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J A A R V E R S L A G 

over het jaar 1956/1957, uitgebracht op de algemene 
ledenvergadering van 29 januari 1958 

Na de vele jaren, waarin telkens een grote gebeurtenis gemeld 
kon worden met betreklang tot jubilea of verbouwingen, verstreek 
thans een jaar zonder schokkende feiten. Het Bestuur hield zich 
ditmaal in het bijzonder bezig met het verbeteren van de inwendi
ge structuur van ons genootschap. Op de vorige algemene leden
vergadering kon het resultaat van deze activiteit ter goedkeuring 
aan de algemene vergadering worden voorgelegd in de vorm van 
statuten en huishoudelijk reglement, die op vele punten beter-aan» 
gepast zijn aan de heersende omstandigheden dan het oude regle
ment. " 

Het ledental werd niet door uitgebreide propaganda vergroot 
omdat bij grote opkomst het maximum aantal goede plaatsen soms 
bereikt werd. E r waren 578 leden, terwijl bovendien 65 scholieren 
geregeld de lezingen bezochten. 

De sprekers in dit seizoen waren: Prof .Dr. G. P. Baerends 
Prof .Dr. A.Blaauw, P r o f . D r . I r . C . H . Edelman, Prof. J D Fast' 
Prof .Dr. S .E .de Jongh, D r . J.Kooi. Prof .Dr. D. J.Kuenen ' A h ' 
Ruys Prof D r . I r . J . L . v a n Soest, Prof .Dr. J.Veldkamp,' Prof.' 
Dr HLde Vries , Prof .Dr. B . G . Ziedses des Plantes, Prof .Dr. 
C . Zwikker. 

Op de algemene ledenvergadering werden de drie periodiek 
aftredende bestuursleden bij acclamatie herkozen. Kort daarna 
moest het Bestuur tot zijn diep leedwezen melding maken van het 
overlijden van het bijzonder gewaardeerde bestuurslid Dr . J . N . 
Elgersma. Zijn waardevolle adviezen en warm begrip voor de 
wijken verhoudingen kunnen niet licht uit onze herinnering 

Subsidies werden verleend aan de Haagse Amateurfotografen 
Vereniging, de Afdeling 's-Gravenhage van de Kon.Ned.SSuur-
historische Vereniging en het Verbond van Wetenschappelijke 
Onderzoekers. •* 

De lasten voor exploitatie en onderhoud van de zaal stegen 
tot een zo onrustbarend niveau, dat in de loop van het jaar een 
zaalhuurverhoging moest worden aangekondigd, welke op 1 sep
tember 1957 van kracht is geworden. 

Dr . W . P . J . Lignac, 
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OPTISCHE PRECISIEMETINGEN MET E E N K R I S T A L 
I N T E R F E R O M E T E R EN TOEPASSINGEN DAARVAN 

door 

P r o f . D r . A. C S . van Heel 

Zoals wel meer in de natuurkunde is voorgekomen, is het de 
laatste jaren nuttig gebleken een reeds oude proef op te vatten en 
met de moderne hulpmiddelen dusdanig te moderniseren, dat h i j 
ons in staat stelt metingen te verrichten, die moei l i jk op een an
dere manier kunnen geschieden. Di t verschijnsel treedt meer op 
in de experimentele natuurkunde dan inde theoretische. Hierui t 
is een troost te putten: een weldoordachte opzet van een experi
ment kan soms vele jaren, in dit geval zelfs meer dan 100 jaar 
later haar nut en belang bewaren. 

Dat het licht als golfverschijnsel is op te-vatten en dat metin
gen met grote nauwkeurigheid met de lichtgolven kunnen geschie
den, mag bekend verondersteld worden. De toestellen, waarmede 
dit plaats heeft, noemt men interferometers. Z i j z i jn gevoelig en 
bijna a l t i jd is voorzichtigheid b i j het gebruik ervan geboden. I m 
mers een kleine variatie in de stand van de onderdelen, zoals al 
spoedig optreedt door geringe temperatuurwisselingen, t r i l l ingen 
e.d. veranderen merkbaar de lichtwegen. De manipulatie wordt 
daardoor subtiel. Toen Fran§on dan ook enige jaren geleden op 
het idee kwam de interferentie te doen plaats hebben binnen in 
een kr i s ta l , waarvan de pr inc ip ië le mogelijkheid reeds lang ge
leden bekend was, werd een nieuwe mogelijkheid geopend inter
ferometers te construeren, die prettiger in gebruik z i j n . Men zou 
deze toestellen kristal interferometers kunnen noemen. 

In het laboratorium voor Technische Physica te Delf t z i j n on
derzoekingen op di t gebied aan de gang, die voor een deel steunen 
op werk, dat door enkele onderzoekers van dit laboratorium, 
spreker en diens wetenschappelijke medewerker i r . A.Walther, 
begonnen z i jn in het laboratorium van de National Research Coun
c i l te Ottawa, waar z i j in 1956 op uitnodiging enige t i jd werkzaam 
z i jn geweest. Het is de bedoeling hieromtrent een en ander te be
richten en ook te wijzen op de veelvuldige praktische toepassin
gen, die de nieuwe interferometer mogelijk maakt. 

Een manier om interferentie van het licht te verkri jgen wordt 
gedemonstreerd door de kleuren, die optreden in zeer dunne laag
jes, zoals zeepvliezen, olielaagjes op water en aanloopkleuren op 
staal., Behalve deze effecten kan met de bekende proef van New-

Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde „Diligentia" 
te ' s-Gravenhage op 11 oktober 1957. 
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ton, die een zwak gekromd lensoppervlak op een vlaklte plaat 
drulcte, iiet uit ringen bestaande interferentiepatroon worden ge
toond. Langs deze weg worden de lensoppervlakken in de techniek 
inderdaad op hun juiste vorm en kromming getoetst. B i j de proef 
voor de ringen van Newton kan tevens aangetoond worden, dat in 
doorgelaten licht het interferentieverschijnsel complementair is 
met het interferentieverschijnsel in gereflecteerd licht, d .w .z . 
dat z i j samengevoegd egaal licht zouden geven zonder structuur. 

Een pralctische toepassing van deze verschijnselen is het be
dekken van lensoppervlakken met een zeer dun vliesje, dat een 
dusdanige dikte heeft gekregen, dat het gereflecteerde licht door 
interferentie praktisch weggemaakt is . Hoewel dit voor slechts 
één golflengte mogelijk is , b l i jk t , dat toch voor het gehele zicht
bare spectrum de reflectie aanzienlijk te verminderen is . De 
resterende teruggekaatste golflengten z i jn zeer zwak en geven de 
blauw-paarse schijn, die zo karakteristiek is voor deze z .g . 
coatings. Het nut ervan is niet alleen gelegen in het fe i t , dat het 
doorgelaten licht sterk is (omdat er niet gereflecteerd wordt), 
maar vooral in het fe i t , dat interne reflecties in de lenzenstelsels 
aanzienlijk worden verminderd, waardoor het z .g . valse licht in 
het beeldvlak v r i j w e l weg is , hetgeen ten goede komt aan^het con
trast, de br i l l iant ie van het beeld. 

Deze toepassing van de interferentie is niet zonder reden 
naar voren gehaald. Z i j is vooral ook van belang voor ons onder
werp, omdat de meting van de dikte van de reflexwerende laagjes 
juist met het nieuwe type interferometer mogelijk wordt gemaakt. 
Deze moeten een dikte hebben van 1/4 golflengte ( d . i . enige tien
den micron) en deze dikte moet over het gehele oppervlak dezelf
de z i jn . Bovendien is het nuttig gebleken meer laagjes op elkaar 
aan te brengen, omdat men zo het reflectievermogen voor een 
breed golflengtegebied kan verminderen. Ook kan het ref lect ie
vermogen van metalen spiegels, zoals aluminium, erdoor worden 
vermeerderd. Tenslotte is het onontbeerlijk b i j het vervaardigen 
van z .g. interferent ief i l ters , de dikte van'vliesjes mét grote pre
cisie te kunnen meten. 

Een gebruikelijke manier voor het maken van coatings is het 
verdampen van magnesiumfluoride in een hoogvacuüm, zodanig, 
dat de stralen magnesiumfluoridedeeltjes het te bewerken opper
vlak treffen, zonder dat de moleculen botsen tussen de verdam
pingsbron (een schuitje dat tot 800° C wordt verhit) en het te be
werken oppervlak. Door regelen van de temperatuur van de bron 
en door de t i jd van verdampen heeft men het in de hand het laagje 
de juiste dikte te geven. Tot nog toe constateerde men dit door 
gel i jk t i jd ig het reflectievermogen van het object te meten en zo 
lang door te gaan met verdampen, tot het reflectievermogen juist 
het minimum heeft bereikt. Aangenamer zou het z i jn als men t i j 
dens of desnoods kor t na iedere periode van verdampen de dikte 
met grote precisie kon meten. Hierbi j doen zich ook vragen'voor 
van de mogelijke dikteverandering in laagjes, wanneer z i j na hun 
vervaardiging worden verhit (hetgeen de hardheid ten goede komt) 
en wanneer de atmosferische lucht tot het laagje wordt toegelaten. 



Teneinde nu de werking van de kristal interferometer duidelijk 
te maken, worden enige fundamentele feiten omtrent de voortplan
ting van het licht in ani sot rope stoffen (het merendeel der kristal¬
len) met behulp van enkele proeven toegelicht. Het licht plant zich 
a l t i jd als een transversale golf voort. Wanneer de dwarsrichting 
van de tr i l l ingen voor alle delen van de bundel steeds dezelfde is 
spreekt men van lineair gepolariseerd licht. Valt zo'n bundel oo 
een amsotroop kr i s ta l , dan zal in het algepieen de t r i l l i ng ontbon
den worden in twee onderling loodrechte t r i l l ingen, die verschi l 
lende voortplantingssnelheid hebben en die ook verschillend van 
richting z i jn . Na uittreding uit een planparallel kristalplaatie 
heeft men te maken met twee onderling loodrecht triHende l ine
air gepolariseerde bundels, die nog wel in dezelfde richting ver
lopen, maar ten opzichte van elkaar een weinig verschoven z i jn 
De splitsing in twee onderling loodrecht trillende bundels is on
verbrekel i jk verbonden met z. g. dubbele breking. Met behulp van 
een tweetal prisma's van Wollaston kunnende hierop betrekking 
hebbende fundamentele proeven van Christiaan Huygens worden 
geprojecteerd. ^ 

Doordat de voortplantingssnelheden van de twee soorten t r i l 
lingen in het kr i s ta l verschillend z i jn , zullen de twee uittredende 
bundels een wegverschil vertonen. Wanneer men de bundels tot 
interferentie zou kunnen brengen, zou men dit wegverschil kun
nen aantonen. Zonder meer is dit niet mogelijk. Wanneer echter 
achter het k r i s ta l een toestel wordt geplaatst, dat slechts t r i l l i n 
gen in één richting doorlaat (een analysator), kunnen die compo
nenten van de twee tr i l l ingen, die met de doorlatingsrichting sa
menvallen, wel interfereren. Als selectie-apparaat, dat slechts 

I f ^ i l " f icht ing doorlaat, kan gebruik gemaakt worden 
yan dubbelbrekende kristaUen van bepaalde constructie (nicols) 
Minder duur maar ook iets minder effectief z i jn de gepolariseer
de vellen emgszins gekleurde, gerekte plastic, die men polaroid-
t i l t e r s noemt. Uit oorspronkelijk natuurl i jk licht wordt één t r i l -
l i gsrichting afgezonderd door zo'n polaroid. Om de interferentie 
in kristaHen aan te tonen, moeten z i j gesplitst worden tussen twee 
polarisatoren waarvan de eerste gewoonlijk de polarisator en de 
tweede de analysator heet» Wanneer met wi t licht wordt gewerkt 
zal voor de verschillende golflengten het wegverschil in het k r i s 
tal een andere waarde hebben; sommige golflengten zullen b i j de 
interferentie worden uitgedoofd, andere niet. Men zal dus in het 
algemeen een kleuring te zien kr i jgen. Vandaar dat men aan dit 
verschijnsel de naam chromatische polarisatie heeft gegeven Met 
enige kr is ta l len van verschiUende stof, dikte en or iënta t ie wordt 
di t geprojecteerd. 

Het is mogelijk gebleken twee even diklce kristaHen zo te 
Slijpen dat ZIJ - zo tussen polarisator en analysator geplaatst 
dat het hcht door beide kris tal len heen gaat - het volgende ver 
schijnsel vertonen. Het wegverschil in het eerste kr i s ta l kan wor
den gecompenseerd in het tweede k r i s t a l . Deze compensatie ech
ter is afhankelijk van de invalsrichting. Savart heeft in het begin 
van de negentiende eeuw dergelijke, thans naar hem genoemde 
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plaatjes gemaakt. De waarnemer zal in het gezichtsveld een aan
tal evenwijdige interferentiestrepen zien, gekleurd als men wit 
licht gebruikt, eenvoudig licht en donker als met monochroma-
tisch licht gewerkt wordt. De aanwezigheid van de Savart-strepen 
kan in projectie worden getoond, de toepassing vereist echter een 
uitvoerige toelichting. 

Frangon heeft n l . in 1952 laten zien, dat men met een Savart-
plaatje in het oculair van een microscoop of telescoop een fraaie 
kristal interferometer kan construeren. Voor een microscoop is 
de opstelling schematisch weergegeven in figuur 1. Daar stelt V 

Figuur 1 

de spleetvormige lichtbron voor, C een collimerende lens, O het 
voorwerp, L i het microscoopobjectief, P de polarisator, S een 
dubbelplaatje van Savart, A de analysator en L3 het oculair. Tus
sen het objectief L i en het Savartplaatje bevindt zich nog een 
hulplens L2, die er voor zorgt, dat het Savartplaatje doorlopen 
wordt door een evenwijdige bundel. Het voorwerp zullen w i j sche
matiseren door aan te nemen, dat het een doorzichtig object is 
met een trede, een stapje, waarvan de dikte moet worden bepaald. 
Het uit L l tredende vlakke golffront wordt door het voorwerp ver
vormt tot een golffront met een stapje, omdat op de plaats, waar 
het voorwerp het dikste is , het l icht een weinig meer wordt te
gengehouden. Di t getrapte golffront D wordt in het Savartplaatje 
gesplitst in twee goKfronten E en F, die beide gestapt z i jn , die 
onderling loodrecht t r i l l en en waarvan het wegverschil (de afstand 
E-F) afhankelijk is van de or iënta t ie van het dubbelplaatje. In het 
gebied Q-R is dit wegverschil bovendien anders dan opzij ervan. 
Men zal dus een strook het gewichtsveld zien doorsnijden, waar
van de kleur anders is dan de omgeving (als men met wit l icht 
weria), of waarvan de intensiteit anders is dan de omgeving (als 
men met monochromatisch licht werkt). 

In een hiermede overeenkomstige opstelling kan de aanwe
zigheid van di t anders gekleurde strookje in het gezichtsveld wor
den gedemonstreerd en ook de kleuromslag, wanneer het Savart
plaatje zodanig gedraaid wordt, dat het wegverschil tussen de 
twee trillingscomponenten een andere waarde k r i j g t . Het hierbi j 
geproduceerde beeld is in projectie tameli jk lichtzwak, voor de 
directe waarneming echter ruimschoots lichtsterk genoeg. Met 
behulp van een aantal kleuropnamen is het effect van de draaiing 
gemakkelijk aan te tonen. 
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Teneinde nu van dit verschijnsel gebruik te maken om kwan
titatieve metingen te doen, z i jn er enige meetmethoden uitge
werkt. In de eerste plaats kan de helft van het gezichtsveld door 
een draaibaar planparallel glazen plaatje worden beïnvloed, waar
b i j het instelkenmerk bestaat uit de gelijkheid van kleuren in de 
twee gezichtsveldhelften. De toepassing om langs deze weg me
tingen te doen in de vacuUmruimte, waarin op te dampen laagjes 
worden vervaardigd, wordt nader beschreven in de Canadian 
Journal of Physics, 34, pag. 1460; 1956. B i j deze toepassingsmo
gelijkheid treedt tetrJuidelijkste een bijzonder voordeel van deze 
methode naar voren: de betreklcelijke onschadelijkheid van de on
volkomenheden van de glazen vensters, die de vacuUmruimte af
sluiten. B i j gebruik van een ander type interferometer komen de 
door deze onvolkomenheden optredende wegverschillen in het ge
zichtsveld met hun volle gewicht het interferentiebeeld bederven, 
tenzij de gehele interferometer in het vacuüm zelf is opgesteld. 
Dat laatste stuit in de prakt i jk op grote moeilijkheden. Hier ech
ter z i j n de onzuiverheden van de vensters uitgesmeerd en wazig 
geworden, omdat slechts op het stapje in de te meten laag scherp 
ingesteld is en de vensters ver van het stapje af staan. 

Het waarnemen van de kleur heeft echter een praktisch en 
een pr incip iëe l bezwaar. In de eerste plaats is het moeil i jk r e -
produceei-baar op dezelfde kleur in te stellen, maar, wat nog be
langrijker is , de dispersie van het te meten laagje speelt een niet 
gemakltelijk te def in ië ren r o l . Bovendien weet men niet precies 
voor welke golflengte de meting eigenlijk geldt. Men is er daarom 
toe overgegaan in monochromatisch licht te gaan werken. Ver 
schillende methoden, die men kan toepassen om langs deze weg 
tot numerieke resultaten te koitien, worden beschreven in een 
tweetal artikelen in Optica Acta (1957 en 1958). Hier z i j volstaan 
met de vermelding, dat de nauwkeurigheid beneden 1/200 van de 
golflengte l igt en dat tegel i jker t i jd het l ichtverlies in het laagje 
kan worden gemeten. Het is daarvoor nodig, dat in de lichtbundel 
een tweede en zelfs nog een derde Savartplaatje wordt ingescha
keld, die ieder hun aparte functie hebben. De l ich ts té rk te wordt 
aanzienlijk verbeterd door gebruik te maken van een opstelling in 
autocollimatie. 

Tenslotte een enkel meetresultaat: van een ZnS-laagje, dat 
door verdamping op een glasoppervlak was aangebracht, werd de 
dikte langs verschillende wegen gemeten en deze bleek te z i jn : 
gemeten te Delft met een gewone interferometer 718 ± 20 A, 
gemeten te Ottawa in 1956 met een proefopstelling van de nieuwe 
meetmethode 710 + 30 A, 
gemeten te Ottawa op dezelfde wijze, maar nu twee laagdikten te
geli jk 1430 ± 35 A, 
gemeten te Delft in 1957 in de nieuwste autocollimatie-opstelling 
686 ± 1 3 A . 
De absorptie van één laagje bleek 20,8 + 1,9% te z i jn , t e r w i j l een 
spectrofotometer voor de gebruikte golflengte van de groene kwik-
l i j n 22% gaf. 
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DE M E N S OP G R O T E H O O G T E 

door 

P r o f . D r . P. M.van Wulf f ten Palthe 

Het onderwero dat ik hedenavond met U behandel is van een 
zodanige uitgebreidheid, dat ik m i j beperken zal tot de neurologi
sche en psychologische aspecten. 

Lang voordat er v r i j e ballons en vliegtuigen waren zou de 
mens zich een beeld hebben kunnen vormen van de invloed der 
hoogte door het beklimmen van bergen, die we toch kunnen be
schouwen als uitsteeksels van het aardoppervlak in de atmosfeer. 
Bergen echter werden in de oudheid beschouwd als de v e r b l i j f 
plaatsen van goden, bovennatuurlijke wezens en boze geesten zo
als di t nu nog b i j verscheidene natuurvolken, b .v . de Papoea's, 
het geval is . De natuurwetenschappelijke nieuwsgierigheid van 
Aristoteles wist de schroom om. zo iets ongepasts te doen als 
bergen beklimmen, te overwinnen en op de berg Athos deed h i j de 
waarneming, die nu ook nog van het grootste belang is (Ten Does-
schate 1)). 

H i j merkte nl . op, dat de verschijnselen van bergziekte, be
staande uit grote vermoeibaarheid en apathie, verdwenen, wan
neer men een in azijn gedrenkte spons voor neus en mond hield. 
Een deel van de uitgeademde lucht met een hoog koolzuurgehalte 
werd weer ingeademd en empirisch was toen dus al het principe 
der „ reb rea th ing" gevonden: b i j matig zuurstofgebrek kan kool
zuur een gunstig effect hebben en ook nu nog weten ervaren berg
beklimmers - zonder dat z i j door luchtvaartgeneeskundigen z i jn 
voorgelicht — dat wanneer er geen extra zuurstof ter beschikking 
i s , z i j zich goed behelpen kunnen door in hun hoed te ademen. 

Sinds de oudheid is het betrekkelijk s t i l geweest rondom de 
zogenaamde bergziekte, maar in de vorige eeuw begonnen de fun 
damentele onderzoekingen op enlcele hoge bergen (Monte Rosa) en 
in v r i j e ballons. Hierbi j kwam vast te staan, dat de mens zich 
slechts tot betrekkelijk geringe hoogte boven het aardoppervlak 
kon verheffen, zonder in z i jn functies gestoord te geraken. Es
sentieel bleek te z i jn het progressief optreden van 02-gebrek der 
weefsels; de hersenen z i jn hiervoor uitermate gevoelig. 

Nadat hier in Nederland eerst in het vliegtuig zelf o r i ë n t e 
rende proeven waren genomen, b i jv . over de aandachtsconcen
trat ie op voor die t i j d (1919) grote hoogte, n l . + 6000 m, werden. 

Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde „Diligentia" 
te ' s-Gravenhage op 25 oktober 1957. 
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toen men de beschikking kreeg over de onderdruk-caisson (1921) 
uitgebreidere onderzoekingen verr icht . Hierbi j bleek — en ik be
perk m i j zoals gezegd tot het neuropsychologische aspect — dat 
O2 gebrek een complex van geestelijke stoornissen in het leven 
roept, die sterk aan alcoholische intoxicatie doen denizen. Bewe-
gingsdrang, praatzucht, slechte toestandsbeoordeling met gebrek 
aan zelfkr i t iek, onderschatten van gevaar en overschatten van 
eigen capaciteiten, sterk vertraagde apperceptie, perseveratie en 
reiteratie, kleven aan bepaalde woorden en uitdrukkingswijzen, 
wegvallen van ethische remmen (gebruik van ruwe woorden, ma
ken van gewaagde grappen) waarbij dan nog komen een waggelende 
atactische gang, een gebrekkige coördinat ie in de f i jnere bewe
gingen, vooral duidelijk te zien in het handschrift, en het optrer 
den van dubbelbeelden benevens — na afloop van het experiment — 
een geheel of gedeeltelijke amnesie — een geestelijke black-out -
voor het gebeurde. A l deze verschijnselen konden geregeld onder 
experimentele omstandigheden gereproduceerd worden. 

Zuurstof toediening is op deze betrekkelijk geringe hoogte het 
souvereine geneesmiddel al kan toch hier ook verhoging van het 
CO2 gehalte van de ingeademde lucht (door vergroting van de 
schadelijke ruimte — het principe van de azijnspons van Aris to te
les en het ademen in de hoed) middel l i jk de O2 voorziening van de 
weefsels verbeterd worden. (Merkwaardig is, dat de verschijnse
len van alcohol-intoxicatie door O2 toediening eveneens in gunsti
ge zin beïnvloed worden). 

Hoogte is een zeer betrekkelijk begrip; wat w i j vroeger grote 
hoogte noemden op bergen of in vliegtuigen, l i jken ons nu kleine 
verheffingen, die als we ze vergelijken met wat nu al bereikt is , 
haast in het niet verdwijnen. 

Fysische en fysiologische verhoudingen z i jn nü niet meer 
in de hand te houden met zuur stof toediening; de mens moet z i j n 
eigen atmosfeer meenemen - en watde samenstelling daarvan be
t r e f t — ook op peil houden. Men kan dit doen — op voorshands nog 
onvolledige, hinderlijke en riskante wijze, door de hoogte-reizi
gers van zogenaamde drukpakken en duikerhelmen te voorzien. 

Deze „tweede huid", die a l t i jd ver inferieur zal bl i jven aan 
de natuurlijke huid, is nu de contactplaats geworden met de bui 
tenwereld en vervult die functie op een uiterst onbeholpen wi jze , 
mede omdat tussen de beide omwandingen een aanmerkelijke drtik 
moet bl i jven heersen. Niet alleen belemmert een drukpak de be
wegingsvrijheid maar het stoort ook de relatie tussen de lichame
li jkheid en haar ambiance, een functie die in gewone omstandig
heden aan de huid toevalt (ook al z i j n w i j in onze gebruikelijke 
kleding gestoken). Psychisch wordt deze reductie in de communi
catie met de buitenwereld als hinderl i jk en verwarrend ervaren, 
het vertrouwde lichaamsschema wordt verstoord en de „ p e r c e p 
tiën de soi" l i j d t aanmerkelijk. Dat dit zelfs tot psychische sto
ringen kan leiden weten w i j van vroeger, toen mensen nog wel 
eens in dwangbuizen gekneld werden. Een drukpak is vooralsnog 
onontbeerlijk in gevallen van averi j in de cabine en wanneer op 
zeer grote hoogte het vliegtuig met de schietstoel verlaten moet 
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worden; het is echter slechts bruikbaar voor een korte periode en 
zal in onbruik geraken, zodra de techniek erin slaagt de cabine in 
z i jn geheel uit het vliegtuig weg te schieten in noodgevallen. 

W i l men langere t i j d op grótel ioogte bl i jven om daar adequaat 
en efficient werk te doen, zoals men dat op grondniveau gewend 
is , dan moet men de grenzen van drukpak en helm uitleggen en de 
mens v r i j bewegelijk maken in de natuurli jk al t i jd nog beperkte 
ruimte van een drulccabine of een geheel luchtdichte cabine (seal
ed cabin). De technische problemen om de lucht hierin te condi
tioneren (zuurstof aanvullen, koolzuur wegwerken, temperatuur 
en vochtigheid regelen) om de mens een ambiance te geven waar
in h i j kan bl i jven leven, z i jn moeil i jk maar blijken oplosbaar. 

Ik w i l hier de aandacht vragen voor de psychofysische ge
steldheid van de opgesloten mens, die op grote hoogte en met 
grote snelheid voortbewogen wordt. 

Heel in het begin - vóór 1910 - lag een vlieger wel eens als 
een vogel op z i jn buik te vliegen (Orville Wright b i j v . ) , maar nu 
is het al lang niet meer zo. De mens vliegt niet, h i j wordt gevlo
gen; hi j zit te vliegen en is eigenlijk meer een homo volatus.dan 
een homo volans 2), Op aarde beweegt men zich - actief of pas
sief — op een onderlaag, die verschillend in consistentie is van de 
laag, waarin men zich verplaatst; het vertrouwde gevoel, op aarde, 
van eigen ,,zwaarte", van een kracht, die naar we het beleven, 
steeds naar beneden gericht is, kan bi j de v r i j e locomotie in drie 
dimensies te loor gaan. Het vliegtuig zelf, dat we als een mee
gebracht stuk „ a a r d e " beleven en anderzijds als een uitbreiding 
van het eigen lichaamsschema, kan zich in bochten b i jv . zo bewe
gen, dat de nu optredende centrifugale kracht ten opzichte van het 
toestel als naar beneden gericht gevoeld wordt, t e r w i j l toch de 
stand en de beweging van het toestel ten opzichte van de aarde in 
het geheel niet met dit gevoel overeenkomt. Kan men met behulp 
van het gezichtsorgaan deze incongruentie niet corrigeren, dan 
treedt er een desor iën ta t i e , een zinsbedrog op, zodanig dat men 
het gevoel heeft steil naar boven te gaan (omdat men met grotere 
kracht op z i jn onderlaag gedruist wordt), t e r w i j l men in werke
l i jkheid een horizontale bocht beschri j f t . Zo Icomen er ook b i j het 
vliegen manoeuvres voor, waarbij de op het lichaam van de v l i e 
ger werkende kracht foutieveli jk ge ïn te rp re tee rd wordt als naar 
boven gericht („boven" is voor de aardmens: waar het hoofd zi t ) ; 
ja, het is zelfs mogelijk dat die kracht geheel gaat ontbreken, 
wanneer b i j een parabool-vlucht de centripetale en de cent r i fu
gale kracht elkaar opheffen en de mens gewichtsloos wordt. 

De statische zintuigorganen van de mens z i jn op de zwaarte
kracht gebaseerd; wordt die zwaartekracht gemodificeerd of ver
dwijnt z i j , dan leidt de uit deze organen stammende informatie öf 
tot verwarr ing, öf bi j afwezigheid van elke informatie, tot een 
gevoel van hulpeloosheid. 

Het gezichtsorgaan kan in hoge mate corrigerend ingrijpen 
(als zodanig kan men de ogen ook als een evenwichtsorgaan be
schouwen), maar dan moeten de ogen aanknopingspunten hebben 
buiten het toestel zelf. B i j het vliegen boven het vlakke water, in 
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wolken, in een donkere mistige nacht en op zéé r grote hoogte is 
het visuele contact met de aarde verbroken en z i jn er ook in het 
omgevende luchtruim geen aanknopingspunten. Dan komt het pro
bleem van het zien in de ledige ruimte in volle omvang naar vo
ren, met alle consequenties van ontbrekende, onvolledige of fou
tieve informatie (dit laatste in de vorm van schijnbewegingen van 
één geïsoleerd lichtpunt op grote afstand in een overigens ledige 
of duistere ruimte: autokinese). Z i jn er geen aanknopingspunten 
buiten dan stellen de ogen zich onwillekeurig en dwangmatig in op 
nabije voorwerpen in de cabine; men kan daii z i jn accomodatie 
niet ontspannen en is dus - t i jde l i jk - in belangrijke mate b i jz ien
de geworden, d. w. z. men kan in de verte niet scherp zien. 

Voor rechtl i jnig eenparige snelheid heeft de mens geen spe
cif iek orgaan; op aarde kan hij met ogen en oren zich hieromtrent 
een indruk vormen. B i j ontbreken van visueel contact en b i j su
personische snelheid ontbreekt elke informatie hieromtrent: de 
vlieger wéét, dat h i j met fantastische snelheid wordt voortbewo
gen, hi j kent de consequenties met al de preoccupatie, die daar
aan inherent is . Hi j kan haar - middell i jk - afleiden uit de reactie 
van z i jn stuurorganen, maar hi j voelt er - in onmiddellijke zin -
niets van. 

Di t is de situatie op zintuigelijk gebied; de relatie met de bui
tenwereld, d .w.z . de wereld buiten de cabine via ogen, oren en 
gevoel, heeft haar vertrouwd karakter verloren en onze voorstel
ling hieromtrent komt niet meer met het ons bekende beeld van 
de ^werkeli jkheid" overeen. 

De mens is echter meer dan een zintuigmachine. Alléén, op
gesloten in een beperkte ruimte, slechts door telecommunicatie 
in een vervormd en onzeker contact met z i jn medemensen, is h i j 
z i jn ,,Umwelt" kwi j t ; h i j is gesitueerd, telkens voor zó korte t i j d , 
dat h i j er niet aan wennen kan, in een eenzaamheid, die vreemd 
b l i j f t van het vertrouwde en het vanzelfsprekende van het ,,aard
se" leven, waarin hij is opgegroeid. De cabine en het vliegtuig 
zelf (voorzover hi j het zien kan) is voor de vlieger een stuk Um-
welt maar veel is hier ook vreemd; wat er nog aan licht van bui 
ten doordringt komt van beneden (boven en rondom het vliegtuig 
z i j n er te weinig „ d e e l t j e s " die voor diffusie en reflectie van het 
l icht kunnen dienen zoals wel het geval is in de dampkring die ver 
beneden is) ; geluid stamt uit hemzelf of uit de allernaaste omge
ving, de statische zin is wankel. B i j zó vergaande reductie en 
vervorming van uit de buitenwereld stammende indrultken wordt 
men niet „afgeleid" door de zogenaamde reali tei t ; er is praktisch 
niets te doen voor de vlieger, alleen in z i jn cabine, al moet h i j in 
gespannen aandachts-vigili teitzijn voor wat er op z i jn instrumen
tenbord zou kunnen gaan gebeuren. Dan komt de baan v r i j voor uit 
de binnenwereld stammende, autochtone voorstellingen en ver
beeldingen (imaginaties). Gedeeltelijke afwezigheid van prikkels 
en verandering in hun aard is voor de mens óók een stimulus om 
interne processen in gang te zetten, welke kunnen leiden tot i l l u 
sies en hallucinaties, vergelijkbaar (maar niet identiek) met de 
fata morgana van de mandie ve r lo ren i s inde eindeloze, egale. 
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lichte leegde van zand- of sneeuwvlakte. Een m i j onbekende v l i e 
ger gaf reeds in de Spi t f i re t i jd z i j n belevingen in dichtvorm' weer: 

Tale of the Gremlins 

When you are seven miles up in the heavens 
And that's a hell of a lonely spot 
And i t ' s f i f t y degrees below zero 
Which isn' t exactly hot, 
When you' re frozen blue like your spi t f i re 
And you're scared a mosquito pink, 
When you're thousands of miles f r o m nowliere 
And there's nothing below but the drink -
I t ' s then you w i l l see the gremlins 
Green and gamboge and gold, 
Male and female and neuter 
Gremlins both young and old. 

Voor de piloot, alleen in z i jn cabine met z i jn preoccupatie en 
anticipatie van wat gebeuren kan wanneer z i jn mechanische hulp
middelen hem zouden ontvallen is „binnen": de engte, de angustia, 
die in contrast met de inhoudloze oneindigheid „buiten", tot onbe
stemde angst kan leiden. 

Vrees, dat is bang z i jn voor iets bepaalds, voor een direct 
aanwezig of verondersteld gevaar, is een nuttig psychisme, waar
door de mens in opperste waakzaamheid komt te verkeren; moed 
is geen afwezigheid van vrees maar een doorgaan en volhouden 
ondanks die vrees. Een vlieger die geen vrees kent bestaat niet 
en als h i j al bestond zou hem geen lang leven beschoren z i jn . 

Het essen t ië le is dat vrees overwonnen en bemeesterd kan 
worden, hetgeen met echte angst niet het geval is . Angst is een 
inner l i jk gebeuren waarvoor geen bewuste aanleiding i s ; men is 
niet angstig voor iets maar men is angst. Voor ons betoog is het 
van belang, dat b i j bepaalde personen - door de emotionerende 
omstandigheden zoals die boven beschreven werden — een in eer
ste instantie inhoudloze angst kan optreden door onbewuste asso
ciaties, die diep in de persoonlijkheid veranderd liggen. 

Overweldigende sensaties uit de psychovitale sfeer kunnen 
aanleiding geven tot tweeër le i reactiemodaliteiten: een zg. Tot-
stel l ref lex (zoals w i j die b i j vele dieren zo goed kennen) of een 
bewegingsstorm, een individuele paniek. 

Een vlieger in „To t s t e l l r e f l ex" is als het ware vastgevroren 
aan z i jn stuurorganen en b l i j f t z i jn Icoers vervolgen ook al zou dit 
hem tot onheil leiden („fascinat ion" of hypnosis in the cockpit); in 
andere gevallen doet h i j helemaal niets en laat het toestel aan 
zichzelf over; di t leidt - als het niet te lang duurt en h i j hoog ge
noeg zi t - meestal niet tot rampen omdat de moderne toestellen 
een zo grote inherente stabiliteit hebben. 

Deze bewegingloosheid, deze akinesie met mutisme mag 
stel l ig niet gelijkgesteld worden met bewusteloosheid. Een bewe
gingsstorm b i j een vlieger opgesloten in een kleine ruimte en 
stevig in z i jn stoel vastgebonden beperkt zich tot z i jn ledematen; 
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de vlieger in paniek beweegt z i jn stuurorganen- op een volkomen 
ongecoördineerde wijze die leiden tot bizarre bewegingen van het 
vliegtuig. Dit geeft weer aanleiding tot reflexen uit het even
wichtsorgaan, die de verwarr ing en de desor iën ta t i e nog vergro
ten. 

Dat door heftige emoties, die het bewustzijn overstromen, 
bewusteloosheid zou optreden, zoals nog zo vaak in de vliegmedi-
sche literatuur beweerd wordt, is althans b i j de categorie der 
vliegers onaannemelijk. Wel kennen w i j i n d e lucht bewustzi jns-
verlies door zuurstofgebrek - direct: door sterk verminderde 0^ 
spanning in de inademingslucht en indirect b i j iTOolmonoxyde-ver
gif t iging en (als hoge uitzondering) b i j langvolgehouden emotionele 
hyperventilatie (hypokapnische hypoxie); denlibaar is natuurli jk 
ook een epileptische aanval en een plotselinge hartdood als oor
zaak van „onve rk l a a rb a r e " vliegongevallen. 

Een toestand van fascinatie, waarbij de vlieger zich aan zi jn 
stuurorganen vastklampt, of een bewegingsstorm in paniek, leidt 
eerder tot een ongeval dan volledige bewusteloosheid, waarbij het 
toestel aan zich zelf wordt overgelaten; doet een vlieger om een 
of andere reden niets en duurt deze reactieloosheid, deze mentale 
afwezigheid niet te lang, dan is deze situatie in de lucht althans 
b i j zekere gunstige omstandigheden (voldoende hoogte, v r i j on
derterrein) niet zo katastrofaal als in het hedendaagse grondver-
keer. W i j herinneren in dit verband aan een recente gebeurtenis 
waarbij een vlieger z i jn toestel met de schietstoel verl iet - dus 
fe i t e l i jk afwezig was - en dit toestel gedurende een uur op v r i j 
normale wijze doorvloog om daarna, toen de brandstof uitgeput 
was, een buiklanding te maken zonder grote aver i j . Dat het helaas 
ook anders kan lopen zagen w i j onlangs b i j het ongeval in Bussum, 
dat v i j f mensenlevens kostte. 

Reeds jarenlang ervoeren w i j uit gesprekken met vliegers, 
dat er enltelen waren, die vooral b i j vluchten (die niet eens zo 
hoog behoefden te zi jn) in mist of duisternis, boven watervlakl^en 
zonder aanlmopingspunten, verschijnselen vertoonden die de psy
chiater (op de grond) derealisatie en depersonalisatie noemt. 
,,Ik zie het wel maar ik besef het niet, alles is anders en vreemd, 
het is net of ik niet in een vliegtuig z i t en toch wéét ik dit heel 
goed. Soms vlieg ik naast mezelf en zie mezelf vliegen. Ook heb 
ik weieens het gevoel, dat ik niet weet wie ik ben. De t i jd is even
eens in de war: ik zie iets gebeuren dat ik al eerder heb gezien" 
(sensation du déja, vu). 

Van vrees of bang z i jn is h ierbi j geen sprake: de gevoelstoon 
kan van een onbestemde onbehagelijkheid overgaan naar echte 
angst. Di t laatste echter is naar onze beperkte ervaring uitzonde
r ing, het b l i j f t meestal b i j een near-panic, die de vlieger nog be
heersen kan, zonder dat h i j ongeluklien maakt. 

Psychiatrisch gezien is het van groot belang, dat er ook ge
voelens van gelukzaligheid, van kinderl i jke onbezorgdheid en van 
almachtsbeleven voorkomen: „ik voel me als een leeuw, als een 
koning, dichter b i j God". 
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I n Amerika, waar zeer veel en zeer hoog gevlogen wordt b i j 
operationele en experimentele vluchten trok deze psychische u i t 
zonderingstoestand grote aandacht 3) (de benaming „break-off 
phenomenon" is niet zeer gelukkig voor een verschijnsel, dat in 
essentie de betekenis heeft van een te loor gaan van een ver-
trouwheidssfeer en het nog niet aangepast z i jn aan een nieuwe s i 
tuatie). In de prakt i jk bleek dat de vliegers, die dit verschijnsel 
blijvend vertoonden, door een bepaalde persoonlijkheidsstructuur 
hiertoe in zeker zin voorgeschikt waren. Ook w i j kennen gevallen 
waarbij vliegers, die in de beschreven omstandigheden in near-
panic geraakten, ook op de grond derealisatie en depersonalisatie 
verschijnselen vertoonden. Vaak is het de man, die van huis uit 
begiftigd is met een levendig voorstellingsvermogen, die de din
gen niet neemt zoals ze z i jn , doch b i j zichzelf beelden oproept, 
wat er zou kunnen gaan gebeuren (hij l i j d t het meest, door l i jden, 
dat h i j vreest) en door deze anticipatie kan hij in paniek geraken. 

Verder werd het allengs in de prakt i jk duidelijk dat de over
gang van de ene „s i tua t i e" inde andere haar catastrofaal karak
ter gaat verliezen, wanneer twee vliegers ieder in z i jn eigen toe
stel, in visueel en auditief contact met elkaar, een Umwclt schep
pen, die z i j nu samen aankunnen. 

Geschiedt dit een aantal malen dan bleek het aanpassingsver
mogen van de mens toch zo groot te z i jn , dat z i j door gewenning 
nu ook ieder afzonderlijk de situatie leerden beheersen. Zin tu i 
gel i jk leert de vlieger reeds om van de organen, waarmee hi j in 
aardse omstandigheden in relatie met de buitenwereld staat, over 
te schakelen op z i jn instrumenten. Het is niet ondenkbaar, dat w i j 
hem tot op zekere hoogte ook kunnen vertrouwd maken met vele 
van de omstandigheden, die z i j n psychische gesteldheid als geheel 
beïnvloeden in een situatie, die voor hem - als geboren aardbe
woner - „nieuw" is en die h i j , als ze hem onvoorbereid t re f t , als 
verbijsterend (in ambivalente gevoelstoon) ervaart. 

B i j zeer hoge ^n snelle vluchten kan er nu nog een factor b i j 
komen n l . die der gewichtloosheid. B i j paraboolvluchten, die ech
ter slechts zeer kort (het maximum is tot op heden 40 seconden) 
volgehouden kunnen worden (waarbij we dan nog moeten bedenken 
dat de vlieger stevig met z i jn riemen op een onderlaag gedrukt 
wordt) weten w i j , dat sommige mensen de daarbij optredende ge
wichtloosheid als iets ellendigs ervaren, anderen een gevoel van 
gelukzaligheid beleven. Muizen en apen hebben iets langer duren
de raketvluchten zonder, schade overleefd, waarbij de gewicht
loosheid cinematografisch demonstrabel was. 

Hoe staat het nu echter met het psychisch beleven van de 
mens in deze situatie? 

Hi j is alleen opgesloten in een kleine ruimte waarin hi j voor 
z i j n zuurstofbehoefte en z i jn warmteregulatie aangewezen is op 
hulpmiddelen buiten z i jn eigen organisme; hi j is daar volstrekt 
afhankelijk van en leeft onder de dreiging van een mankement, dat 
onherroepelijk de dood betekent. Het isolement is nagenoeg v o l 
komen door het ontbreken van het directe visuele en auditieve 
contact met de aarde en met de medemens. Veronderstellen we 
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dat aan de mens in de satelliet geen kunstmatige zwaartekracht 
is verstrekt dan is h i j dus bovendien gewichtsloos. In onze specu
laties omtrent het beleven van deze complexe situatie hebben we 
enig houvast aan de ervaring van analoge, z i j het niet identieke 
situaties b i j duikers en b i j paraboolvluchten van stipersone, hoog
vliegende toestellen. 

De volkomen afhankelijkheid van externe hulpmiddelen voor 
de pr imaire levensbehoeften kan de bewuste mens, die zich over
geleverd voelt en anticipeert wat zou kunnen gebeuren, in een toe
stand van verbijstering brengen doordat de vertrouwde invloeden 
van het aardse leven wegvallen: mengeling van vrees en angst kan 
tot panische reacties voeren. Hier z i j n de mensen, die in hun 
eigen woorden aangeven, dat ze zich ellendig, afschuwelijk en 
verloren voelen. Maar er is ook een andere groep, die de actuele 
werkelijkheid — zonder anticipatie — neemt zoals z i j is , die — weer 
in hun eigen woorden — zich los voelen van aardse banden, v r i j , 
machtig en onbezorgd als een kind. 

Hoort men deze mensen aan, leest men hun uitingen en be
schouwt men de psychofysische toestand, die in de momentane 
fei tel i jkheid zonder zorg en narigheid kan z i jn (wanneer men er 
zich maar aan kon overgeven zonder anticiperende verbeelding, 
waaraan de bewuste mens gemeenlijk onderworpen is) dan gaan 
onze gedachten uit naar de gelukzaligheid van de voor-geboorlijke 
situatie - natuurlijk met alle verschillen, die aan deze regressie 
inherent z i jn . 

In aardse laboratoria zal het niet wel doenlijk z i jn in een, 
enigszins met de toekomstige reali teit overeenstemmende dus 
langer durende gewichtloze situatie, met de mens te experimen
teren. Het valt nog niet te bezien, hoe w i j een zwaarteloosheid 
kunnen imiteren (in een met lucht gevulde cabine), noch hoe v^ij 
de invloed zouden kunnen nagaan, die verschillende graden van 
zwaarteverlies op de menselijke gedragingen hebben. De draaiing 
zelf echter, die de substituut zwaartekracht moet opwekken, kan 
een invloed hebben — afhankelijk van de draaisnelheid en van 
hoofdbewegingen — op het evenwichtsorgaan en dit is wel voor het 
experiment toeganlcelijk. 

Hier kan de menselijke centrifuge, die oorspronkelijk voor 
geheel andere doeleinden geconstrueerd werd, een r o l gaan spe
len, o .m. b i j het onderzoek naar het coriolis effect. 

Zo gaat de luchtvaartgeneeskunde geleidelijk over in de r u i m -
tegeneeskunde. 

De mens heeft een groot, maar toch zeker geen onbeperkt 
aanpassingsvermogen. De techniek weet apparaten te maken, die 
de mens zelf niet meer aan kan. 

Het menselijk brein echter kan fysische en psychische hulp
middelen ontwikkelen waardoor de mens in staat zal z i jn de nieu
we situaties te bemeesteren. 

Hier ligt een medisch arbeidsterrein, waarop reeds veel is 
gewerkt, maar waaraan nog veel verwacht moet worden. 

„Verwonder ing" moet het wetenschappelijk werk inspireren 



14 

om te voorkomen, dat de „machine" de mens boven het hoofd 
groeit. 
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OMKEERBAARHEID VAN OPTISCHE VERSCHIJNSELEN • ) 

door 

Prof. D r . H .B .G.Cas imi r 

Te zien zender gezien te worden is het streven van het loe
rend roofdier yan een kri jgsman in hinderlaag, van een jongen, 
die verstoppertje speelt en van een nieuwsgierige Hollandse huis
vrouw. De methoden om dit in het dagelijks leven te bereiken 
z i jn wel bekend; het z i jn er in hoofdzaak twee. De ene is het k i j k 
gat en de andere is het vitrage-effect. Wat dit vitrage-effect be
t re f t zou ik nog een kleine, nadere toelichting wil len geven, daar 
Ik geloof dat de vanouds bekende methode van het sleutelgat geen 
nadere verklaring behoeft. ^ 

Stelt U zich voor een scherm, bi jv . een vitrage, die aan de 
buitenl<ant verl icht wordt, zodat er een oppervlaktehelderheid ont
staat van He, t e r w i j l aan de binnenkant de oppervlaktehelderheid 
kleiner is namelijk Hi . Stelt U zich nu voor twee lichamen ter 
rechterzijde en ter linlcerzijde van dit scherm met de oppervlak
tehelderheden hl (binnen) en he (buiten). Iemand, die buiten staat 

H 

Figuur 1 

ziet de vitrage met de helderheid He, doch aangezien de helder
heid van het voorwerp binnen hi zeer veel kleiner kan z i jn , geeft 

l'-l%Z:Zfie%fnl^^^^^^ Maatschappij voor NatuurUunde „Dülgentia" 
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dit tot resultaat dat h i j van dit voorwerp niets ziet. Wanneer hi j 
echter van binnen naar buiten k i j k t , dan ziet h i j de grote opper
vlaktehelderheid he die niet klein is vergeleken met H j . Er is hier 
geen sprake vaaonomkeerbaarheid van stralen of iets dergeli jks. 
Het is eenvoudig zo, dat voor degene, die buiten staat het beeld 
met de helderheid h i , dat op zichzelf wel aanwezig is, wordt over
dekt door de zoveel grotere intensiteit van het scherm. En omdat 
ons oog nu eenmaal zwakke lichtverschijnselen op heldere ach
tergrond niet zo erg goed kan zien - U hoeft maar te denken hoe 
moei l i jk w i j het l icht van onze fietslantaarn overdag op de weg 
kunnen waarnemen, hoewel dat l icht toch ook dan aanwezig is -
wordt het voorwerp achter de vitrage onwaarneembaar voor de-
geen, die buiten in het heldere l icht staat. B i j het gebruik van het 
kijkgat wordt d ikwi j l s het effect nog versterkt door di t vi t rage-
effect, b i jv . als w i j van een donkere gang uit door een sleutelgat 
in een verlichte kamer zouden gluren. 

In figuur 2 is zeer scliematisch voorgesteld de algemene stel
ling die geenszins wordt weersproken door de ervaring met v i 
trages en kijkgaten, n l . dat wanneer het punt P i wordt afgebeeld 
door een optisch stelsel in een punt Pg dat dan omgekeerd een 
lichtbron, geplaatst in Pg ook afgebeeld wordt . in P i . W i j hebben 

Figuur 2 

hier te maken met de bekende verwisselbaarheid van voorwerpen 
en beelden daarvan, die ook voor veel algemenere optische stel
sels geldt en samenhangt met de mogelijkheid de richting van de 
lichtstralen om te keren. Met de zware pi j len z i jn hierop aange
geven de lichtstralen, lopende van Pi naar Pg, t e r w i j l de gestip
pelde p i j l t jes de lichtstralen aangeven, die in omgekeerde r i c h 
ting lopen. Nu. is deze omlceerbaarheid van stralen en ook van 
bewegingen een zeer algemene eigenschap van onze natuurwetten, 
die in het bijzonder ook in de mechanica geldt. Wanneer w i j den
ken aan de baan van een geworpen bal, dan zal, als w i j tenminste 
de luchtweerstand verwaarlozen, indien degeen, die de bal opvangt 
de oewegingsrichting precies omkeert en de bal terugwerpt met 
de snelheid waarmee h i j aankomt, de bal dezelfde parabool v o l 
gen doch in omgekeerde richting en zo b i j de werper terugkeren. 
Wanneer ik in staat zou z i jn de beweging van alle planeten en sa
tellieten in het zonnestelsel om te draaien, dan zou over 1957 jaar 
de stand van deze .planeten en satellieten juist dezelfde z i jn als 
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MJ was aan het begin van onze jaartel l ing. De banen van planeten 
en satellieten zouden nauwkeurig in omgekeerde richting worden 
doorlopen. 

Deze omkeerbaarheid nu geldt voor de gehele mechanica, 
voorzover ik van wr i j v ing afzie. Z i j geldt ook voor de elektro
magnetische verschijnselen, alweer wanneer ik van absorpties 
afzie en is de fundamentele wet, die ten grondslag l igt aan de ve r 
wisselbaarheid van beeld en voorwerp in de optica. Nu is het wel 
bekend, dat de natuurwetten, v/aar w i j mee te maken hebben, 
geenszins omkeerbaar z i j n . Een warm stuk . i jzer, in een koele 
omgeving gehouden, koelt af. Het omgekeerde proces, een koude 
kachelpook, die uit zich zelf roodgloeiend wordt, komt niet voor. 
Het is een heel moei l i jk probleem hoe het nu komt dat er zoveel 
wetten z i jn , die onomkeerbaar z i jn , t e r w i j l ze toch het resultaat 
moeten z i jn van bewegingen van atomen, die op zichzelf wel aan 
omkeerbare vergelijkingen voldoen. 

Het antwoord hierop wordt gegeven door de statistische me
chanica. De grondgedachte, waar het daarbij overgaat is , dat men 
te maken heeft met systemen van zeer grote aantallen van graden 
van v r i jhe id , waardoor het omgekeerde proces wel zou kunnen 
voorkomen, maar een dusdanig toevallig samengaan van bewegin
gen in zeer vele graden van vr i jhe id zou vereisen, dat de kans 
hierop uiterst gering i s . Het zou mi te ver voeren daar vandaag 
op in te gaan. Voor de grondverge ijkingen van mechanica en 
elektr ic i te i t geldt de omke e r baar he id, ze geldt ook voor de bewe
ging der elementaire deeltjes en hoewel er nog mathematische en 
logische problemen bli jven bestaan, is de statistische mechanica 
toch in grote trekken er in geslaagd de onomkeerbaarheid van vele 
verschijnselen, zoals w i j die waarnemen, te verklaren op grond 
van deze vergelijkingen, die wel omkeerbaar z i jn . Met deze op
merkingen w i l ik heden volstaan. 

Laat ons deze omkeerbaarheid van de verschijnselen nog iets 
nader beschouwen. Nemen w i j eerst de allereenvoudigste verge
l i jk ing van de mechanica: K = m.a, die w i j ook kunnen schrijven 

d X 
K = m U ziet dat hier een t i jd in het kwadraat in de noemer 
staat. De snelheid Is de weg per seconde en de versnelling is een 
snelheid per seconde. Omdat hier de t i jd in het kwadraat voor
komt, gebeurt wiskundig het volgende. Wanneer ik de t i j d zou 
vervangen door minus de t i j d , dan verandert de vergel i jking niet, 
ze is invariant ten opzichte van de substitutie t — > ( - t ) . Ook voor 
de bewegingsvergelijkingen van een aantal deeltjes die elkaar on
derl ing beïnvloeden geldt deze invariantie en daaruit kan men de 
omkeerbaarheid afleiden. Kent men een oplossing, d . w . z . kent 
men de coördinaten der deeltjes als functie van de t i jd dan vindt 
men, indien men t vervangt door - t , een andere oplossing, die 
overeenkomt met de omgekeerde bewegingsrichting. Ditzelfde 
geldt voor de elektromagnetische verschijnselen en ook voor het 
l icht . 

W i j schrijven de vergelijkingen van Maxwell op 
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div D = p div B = 0 

rot H = i + 1̂  
r o t E = - | B 

Voeren w i j nu de volgende substitutie uit 

t - t 

E ^ E H - H 

D - , D B -B 

dan bli jven de vergelijkingen onveranderd. Daaruit volgt de om
keerbaarheid van elektromagnetische verschijnselen en derhalve 
ook van optische verschijnselen, waarbij ik er nog met nadruk op 
wi j s dat b i j de omkering stromen en magneetveld moeten worden 
omgedraaid. 

Men zou dus all icht geneigd z i jn te zeggen dat voor de oplos
sing van het probleem „Zien en niet gezien worden" geen andere 
mogelijkheden bestaan dan de traditionele en dat er geen moge
l i jkheid bestaat te maken te kr i jgen met werkel i jk onomkeerbaar 
l icht , dat w i j dus a l t i jd met schijneffecten te maken hebben, ca
mouflage-effecten, maar dat het onmogelijk is een l ichtstraal te 
maken, waardoor U m i j wel ziet, maar ik U niet. 

En toch is het zo dat er mogelijkheden bestaan en dat in be
paalde gevallen de beweging van deeltjes en ook de gang van l icht 
stralen weldegeli jk in de bovengenoemde zin niet omkeerbaar kan 
z i jn en dat er wel degelijk gevallen bestaan waar een voorwerp en 
het beeld daarvan niet met elkaar kunnen worden verwisseld. 

We bezien dit eerst voor het geval van de mechanica. Figuur 
3 toont U de beweging van een elektron in een magneetveld lood
recht op het vlak van tekening. Het elektron loopt langs een c i r 
kel . Wanneer men halverwege die cirkelbaan, dus in B, de snel
heid omkeert, dan is het duideli jk dat het e lêkt ron er niet over 
denkt langs de c i rke l terug te lopen, doch het gaat een nieuwe 
cirkelbood beschrijven. Er is dus geen sprake van dat de baan 

Figuur 3 
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van d i t elektron in omgekeerde rifchting beschreven wordt, wan
neer ik in het midden van de baan de snelheid omkeer. Dat elek
tron beweegt zich in een magneetveld. Toch is d i t niet in s t r i jd 
met het voorgaande en ik heb zo juist al gesignaleerd dat men, 
teneinde die invariantie te kr i jgen ten opzichte van de omkering, 
alle factoren zal moeten omdraaien. Men moet dus behalve de 
t i jd ook het magneetveld omdraaien. Dat is ook geen wonder, 
want ook dat magneetveld wordt gevormd door stromen. Als ik dus 
ee r l i jk w i l z i jn en de beweging van het elektron w i l omkeren, dan 
moet ik ook de elektrische stromen die het magneetveld opwekken 
omdraaien of ik moet de atomaire kringstroompjes de andere 
richting op laten tollen. Als ik dat doe, dan zult U zien dat het 
elektron wel langs de oude baan terugloopt. Het omkeren van de 
beweging van het elektron zonder dat ik de beweging van de ato
maire kringstroompjes omdraai, is iets halfs en daarmede wordt 
de omkeerbaarheid dan ook niet bereikt. 

In zoverre geldt dus ook voor de mechanica hier op aarde de 
omkeerbaarheid niet, want als ik het ee r l i jk zou wil len doen, dan 
zou ik ook de aarde de andere kant op moeten laten lopen. Ook de 
geworpen bal ondervindt op haar baan de invloed van de beweging 
der aarde en voor de omkeerbaarheid zou dus behalve de snelheid 
van aankomst ook de beweging van de aarde omgedraaid moeten 
worden. Gelukkig echter is de invloed van de beweging der aarde 
op de meeste mechanische verschijnselen zo klein, dat w i j hier 
wel van af kunnen zien. 

Wanneer men het voorgaande in aanmerking neemt, wordt het 
inderdaad mogelijk voor l ichtstralen de zaken zo in te richten dat 
ik de richting van de straal niet zo maar kan omkeren. Ik zal dat 
eerst laten zien aan het volgende eenvoudige voorbeeld. 

Stelt U zich voor een groot roterend rad met tanden, waar
door lichtstralen vallen. Daartegenover bevindt zich een tweede 
roterend rad, dat met dezelfde snelheid draait, doch waarvan de 
diafragma' s een halve steek verschoven z i jn . De formule laat zien 
dat in de t i j d , die het l icht nodig heeft om van het ene rad naar 
het andere te lopen, de diafragma's juist een halve steek opschui
ven. Wat gebeurt er dan? Wanneer van de linlcerkant het l icht door 
de openingen val t , dan zal tegen de t i j d , dat het aan het andere 
scherm is aangekomen, di t juist zoveel opgeschoven z i jn dat de 
opening geheel wordt bedekt en het l icht zal dus niet doorgela
ten worden. Met andere woorden, iemand die achter het tweede 
scherm staat, ziet het van links komende l icht niet. Aan de ande
re kant zal het l icht van rechts komend, b i j het andere scherm 
juist een opening aantreffen en het zal dus v r i j e l i j k doorgaan. 
Wanneer ik dus een koker had met aan beide uiteinden zulk een 
rad, waarvan de draaiingsenelheid wel zeer bijzonder groot zou 
moeten z i j n , dan zou hiermede een mooie oplossing van het zien 
zonder gezien te worden verkregen z i jn . Hoewel d i t in de prak t i jk 
niet realiseerbaar is , is er dus wel een theoretische mogelijkheid 
het l icht in de ene richting wel , in de andere niet door te laten. 
U ziet ook al weer dat het komt omdat het omkeren van de r i c h 
ting van het l icht slechts een pa r t i ë l e omkering van de r icht ing 
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van de t i j d i s . Zou ik het eer l i jk wil len doen, dan zou ik , als ik 
het licht de andere kant op l iet lopen ook de tandraderen de ande-

Figuur 4 

re kant op moeten laten draaien. W i j trekken hier dus par t i j van 
een gedeeltelijk omketen van de snelheden in ons systeem. Omdat 
w i j de t i jd niet volledig omkeren kunnen w i j een stralengang k r i j 
gen, die niet omkeerbaar i s . 

Is het nu mogelijk iets dergeli jks op meer praktische wijze 
te doen? W i j hebben in het geval van de beweging van elektronen 
al gezien, dat w i j niet-omkeerbaarheid kunnen kr i jgen wanneer 
w i j gebruik maken van een magneetveld. En nu is het inderdaad 
mogelijk ook een optisch toestel te maken, waarin de stralengang 
niet omkeerbaar is , wanneer w i j gebruik maken van magnetische 
effecten en meer in het bijzonder van de optische eigenschappen 
van een paramagnetische stof i n een magneetveld. Stelt U zich 
een lange buis voor, gevuld met een oplossing van een of ander 
paramagnetisch zout en dat om deze buis een spoel l ig t , waardoor 
een sterke stroom gaat, zodat er een longitudinaal magneetveld 
in die buis ontstaat. Men k r i j g t dan het z .g . Faraday-effect, dat 
h ie r in bestaat dat de polarisat ie-r ichting van l icht , dat door deze 
buis gaat, gedraaid wordt. Een essen t i ë le eigenschap van di t Fa¬
raday-effect is , dat de richting van draaiing van het polarisatie-
vlak wordt bepaald door de richting van het magneetveld en onaf-
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hankelijk is van de voortplantingsrichting van het l icht . Stelt U 
zich nu voor dat U aan het ene uiteinde een prisma van Nicol of 
een schijf polaroid heeft opgesteld, dat alleen l icht doorlaat met 
verticale polarisatie-richting en aan het andere eind een Nicol , dat 
l icht doorlaat met een polarisat ie-r ichting die een hoek van 4 5 ° 
met de verticaal maakt. Laat de lengte van de buis en de sterkte 
van het magneetveld zo z i jn , dat het polarisatie-vlak precies 4 5 ° 
gedraaid wordt. Men zal dan zien dat de aldus gedraaide l icht 
straal ongehinderd door het Nicol-pr isma heen gaat. Nemen w i j 
nu het l icht van de andere richting komend, dan geschiedt de 
draaiing toch naar dezelfde kant en het l icht wordt geabsorbeerd. 
Dat di t inderdaad mogelijk is werd reeds door Lord Rayleigh aan 
het eind van de vorige eeuw opgemerkt en men heeft,zich wel eens 
afgevraagd of hieruit nu geen paradox ontstaat ten aanzien van de 
tweede hoofdwet van de thermodynamica, omdat als ik aan de u i t 
einden twee stralende lichamen van gelijke temperatuur plaats, 
er wel straling van de ene naar de andere kant zou gaan, maar 
niet omgekeerd, waardoor b i j twee lichamen van oorspronkelijk 
gelijke temperatuur een temperatuursverschil zou ontstaan. Als 
men alles nauwkeurig ui twerkt , dan ziet men dat het met die 
tweede hoofdwet van de thermodynamica toch wel in orde is , om
dat de buis eh de prisma's in het systeem moeten worden opgeno
men. Dat neemt niet weg dat de mogelijkheid bestaat om op deze 
wijze een systeem te maken, waar men in de ene r ic l i t ing wel en 
in de andere richting niet door heen kan zien. Alleen, om het in 
de prakt i jk te realiseren, zou een v r i j lange cilinder nodig z i jn 
en zou men een heel sterk magneetveld moeten gebruiken. Het is 
iets dat misschien wel gedemonstreerd kan worden, doch niet b i j 
zonder praktisch is . 

Veel eenvoudiger zou men het kuiuien demonstreren met pa
ramagnetische kr is ta l len b i j zeer lage temperaturen, b i jv . in 
vloeibaar helium, omdat dan het paramagnetisme en dus ook het 
Faraday-effect zoveel sterker worden. Prof. Becquerel heeft 
proeven gedaan over de draaiing van het polarisatie-vlak in dunne 
kr is ta l len, waarbij h i j in kr is ta l len ter dikte van enige m i l l i m e 
ters het polarisatie-vlak meerdere malen kon ronddraaien. Men 
kan dan een zeer eenvoudige proefopstelling maken met een matig 
sterk magnetisch veld, maar het bezwaar is dat men daarbij dan 
vloeibaar helium nodig heeft en dat maakt het ook weer wat min 
der praktisch. 

Het merkwaardige is nu dat in het gebied van de korte elek
tromagnetische golven datgene, dat U tot nog toe misschien als 
„Sp ie l e re i " is voorgekomen, toch wel mogelijk is en ook een v r i j 
grote praktische betekenis heeft. Alvorens U daarover het een en 
ander te vertellen, zou tk nog even wi l len spreken over een heel 
andere beschouwingswijze, die toch met het voorgaande in ve r 
band staat. Ik zou m i j enigszins wi l len verdiepen in bepaalde as
pecten van de theorie van elektrische schakelingen en elektrische 
netwerken. 

Figuur 5 toont U wat de elektrotechnicus graag een vier -pool 
noemt. Het is een vierkant kastje en w i j spreken af daar geen 
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Figuur 5 

radiolampen of iets dergelijks in te verstoppen, evenmin als bat
ter i jen, maar dat er alleen inzitten z .g . passieve elementen, dus 
condensatoren, zeUinducties, wederkerige inducties, weerstan
den, enz. Op dat mysterieus in elkaar gezette doosje zitten nu 
vier aansluitingen of twee kleinmenparen. Men kan nu links een 
stroom i i naar binnen sturen, die er links ook weer uitkomt. Men 
kan ook van de andere kant een stroom i2 er in sturen, die er 
rechts weer uitkomt. Verder kan er tussen de eerste twee klem
men een spanning Vi liggen en op de andere klemmen een span
ning V2. Er gelden dan de volgende vergelijkingen: 

Vl - A i i i i + A1212 

Vg = A2iii + 

Met behulp van deze vergelijkingen kan men de spanningen Vj en 
Va uitrekenen, wanneer ik de stroom i i stuur door het eerste 
klemmenpaar en de stroom 12 door het tweede. Het zou hier b i jv . 
kunnen gaan om een transformator en de aansluitklemmen voor 
i l zouden de klemmen voor de pr imaire stroomwikkeling en de 
klemmen voor ig die voor de secundaire wildceling kunnen z i jn . 
Nu kan men zeer in het algemeen aantonen, dat hier een symme-
tr ie-vergel i jk ing geldt: A12 = A21. Bovendien kan men aantonen, 
maar dat zou m i j te ver voeren daarop vanavond in te gaan, dat 
ook deze symmetrie weer in verband staat met de mogelijkheid 
het teken van de t i j d in de grondvergelijkingen om te keren. 

Nu zult U wel zeggen: wat heeft dit nu te maken met het pro
bleem, waarover ik zoëven sprak? U zult zien dat het toch wel 
enig verband ermee heeft. Nemen w i j eens aan dat A21 f O is , dat 
w i l zeggen, dat als ik een stroom i i toevoer, ik tussen het tweede 
klemmenpaar een spanning V2 k r i j g . Als ik dus met een zekere 
signaalstroom links begin, k r i j g ik er een bepaalde spanning 
rechts uit . Aangezien er omkeerbaarheid van de vergeli jking was, 
zal ik ook wanneer ik aan de rechterkant een stroom 12 toevoer, 
een spanning kr i jgen tussen het linieer klemmenpaar. Het is v o l 
gens deze vergel i jking niet mogelijk een transformatorachtig iets 
te maken, zodanig dat wanneer ik links een stroom toevoer er 
rechts een spanning verschijnt , t e r w i j l er links geen spanning 
ontstaat als ik rechts stroom toevoer. Als die transformator dus 
koppelt van links naar rechts, dan koppelt h i j ook van rechts naar 
Hnks. Daar is volgens deze vergel i jking niets tegen te doen. 

Nu heeft men al vroeger opgemerkt dat dit toch niet helemaal 
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waar is en dat er uitzonderingen z i jn . De oudst bekende uitzonde
ring is wel de magnetische telefoon, die door Henri Po inca ré aan 
het begin van onze eeuw mathematisch behandeld i s . Daarna heeft 
vooral prof. Tellegen er opmerkzaam op gemaakt, dat het moge
l i j k zou z i jn dat er vier-polen bestaan, waarvoor deze ve rge l i j 
king geenszins geldt en h i j heeft hiervoor de naam giratoren i n 
gevoerd. Hi j heeft laten zien dat er verschillende interessante 
mogelijkheden in de elektrische schakeltechniek zouden bestaan, 
wanneer men over dergelijke giratoren zou kunnen beschikken. 

Nu is het zo, dat de verwisseling van de indices 1 en 2 sa
menhangt met de omkering van de t i jd en dat men daarbij ook de 
snelheden van verschuivende en roterende onderdelen zou moeten 
omkeren en magneetvelden zou moeten ompolen. De symmetrie-
vergeli jking luidt in vollediger vorm 

A2i(vi, . . . V n ; H l , . . . H j = A 2 i ( - V i , . . . , - v „ ; -H,„ -Hi ) . 

Wanneer nu de grootheden A21 en A12 maar afhangen van een 
magneetveld of van een draaiingsrichting, dan is het wel degelijk 
mogelijk dat ze ongelijk z i jn en dan wordt het mogelijk dat A12 
ongelijk nul is, t e r w i j l A21 gel i jk nul is . Dan zouden w i j dus een 
transformatorachtig iets gemaakt hebben, waarbij rechts wel 
spanning verschijnt, onder invloed van een stroom links, maar 
aan de linkerkant niet, onder invloed van een stroom rechts. Dat 
is een ontkoppeling, die voor verschillende schakelproblemen 
zeer welkom zou z i jn . Di t nu waren de beschouwingen van prof. 
Tellegen over elektrische netwerken, die echter nogal aan de f o r 
mele kant bleven omdat men behoudens enkele uitzonderingen met 
magneetvelden en bewegende delen - ik denk hier o .m. aan de 
magnetische telefoon -geen goede praktijkgevallen aan kon geven. 
Wanneer men metingen doet over het z. g. Hall-effect van meta
len, dan treden ook termen op die in deze zin girator- termen z i jn , 
maar het is een betreklcelijk klein effect, waar men elektrotech
nisch niet veel aan heeft. 

Op het gebied van centimetergolven bestaat er echter wel een 
mogelijkheid iets te realiseren en men kan di t , als men w i l , van 
twee kanten benaderen. Men kan het zien als een uitvoering van 
de proef van Rayleigh over de draaiing van het polarisatie-vlak, 
maar dan niet met lichtgolven, maar met golven met een golfleng
te van enkele centimeters. Men kan het ook zien als een realise
r ing van de gedachten van Tellegen over niet-reciproke e lek t r i 
sche netwerken. Dat komt, omdat als w i j met centimetergolven 
gaan werken, w i j de dingen a l t i jd op twee manieren kunnen be
schouwen; of als een soort grensgeval van de gewone schakeltech
niek of ook als een elektromagnetisch golfverschijnsel. Het is 
heel grappig dat deze twee beschouwingswijzen, die van Rayleigh 
en die van Tellegen, elkaar de hand gereikt hebben op het gebied 
van de centimetergolven. De eerste die niet-reciproke elementen 
in het gebied der centimetergolven invoerde - het was in 1950 -
was Hogan b i j de Bell-laboratories en h i j heeft zoveel bi j de be
schouwingen van Tellegen als b i j het Faraday-effect aangeknoopt. 
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Ik w i l in mi jn verdere beschouwing de zaa.k benaderen van de 
optische kant, omdat dit het meest aanschouwelijk is en het ge
makkelijkst uit te leggen. De proef over Faraday-rotatie, die ik 
U heb beschreven, kan n l . met centimetergolven bijzonder een
voudig worden uitgevoerd. D i t komt in hoofdzaak omdat w i j het 
verschijnsel van de magnetische draaiing van het polarisatie-vlak 
in zoveel sterkere ma.te tot onze beschikking hebben b i j centime
tergolven, dan b i j l icht . 

Ik heb U al gezegd, dat w i j een paramagnetisch k r i s t a l of een 
oplossing van een paraniagnetisch zout moeten nemen en dan k r i j 
gen wi j b i j kamertemperatuur slechts een v r i j zwak verschijnsel. 
Het ferromagnetisme is natuurli jk een bijzonder veel gepronon
ceerder verschijnsel en in een ferromagnetische stof zou de 
draaiing zeer veel groter z i jn , namelijk overeenkomend met een 
paramagnetische draaiing in een veld van de orde van vele m i l 
joenen Gauss. 

Waarom kunnen w i j nu b i j het licht geen gebruik malcen van 
ferromagnetische stoffen? Om de zeer t r iv ia le reden.dat er^een 
doorzichtige ferromagnetische materialen bekend z i jn . Ze z i jn of 
metallisch, een soort staal dus, of ze z i jn keramisch, zoals de 
ferr ie ten, die in de elektrotechniek wel gebruikt worden en dat is 
dan nog wel pikzwarte keramiek. Metallische magneten z i jn ook 
voor radiogolven niet doorlatend maar de keramische ferr ie ten 
— verbindingen van i jzer , zuurstof en andere metalen — die de 
elektr ici tei t slechts zwak geleiden, vertonen weinig absorptie 
voor korte radiogolven. 

Daarom wordt het zonder meer mogelijk de proef van Ray
leigh te doen met een polarisator, een analysator onder 45° en 
daartussen een magnetische stof, die het polarisatie-vlak draait. 
Het maken van een polarisator voor een radiogolf is een bijzonder 
gemaldcelijke zaak. Ik moet er b i j zeggen dat w i j de proeven ge
woonlijk niet uitvoeren in de v r i j e ruimte, maar gebruik maken 
van z .g. golfpijpen (wave-guides), waarin de elektromagnetische 
goK opgesloten zit en zich met zeer gering verl ies kan voortplan
ten. Om onze proef uit te voeren nemen w i j een rond pijpje en a.ls 
w i j dat aan het ene eind inlmijpen tot een rechthoekige doorsnee, 
waarvan de korte zijde verticaal staat en aanmerkelijk kleiner 
dan de golflengte is, dan gaat er alleen maar een golf door die in 
de verticale r ichting gepolariseerd is . U laat dus de ronde buis 
met een vloeiend contour overgaan in een platte spleet. Evenzo 
doet U dat aan het andere eind, maar dan zonder een hoek van 45° 
met de eerste spleet. Men zou dit ook voor het l icht kunnen doen 
als men maar pijpen kon maken, die te gebruiken z i jn voor de 
golflengte van het l icht, maar dat zouden pijpjes worden van een 
tiende micron en dat is niet meer hanteerbaar. 

Binnen in die pi jp zet men nu een staafje f e r r i e t , dat er uit 
ziet als een zwart pijpje k r i j t en dat wordt gemagnetiseerd tot 
een dusdanige sterkte dat men daarmede de draaiing van 45° 
k r i j g t , zodat in de ene richting het signaal doorgaat, maar in de 
andere richting wordt geabsorbeerd. Dergeli jke inrichtingen kun
nen dus eenvoudig worden gemaakt en het is nog niet eens nodig 
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de gehele doorsnee van de golfpijp te vullen met het ferromagne-
tisch materiaal. Het is voldoende als er alleen een stukje langs 
de as zit en wel omdat de gehele pi jp nog geen golflengte groot is . 
Op de details zou ik hier niet wil len ingaan, want het gaat m i j 
meer om het pr incipië le gezichtspunt. 

Wat kan men hiermede in de prakt i jk bereiken? Men kan be
reiken dat de golf in de ene richting een factor 10.000 in energie 
verzv/akt wordt, t e r w i j l in de andere richting slechts een ver 
zwakking optreedt van b i jv . 50%. Di t is dus wel een zeer f r aa i r e 
sultaat. Deze apparaten hebben vers c l i i 1 lende na me n. In het Engels 
worden ze microwave gyrators genoemd. Men noemt ze ook°wel 
isolators. In het Nederlands hebben w i j de naam richtingsisola
toren voorgesteld. Gebruilcelijk is ook de naam uniline, dat is 
eigenlijk een merk, maar het woord zal wel moei l i jk uit te roeien 
zi]n, want het slaat goed in . U weet dat het jargon van de moder
ne elektrotecliniek, ondanks de i jverige pogingen van vele Neder
landers, steeds uit een mengsel van slecht Engels en slecht Ne
derlands bestaat en hoewel dat een weinig fraaie taal is , is het 
aan de andere kant een taal, die slechts zelden tot verwarr ing of 
misverstand aanleiding geeft en daarom ben ik er nog niet eens 
zo erg tegen. 

Hoe dan ook, w i j zien dus dat het mogelijk is d e r g e ü j k e d in
gen te realiseren en de elektrotechnicus maakt hiervan een danlc-
baar gebruik. W i j noemen enlcele voorbeelden. Stelt U zich voor 
dat U bepaalde metingen zoudt wil len doen met centimetergolven. 
ü heeft een zender of oscillator, waar centimeter golf-energie 
uitkomt en die stuurt men door golfpijpen naar een absorptievat 
waarin U wi l t onderzoeken hoe de absorptie van een bepaalde stof 
verandert onder de invloed van een uitwendig magneetveld of van 
de temperatuur. Achter dat vat plaatst U een ontvanger of detec
tor, waar U metingen mee verr icht . Als iets in de absorptie ver 
andert, zullen ook gemakkelijk reflectiegolven optreden naar de 
zender en die kunnen zowel het vermogen als de frequentie van de 
zender beïnvloeden en op die manier de metingen aanzienlijk sto
ren. Wanneer ik ecliter een richtingsisolator tussen zender en 
absorptievat zet, dan kan de energie van de zender wel naar het 
meettoestel gaan, maar de gereflecteerde energie kan de zender 
met bereiken en derhalve niet storen. Di t komt de nauwkeurigheid 
van de metingen bijzonder ten goede. In a l le r le i ops teüingen in 
laboratoria waar men de eigenschappen van stoffen bi j centime
tergolven onderzoekt, wordt dan ook veelvuldig van richtmgsiso-
latoren gebruik gemaakt. Ook in de telecommunicatie worden ze 
graag gebruikt. Stelt U zich voor dat w i j te maken hebben met een 
straalzender en dat er boven een parabolische spiegel staat 
waardoor een radiobundel het luchtruim wordt ingestuurd en dat 
de hoogfrequente energie door een golfpijp van de zender naar 
deze spiegel wordt gevoerd. Het is dan heel moeü i jk zich te v r i j 
waren van reflecties, waardoor behalve het directe signaal van de 
zender ook nog echo's ontstaan. Dergelijke ongewenste echo's 
die bovendien nog onaangenaapi op de zender kunnen terug wer
ken, kunnen worden vermeden door in de verbinding van zender 
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en antenne dergelijke richtingsisolatoren op te nemen, zodat de 
energie maar naar één kant kan doorstromen. Ook di t is een be
langrijke toepassing. 

Overigens is er ook op optisch gebied enige hoop. In de laat
ste jaren heeft men namelijk ferromagnetische stoffen gevonden, 
die in structuur verwant z i jn met de als granaten bekende edel
stenen, die althans in dunne schi j f jes tameli jk doorzichtig z i jn . 
Men kan hier bijzonder aardige proeven mee nemen. Legt men ze 
onder een polarisatie-microscoop, dan kan men meer of minder 
uitdoving van licht zien al naar gelang de toestand van de magne
tisatie. Wanneer een ferromagnetische stof niet verzadigd is , dan 
is de toestand zo, dat er in afzonderlijke gebiedjes wel verzadi
ging optreedt, maar dat verschillende gebiedjes met hun magne
tische momenten kop aan staart liggen. Onder een polarisatie-
microscoop vertoont een dergeli jk doorzichtig k r i s ta l naast e l 
kaar donkere en lichtere streepjes, overeenkomend met de ver 
schillende toestanden van magnetisatie van deze gebieden. Het 
moet mogelijk z i jn voor deze kris tal len een veel dieper inzicht te 
kr i jgen in het gedrag van deze gebiedjes dan tot nu toe mogelijk 
was. 

Wehiu, misschien dat men er ook nog eens in slaagt om grote 
schijven te maken. Ik zou zo graag op een voordracht aankomen 
met een handspiegel met twee gekruiste schijven polaroid en het 
nog niet gevonden magnetisch materiaal ertussen en U zou m i j 
zien en ik U niet en ik zou dat ook kunnen omdraaien. Dat zou een 
fraaie oplossing z i jn van het probleem „zien zonder gezien te 
worden", f raaier dan de in Holland zo geliefde glasgordijntjes. 

Er z i j n ook wel enkele technische nadelen aan verbonden. Het 
zou duur z i jn en een ander nadeel zou z i jn dat een ondeugend jon
getje, gewapend met een permanent magneetje, zeer gemaklcelijk 
een klein kijkgaatje zou kunnen maken. Voorlopig behoeven w i j 
ons daarover nog geen zorgen te maken. 

Ik ben hiermede aan het eind van mi jn voordracht gekomen. 
Wat ik U had wil len laten voelen is , dat door deze hele beschou
wingswijze een vaste draad loopt: Het denkbeeld van het omkeren 
van de t i j d in de grondvergelijkingen waarmee samenhangen het 
omkeren van de richting van lichtstralen en ook zekere stellingen 
over reciprocitei t in elektrische netwerken. Dat aan de andere 
kant, wanneer w i j het goed bezien, deze omkeerbaarheid alleen 
dan geldt, wanneer w i j ook werkel i jk overal alle snelheden omke
ren. Dat er afwijkingen z i jn van de omkeerbaarheid, wanneer w i j 
snelheden of magneetvelden onveranderd laten, zodat wanneer w i j 
te maken hebben met verschijnselen, die door deze snelheden of 
velden worden beïnvloed, wel degelijk de mogelijkheid bestaat 
niet-omkeerbare lichtstralen en elektromagnetische verschijnse
len en bewegingen te voorschijn te roepen. Dat de realisatiemo
gelijkheden hiervan aanvankelijk voor het l icht een bijzonder hy
pothetisch karakter hadden, maar dat er voor centimetergolven 
een realisatie gevonden kon worden omdat w i j beschikken over 
voor centimetergolven doorzichtige ferromagnetische materialen. 
Dat het ook voor het l icht thans reeds mogelijk zou z i j n als men 
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alles in vloeibaar helium stopte, maar dat dit niet erg praktisch 
is . Dat er tenslotte ook hier een zekere vooruitgang is doordat er 
thans ferromagnetische materialen bestaan die voor licht eniger
mate doorzichtig z i j n . 
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B E T E K E N I S E N G R O N D B E G I N S E L E N 

D E R K A T A L Y S E 

doox' 

P r o f . D r . J. H.de Boer 

A, Verbreidheid van het begrip 

De begrippen katalyse en katalysator z i j n in de laatste jaren 
ook in ruimere kringen dan die der wetenschappelijke en tech
nische chemici bekend geworden. Z i j hebben in het algemene 
spraakgebruik zelfs een ruimere betekenis gekregen. 

Di t meer algemeen bekend worden spiegelt zich in de ency
clopedia en dictionaires af. Zo komen de woorden niet voor in de 
2e herziene druk van de „Beknopte en Volledige Encyclopedie, 
behandelende alle takken van Wetenschap, Nijverheid en Kunst, 
bewerkt door G. L . Kepper, Kapitein der Genie", die in 1890 ver
scheen. Maar in Vivat' s kleine encyclopedie van 1918 vond ik de 
volgende definitie van katalyse: „ve rsne l l ing of vertraging eener 
reactie, verandering van de snelheid van een scheikundig proces 
door een toevoegsel, dat door z i jn bloote aanwezigheid die veran
dering teweegbrengt en katalysator wordt genoemd". 

De derde druk van J. H. van Dale's ,,Nieuw Woordenboek der 
Nederlandsche Taal" van 1884 vermeldt het begrip niet, maar in 
de 7e druk van 1950 b .v . vindt Katalysator . . . . stof, die 
alleen door haar aanwezigheid, schijnbaar zonder zelf veranderd 
te worden, een chemisch proces bespoedigt of vertraagt". 

De begrippen, waarmee w i j ons hedenavond een weinig bezig 
zullen houden, z i jn dus ongeveer 50 jaar geleden belangrijk ge
noeg geworden om buiten de speciale sfeer van haar beoefenaren 
te worden gekend. De bewuste toepassingen van de katalyse in de 
techniek z i j n inmiddels nog nauwelijks een eeuw oud, t e r w i j l ook 
de bewuste toepassingen van deze begrippen b i j het wetenschap
pel i jk onderzoek in de laboratoria nog maar r u i m l | eeuw geleden 
een r o l begonnen te spelen. 

B . Een onbewuste toepassing in het verleden 

Onbewust heeft men zich al veel vroeger beziggehouden met 
wat w i j nu katalyse noemen. Zo kan men zeggen, dat die oude a l 
chimisten, die naar de Steen der Wijzen zochten, een vergeefse 

Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde „Diligentia" 
te 's-Gravenhage op 22 november 1957. 
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jacht hebben gemaakt op een stof, die w i j nu met de naam hetero
gene katalysator zouden hebben aangeduid. 

Ook maakte men in de Oudheid wel gebruik van processen, 
die w i j nu rangschikken onder de rubriek der katalytisch versnel
de processen. Men wist reeds in de Oudheid, dat de toevoeging 
van een kleine hoeveelheid gist b i j de gisting van vruchtensappen 
de snelheid van de produktie van alcohol sterk deed toenemen. 
Ook b i j het bereiden van brood is het gebruik van gist reeds zeer 
oud. Gist behoort tot de katalysatoren van biochemische oor
sprong, of liever gezegd het bevat zulke katalysatoren. 

In de levende natuur vinden ontelbaar vele biochemische om
zettingen plaats, die alle door biochemische katalysatoren, en
zymen, mogelijk worden gemaakt. Deze enzymen, eiwitten of eiwit 
bevattende stoffen, worden door levende cellen gemaakt en z i jn de 
biokatalysatoren voor de reacties, die het leven zelf weer moge
l i j k maken. 

Zo lang er leven op aarde is geweest, z i j n er ook katalytisch 
versnelde reacties geweest, of, beter gezegd, reacties geweest, 
die door katalysatoren mogelijk werden gemaakt. Onbewust heeft 
de mens die b i j z i jn eigen levensverrichtingen a l t i jd toegepast. 

C . Historische ontwikkeling in de techniek 

De toepassing van katalysatoren, die niet uit de levende na
tuur stammen, is ongeveer in het midden van de 18e eeuw begon
nen. In 1746 werd b i jv . door Roebuck ontdekt, dat onder de kata-
lytische invloed van stikstofoxiden de reactie tussen zwaveldioxi
de en zuurstof vlot verloopt; het is de reactie, die nog a l t i jd in het 
z .g . lodenkamerproces voor de bereiding van zwavelzuur wordt 
toegepast. 

Ietwat later vond men, dat reacties tussen gassen of dam
pen soms ook mogelijk werden gemaakt als men de reagerende 
bestanddelen in contact bracht met sommige vaste stoffen. Een 
kleine hoeveelheid van zulk een „con t ac tma te r i aa l " bleek in staat 
te z i jn zeer grote hoeveelheden gas te laten reageren, t e r w i j l de 
vaste stof niet veranderde en schijnbaar niet aan de reactie deel
nam. Zo hebben verschillende onderzoekers, onder meer de z .g . 
Hollandse scheikundigen. Deiman, Paets van Troostwijk, Bondt 
en Lauwerenburgh, in de laatste helft van de 18e eeuw ontdekt, 
dat alcoholdamp zich omzette in waterdamp en een gas (dat later 
de naam ethyleen (etheen) kreeg), wanneer het door een verhitte 
buis van k le i werd gevoerd, b i jv . een Goudse p i jp . Voor de be
reiding van etheen wordt deze methode nog wel gevolgd. 

In het begin en midden van de 19e eeuw nam het aantal reac
ties, die aldus konden worden tot stand gebracht, belangrijk toe 
en z i jn de namen: „con t ac t r eac t i e s " en „ c o n t a c t m a s s a " voorge
steld (Mitscherlich, 1833), in gebruik genomen en later groten
deels weer in onbruik geraakt. In 1836 stelde Berzelius de naam 
katalyse voor, die inderdaad goed is ingeburgerd. Uitgaande van 
het Griekse werkwoord luö (losmaken) gebruikt Berzelius dus de-
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zelfde stam als in het woord: analyse, een handeling, die aanduidt, 
dat de stof of zaak in z i jn bestanddelen wordt ontleed. Met het an
dere voorvoegsel: kata, gecombineerd tot katalyse, w i l Berzelius 
aangeven, dat, volgens z i jn conceptie, de stof, die de scheikundige 
reactie aangaat door de katalysator wordt losgemaakt, zodat h i j 
kan reageren. 

D. De actie van een katalysator 

In de naamgeving door Berzelius zit dus reeds een vage voor
stelling opgesloten van de wijze waarop een katalysator zou wer
ken. 

In de definit ies, die voor katalyse en katalysatoren in gebruik 
z i j n , komt een aanduiding omtrent het mechanisme niet voor. Zo
als w i j reeds boven aanduidden, wordt in die definities gesproken 
van een stof, die „a l leen door z i jn aanwezigheid" werkt,, die „nie t 
aan de reactie deelneemt", die na de reactie „onveranderd wordt 
teruggevonden". 

Prins Bernhard heeft zichzelf wel eens een katalysator ge
noemd, doelende op de r o l , die h i j speelt b i j het tot stand brengen 
van acties, ui j het leggen van contacten en b i j het stimuleren van 
menselijke (nationale en internationale) activiteiten. Evenmin als 
Prins Bernhard dit doét door „a l l een z i jn aanwezigheid", evenmin 
als h i j „niet aan de reactie deelneemt" of er „onveranderd uit te
voorschijn komt", is zulks het géval met de anorganische of or
ganische katalysatoren in de natuur en in de techniek. 

Maar in de definities lezen w i j ook, dat de katalysator de r e 
actie versnelt. In de goede definities staat voorzichtigheidshalve: 
de snelheid beïnvloedt, en er z i jn inderdaad stoffen, die wel ne
gatieve katalysatoren worden genoemd, die de snelneid van een 
reactie vertragen. Ook zulks is technisch zeer belangrijk; w i j 
zullen echter deze kant van de katalyse hier verder niet behande
len. 

E. De versnelling van een reactie 

Een reactie kan dus worden versneld. W i j allen weten uit er
varing, dat hout, turf , steenltool of olie b i j een voldoend hoge tem
peratuur reageert met de zuurstof van de lucht, w i j noemen deze 
reactie een verbranding en w i j passen hem veelvoudig toe. B i j 
gewone temperatuur, die w i j meestal met kamertemperatuur aan
duiden, verloopt deze oxidatiereactie onmerkbaar langzaam. Ve r 
hitten w i j het brandstof-luchtmengsel, dan begint de oxidatie snel 
te verlopen en kan z i j zich door de warmte, die de reactie zelf 
produceert, met die hoge snelheid, op de hoge temperatuur hand
haven. B i j deze verbrandingsreacties ontstaan water en koolzuur 
als chemische omzettingsprodukten en komt energie v r i j . 

Een reactie kan dus, in het algemeen, zeer aanzienlijk wor 
den versneld door de temperatuur te verhogen. Zonder de t e m p é -
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ratuur te verhogen echter, kunnen katalysatoren ook de reactie 
versnellen. W i j „ve rb randen" in ons lichaam ons voedsel, zoals 
bijvoorbeeld de koolhydraten van het meel, waaruit ons brood is 
gebakken. Dank z i j onze eigen blo-katalysatoren vindt nu de reac
tie b i j lichaamstemperatuur plaats. De chemische omzettingspro
dukten z i j n weer koolzuur en water en de reactie levert ons onze 
lichaamswarmte. 

F . Een formule voor de reactiesnelheid 

Hoe kan nu een katalysator dit doen? Op verschillende w i j 
zen. W i j zullen, om zulks te bespreken, de snelheid van de reac
tie in een eenvoudige mathematische ultdrulcklng moeten gieten. 

De snelheid van een reactie, dat;• .wil zeggen de hoeveelheid 
stof, die zich per tijdseenheid, laten w i j zeggen per seconde, om
zet in een bepaald volume, zegge een l i t e r , hangt af van de hoe
veelheid moleculen van de te reageren stoffen, die zich ln die 
l i ter bevinden, dus van de concentratie waarmee de te reageren 
stoffen voorkomen. Als twee soorten moleculen A en B samen 
reageren: 

A + B >C 

dan Is de snelheid van de reactie evenredig met het produkt van 
de, concentraties van A en B, die w i j CA en Qj zullen noemen. 

V = k X CA X C B , 

waarbij dus v de snelheid van de reactie voorstelt en k een con
stante Is. Reageren twee moleculen A met drie moleculen B : 

2A + 3B » C' 

dan is de snelheid evenredig met de tweede macht van de concen
tratie van A en met de derde macht van de concentratie van B: 

v = k C i X C B ^ 

En zo is er a l t i jd een produkt van concentraties, dat w i j nu maar 
met het symbool Pc zullen aanduiden. 

De constante k hangt nog van vele factoren af, o.a. van de 
temperatuur en w i j schrijven nu: 

V = f X e-E/RT X Pe. 

Daarbi j is e de basis van het natuurlijke logarltmenstelsel, R een 
werkel i jke natuurconstante, waaraan w i j niets kunnen veranderen 
e n / , E, T en Pc de vier factoren, die de reactiesnelheid bepalen 
en waarin w i j wel veranderingen kunnen aanbrengen, T is daarbij 
de temperatuur, in absolute maat gemeten, en zo bl i jven er voor 
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de katalysator de factoren f , E en Pc over om zodanig te veran
deren, dat de omzettingssnelheid wordt verhoogd. W i j zullen ze 
in de volgorde Pc, E en ƒ bespreken. 

G. Versnelling door concentratieverhoging (de factor Pc) 

Om menselijke activiteiten te verhogen is het d ikwi j l s ge
wenst de mensen b i j elkaar te brengen, d . w . z . de concentratie te 
verhogen. W i j kunnen de concentratie van mensen, die samen 
moeten ageren, verhogen door ze b i j v . in een congreshal samen 

'^^Enfgszins analoog b i j chemische reacties werkt de verhoging 
van de druk b i j gassen (dus door comprimeren) of verhoging van 
de concentratie van oplossingen (dus door meer stof i n oplossing 
te brengen) versnellend op de chemische omzetting. Maar di t is 

^epaaMe'^ menselijke activiteiten kunnen ook worden versneld 
door ontmoetingsplaatsen ter beschikldng te stellen, zoals parken 
of kermissen, die voldoende attractie uitoefenen op mensensoor
ten die samen moeten komen. Door de verhoogde concentratie 
c r e ë r e n w i j dan een grotere ontmoetingskans waaruit een grotere 
„omze t" resulteert. Parken of kermissen katalyseren zulke han
delingen. , , , , , f 

Analoog daaraan kan men aan oppervlakken van bepaalde s to l 
len de moleculen, die reageren moeten, verdichten. De opper-
vlaldten van deze stoffen oefenen een voldoend grote attractie¬
kracht op die moleculen uit om ze aan te trekken en t i j de l i j k te 
binden. Zulke stoffen noemt men adsorbentia; ze adsorberen d i 
verse gassen, die dan aan het oppervlak van die stoffen door hun 
verhoogde concentratie sneller kunnen reageren met andere gas
sen, die eventueel bok geadsorbeerd worden. 

Zo kan men dan de omzetting van een g i f t ig gas, als iosgeen 
(COCI2) met waterdamp: 

COCI2 + H2O >C02 + 2HC1 

aanmerkelijk versnellen door de gassen langs adsorptiekool te 
laten s t r i jken. De adsorptiekool is een katalysator voor deze om
zetting. Zulle een reactie speelt zich b i jv . af in gasmaskers, die 
dienen om de mens tegen het giftige fosgeen te beschermen. 

Een gas als stikstofoxide (NO) reageert met de zuurstof van 
de lucht betrekkeli jk langzaam tot het stikstofdioxide, waaruit 
salpeterzuur wordt gemaakt: 

2 NO + O2 > 2 NO2. 

Door het gasmengsel langs sterk adsorberend s i ü c a g e l te laten 
stromen kan deze reactie aanzienlijk worden versneld. Het ad
sorberend oppervlak van het sil icagel dient hier als katalysator. 

De katalyserende actie in deze voorbeelden komt voort ui t de 
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verhoging van de concentratiefactor, P^, in onze formule en wel 
door de fysische attractie die het adsorberende oppervlak op de 
moleculen uitoefent. De moleculen zelf worden daarbij niet veran
derd. Er vindt bi deze katalytische actie niets chemisch plaats, 
afgezien dan van de chemische reactie, die in wezen onveranderd 
verloopt. W i j hebben hier voorbeelden van fysische katalyse. 

H. Een andere versnellingsmogelijkheid (de factor E) 

Geheel anders staat het met de gebeurtenissen, wanneer w i j 
naar de beïnvloeding van de factor E overgaan. Deze E komt in de 
teller voor van de exponent van de e-macht; in de noemer komt 
de temperatuur T voor. Een verhoging van T geeft een versnel
ling van de reactie, en zo zal een verlaging van E dus lietzelfde 
doen. Het gaat er om de exponent van de e-macht zo klein moge
l i j k te maken, Wanneer w i j er in slagen om de factor E tot op de 
helf t van z i jn waarde te brengen, dan heeft dat hetzelfde effect als 
wanneer w i j de absolute temperatuur verdubbelen, dus b i jv . van 
kamertemperatuur {T = 290 = 17 °C) op r u i m 300 °C brengen 
(T = 580 OK = 307 OQ). 

Voor vele reacties geldt als vuistregel, dat een verhoging van 
de temperatuur met 10 OQ (dus bi jv . van 20 oc op 30 «C) een ver
dubbeling van de reactiesnelheid met zich meebrengt. Voor de
zelfde reactie kan men dan zeggen, dat een verlaging van de fac
tor E met ru im 3 % van z i jn waarde eveneens een verdubbeling 
van de reactiesnellieid teweegbrengt. 

I . De activeringsenergie (E) 

Om na te gaan hoe w i j door een katalysator de factor E kun
nen verlagen, moeten w i j eerst iets meer van de factor E weten. 
In de taal der chemische reactiesnelheden heet deze factor de ac
tiveringsenergie. Wanneer twee moleculen met elkaar een reactie 
moeten aangaan moeten z i met elkaar i n contact komen. Dat con
tact moet zo innig z i jn , dat de chemische attractiekrachten hun 
werk kunnen gaan doen, zodat de atomen van de moleculen zich 
zodanig herverdelen en opnieuw rangschikken, dat in plaats van 
de uitgangsprodukten de reactieprodukten ontstaan. Om dat te 
kunnen moeten de moleculen elkaar zeer dicht naderen; hun elek
tronenbouwsels moeten elkaar f l i nk doordringen. 

B i j het elkaar naderen van twee moleculen nu, oefenen z i j 
een aantrekkende kracht op elkaar uit . D i t geschiedt pas op be
t rekkel i jk korte afstand, maar toch is die afstand nog groot ten 
opzichte van die, welke voor chemische reactie nodig is . Deze 
aantrekkende kracht is van fysische aard en voert niet tot een 
chemische reactie. Het is de kracht die de cohesie en de adhesie 
der stoffen veroorzaakt, de kracht die ook de verdichting vac 
gassen en dampen tot vloeistoffen en van vloeistoffen tot vaste 
stoffen veroorzaakt; het is de kracht, die naar wij len onze land-
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genoot J .D.van der Waals S r . , de van der waals-ki'acht wordt 
genoemd. ,. 

B i j deze aantrekking wordt een weinig energie afgegeven, die 
zich bijv. bij condensatie van dampen tot vloeistoffen uit als con
densatiewarmte. Als wij dus de energievoor raad van het ensem
ble van de twee moleculen optekenen in afhankelijkheid van de af
stand van de moleculen, daalt de verkregen kromme (fig. 1) b i j 
het elkaar naderen van de moleculen. Deze daling is het grootst 

Figuur 1 

als de afstand zo ongeveer 4 x 10"^ cm bedraagt. Brengen wij de 
moleculen nog dichter bij elkaar, dan stijgt de kromme weer; wij 
moeten nl. arbeid verrichten om ze tegen hun onderlinge afstoting 
in, op elkaar te persen; wij verrichten arbeid tegen de compres-
slbiliteit der materie. Nog steeds kunnen de chemische krachten 
der twee moleculen wederzijds geen invloed uitoefenep, daarvoor 
is de afstand nog steeds te groot. Inmiddels stijgt de energie-in
houd van het ensemble van de twee moleculen, want, doordat wij 
ze samendrukken, neemt hun onderlinge potentiële energie toe. 
Wanneer wij aldus punt T van de kromme bereikt hebben, is de 
onderlinge afstand zo klein geworden, dat de chemische krachten 
hun invloed kunnen doen gelden. Zijn die dan zodanig aantrekkend, 
dat de chemische reactie onder afgifte van energie (warmte) tot de 
vorming van een stabiele verbinding voert: 

A2 + B2 • 2 AB + warmte 

dan zal de kromme sterk dalen en de atomen der moleculen zul
len in hun nieuwe combinatie nog dichter tot elkaar naderen, en 
wel tot de afstand die de atomen ln de moleculen AB innemen. 

Bij de door ons gekozen reactie komt warmte vr i j ; wij be
schouwen een z.g. exotherme reactie. Deze hoeveelheid warmte 
wordt ln de figuur door Q aangegeven. Om echter tot reactie te 
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komen moeten wij eerst energie toevoeren om over de top T te 
kunnen komen; deze energie E heet de activeringsenergie. Het is 
dus de kost die voor de baat uitgaat. 

Meestal voeren wij deze activeringsenergie niet toe door de 
moleculen op elkaar te persen, maar doen wij dit door warmte 
toe te voeren. Door het toevoeren van warmte krijgt, statistisch, 
een gedeelte der moleculen grotere energie van beweging en als 
wij maar genoeg warmte toevoeren bemerken wij, dat er telkens, 
statistisch, een voldoend groot aantal moleculen is om over de 
top T te komen. Hoe hoger wij de temperatuur maken, hoe groter 
het gedeelte der moleculen is, dat voldoende kinetische energie 
bezit om de top T te passeren; dat gedeelte wordt door de uitdruk
king e - E / R T weergegeven, in welke uitdrukking T weer de abso
lute temperatuur aanduidt. Daarom neemt de reactiesnelheid zo 
sterk met de temperatuur toe. Veronderstellen wij, om een voor
beeld te geven, dat voor een reactie een activeringsenergie van 
9 kcal/mol nodig is, dan is bij 55 (328 «K) de fractie der mo
leculen, die op elk ogenblik over de top kan gaan lO-^, dus één 
miljoenste deel. 

Verhogen wij nu de temperatuur tot 383 °C (de absolute tem
peratuur is dan 656 = 2 x 328 ^K) , dan wordt deze fractie reeds 
10" ,̂ d.w.z. een duizendste en de reactie verloopt duizend maal 
zo snel. 

Nu kunnen wij hetzelfde bereiken door de activeringsenergie, 
E , tot op de helft te verminderen, dus op 4,5 kcal/mol te brengen. 
Ook dan zou hier de reactie duizend maal zo snel verlopen. Dat is 
nu de taak van de katalysator. 

J. Verlaging van de activeringsenergie 

Algemeen gesproken is er wel altijd een figuur te tekenen, 
waarbij de verandering van de energie-inhoud van het reagerena 
moleculen-ensemble weergegeven wordt als functie van de een of 
andere reactiecoördinaat. In ons voorbeeld van zoëven was die 
coördinaat de afstand der moleculen, of juister gezegd de afstand 
van één der atomen A van A2 tot één der atomen B van B2. 

In het algemeen hebben wij echter te maken met een figuur 
als fig. 2. Wij moeten van de uitgangs toe stand van het reactie
mengsel, R, naar de eindtoestand van de produltten, P, en wel via 
de top T. Het moleculen-ensemble is op de top T in een geacti
veerde tussentoestand T. Kunnen wij nu een agens, K, vinden, dat 
zich niet met R en ook niet met P verbindt, doch wel met T , dan 
wordt de top T verlaagd met een bedrag, gelijk aan de warmte, 
die bij de vorming van de verbinding TK wordt afgegeven. Wij 
zouden dan in aanwezigheid van zulk een agens K een kromme 
R - TK - P, in plaats van R - T - P krijgen, en de activerings
energie zou, in plaats van E^, het belangrijk lagere bedrag E^ 
bedragen. K werkt dan als voorbeeldige katalys.'tor. 

Meestal liggen de verhoudingen enigszins ingewikkelder. Zo 
zal meestal de katalysator K zich wel met R en veelal ook met P 
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Figuur 2 

verbinden. Als echter de bindingswarmte met de tussentoestand 
maar groter is dan die metR en met P , zal toch katalyse plaats
vinden, want dan is aan de voorwaarde voldaan dat de activerings-
energie verlaagd is. 

In plaats van de ene reactie van R via T naar P krijgen wij 
dus drie reacties, te weten: 
1) de aanlegging van de katalysator K aan R, dus aan een of meer 

der reactiepartners, 
2) de reactie van RK via TK naar PK, 
3) de dissociatie van PK in P en K, dus het afsplitsen van de ka

talysator van de reactieprodukten. 
Bij een gewone, niet-gekatalyseerde, reactie moeten wij 

eerst aan energie, de activeringsenergie, een bedrag Eo investe
ren, alvorens de energiebate van de reactie, Q, uiteindelijk te 
kunnen v/innen. 

Bij de laatstgenoemde, gekatalyseerde, reactie krijgen wij 
een voorschot, nl. de bindingswarmte tussen R en K, waaruit wij 
gedeeltelijk het bedrag E R betalen; dit bedrag is op zichzelf klei
ner dan Eo, omdat wij de bindingsenergie tussen T en K niet be
hoeven op te brengen. Uit de energiewinst, wanneer wij van TK 
naar PK gaan, bekostigen wij de dissociatiewarmte van PK in P 
en K, dus de overgang van het niveau PK naar het niveau P . Wij 
hebben, als het ware, de activeringsenergie in stukken geknipt. 
Wij betalen de activeringsenergie in termijnen en wij kunnen dit 
gemakkelijk doen, omdat wij tijdens het betalen van de tweede 
termijn reeds reactiewarmte winnen, waaruit wij kunnen betalen. 
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K. Een betrekkelijk eenvoudig voorbeeld 

Een betrekkelijk eenvoudig voorbeeld van zulk een katalyse 
vinden wi j in de omlegging van maleinezuur in fumaarzuur of van 
oliezuur in elaidinezuur, in het algemeen van een z .g . cisverbin
ding in een transverbinding. B i j dergelijke organische verbindin
gen z i j n bepaalde groepen gebonden aan twee koolstofatomen, die 
samen verbonden z i jn door een dubbele koolstofbinding. Wanneer 
twee gelijke groepen X ol H aan dezelfde kant staan, noemen w i j 
de verbinding een cisverbinding; staan z i j aan tegenovergestelde 
zijden, dan noemen w i j de verbinding een transverbinding. Deze 
moleculen kunnen in eUcaar overgaan: 

H X H X 

H 

cisverbinding transverbinding 

De overgang is niet gemakleelijk, daar een draaiing van het mole
cule om de C = C as zeer moei l i jk gaat; d .w .z . de draaiing ver
eist een zeer hoge activeringsenergie. 

Broomatomen katalyseren deze omzetting zeer goed, hetgeen 
w i j kunnen begrijpen, daar broomatomen aan het tussenprodukt 
gebonden kunnen worden. Als tussenprodukt voor de niet-gekata
lyseerde omzetting kunnen w i j n l . de vorm: 

H X H X 

H X X H 

aanzien, waarbij de dubbele binding in een enkele is overgegaan 
en ieder koolstofatoom één v r i j e valentie draagt (een v r i j elek
tron). Om de enkele binding draait de verbinding gemakkelijk 
180O rond. Een broomatoom addeert zich gemakkelijk aan een van 
die v r i j e valenties: 

Zonder broomatoom verloopt de omzetting van maleinezuur 
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in fumaarzuur pas b i j temperaturen, die boven 140 liggen; met 
broomatomen vindt de omzetting b i j kamertemperatuur plaats en 
ieder broomatoom bewerkt honderden omzettingen alvorens het 
zelf verdwijnt , b i jv . doordat twee broomatomen zich tot een 
broommolecule verenigen. 

L . Katalyse aan metaaloppervlakken 

B i j de meeste reacties, die w i j door katalyse versnellen, 
hebben w i j met meer ingewikkelde reactiemechanismen te maken. 
Ook b i j de niet-gekatalyseerde reacties is het reactiemechanisme 
d ikwi j l s nogal gecompliceerd. Zo spelen losse atomen in zeer 
vele gevallen een belangrijke r o l . Een eenvoudig voorbeeld daar
van biedt de reactie tussen chloor en waterstof: 

CI2 + H2 '2 HCl 

Deze vereniging vindt niet rechtstreeks plaats, maar begint met 
het splitsen van enige CI2-moleculen in atomen, waarna de C l -
atomen met H2 reageren en de daarbij ontstane H-atomen met 
C l 2-moleculen: 

CI2- »2 C l 

CI + H 2 — H C I - . H 1 ^) 

H + CI2 »HC1 + Cl J 

Ook b i j de vereniging van zuurstof en waterstof tot water spelen 
zulke mechanismen een r o l . Nu z i jn deze beide reacties voor
beelden van gemakleelijk verlopende reacties, maar ook de moei
l i j k verlopende vereniging van stikstof en waterstof tot ammoniak: 

No + 3 H2 > 2 NH3 

vereist de aanwezigheid van atomen en wel stikstofatomen in d i t 
geval. 

Enkele metalen, zoals i j ze r , z i jn nu in staat stikstofmolecu
len aan hun oppervlak te binden, waarbij de moleculen worden ge
splitst in atomen, die door chemische adsorptiekrachten worden 
gebonden: 

N N 
^ , rk U 

N2 + I jzer > I j zer 
Zulk een dissociatieve chemisorptie vindt ook met waterstof 
plaats: 

H H 

N2 + i jzer ' > i j ze r 

Brengen w i j nu Ng en Hg tezamen in contact met i j z e r , dan kr i jgen 



39 

w i j dus een ijzeroppervlaJe, waaraan naast elkaar stikstofatomen 
en waterstofatomen gebonden z i jn . Deze atomen reageren dan 
aanstonds met elkaar: 

Het NH3 is v r i j los gebonden en desorbeert, d . w . z . laat los van 
het ijzeroppervlak. 

Het d i s soc i ë r en van Hg, Ng, O2, koolwaterstoffen en andere 
gassen, in atomen, die aan een metaaloppervlak worden gebonden 
speelt in de katalyse een zeer belangrijke r o l . Vele katalytische 
oxidaties kunnen daardoor met metaalkatalysatoren, zoals koper, 
z i lver of platina worden uitgevoerd; vele reducties of waters tof-
aanleggingen, dus hydrogenaties kunnen eveneens met metaalka
talysatoren, zoals i jzer , nildeel, cobalt of palladium worden be
werkstell igd. 

M. Oxidise he katalysatoren 

Naast de metaalkatalysatoren vinden, vooral b i j oxidatiere
acties, katalysatoren, die uit metaaloxiden bestaan, een grote 
toepassing. Daarbij gebruikt men meestal oxiden van metalen, 
die in verschillende trappen van waardigheid kunnen voorkomen, 
zoals koperoxide (CuO naast CugO), ijzeroxide (FeO en FeaOi 
naast FegOg), vanadiumoxide (VOg naast V2O5). 

Het schijnt alsof b i j oxidatiereacties op oxidekatalysatoren 
het mechanisme d ikwi j l s iets anders verloopt dan het boven b i j de 
NH3-synthese besprokene. T e r w i j l w i j mogen aannemen, dat b i j 
de NHs-vorming, stikstofatomen en waterstofatomen naast elkaar 
op het oppervlak aanwezig z i jn en dan reageren, is het b i j vele 
oxidaties op oxidekatalysatoren zo, dat men zich moet voorstel
len, dat de zuurstof moleculen met die pleldcen van het oxide-op
pervlak reageren, die zich in een lagere trap van waardigheid 
bevinden, zodat daar dus eigenlijk de bruto-reactie van de zuur
stofopname, b .v . 

plaatsvindt, t e r w i j l de te oxideren stof, zeg b i jv . SOg op de plek
ken van hoogste waardigheid de zuurstof weghaalt, dus b i jv . i n de 
bruto-reactie: 

NH3 NH3 
i j zer 

4V0g + 0 2 " ^ 2V2O5 

V2O5 + SO 2 2 V 0 2 + S 0 3 

N . Het domein van de chemische katalyse 

B i j de diverse voorbeelden, die w i j hebben besproken en 
waarbij de activeringsenergie van de reactie werd verlaagd, heb-
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ben w i j met chemische werkingen te maken. Di t is het echte do
mein van de chemische katalyse. Tevens is de katalyse,die berust 
op de verlaging van de activeringsenergie, dus de chemische kata
lyse, wetenschappelijk zowel als technisch verreweg de belang
r i jks te tak van het gehele gebied. Van het standpunt der reageren
de moleculen bekeken, schept de chemische katalysator in plaats 
van de veelal te hoge energieberg een nieuw, lager, gebergte en 
voert ons dan als goede berggids over dat gebergte. Hi j kent de 
paden en bergpassen van het gebergte, dat h i j door z i jn aanwezig
heid met ons heeft geschapen. Hi j maakt daarbij wel van een touw 
gebruik, als w i j in* onze beeldspraak dit touw de chemische b in
ding mogen doen voorstellen. Na afloop van de reis wordt het 
touw losgemaakt en de katalysator is, schijnbaar onveranderd, 
weer v r i j . 

O. Andere factoren (de factor f ) 

Er was nog een derde factor in de mathematische formule 
van de reactiesnelheid, de factor ƒ. Die zullen w i j nu bezien. In 
deze factor ƒ z i jn eigenlijk a l le r le i verschillende, en niet eens 
a l t i jd verwante, factoren opgeborgen. Het z i jn invloeden, die 
met het richten van de moleculen samenhangen, met het van 
vorm veranderen van de moleculen, met hun vr i jhe id van bewe
ging, enz. Ook ktmnen w i j in deze factor nog een andere invloed 
verdisconteren, die w i j nu zullen bespreken. 

Wanneer twee atomen, b i jv . twee waterstofatomen, teza
men t reffen, kutmen z i j , zelfs zonder activeringsenergie, een 
molecule vormen. Als er echter op dat ogenblik geen derde l i 
chaam aanwezig is om de bindingswarmte geheel of gedeeltelijk 
op te nemen, zal het pas gevormde molecule aanstonds weer 
d i s s o c i ë r e n , dus in atomen uiteenvliegen. Als derde lichaam kan 
een derde waterstofatoom dienen, zodat dan dus drie waterstof
atomen tezamen moeten optreden om één molecule Hg te maken 
en een atoom dat de energie meeneemt. Moleculen van andere 
gassen, die homogeen met de waterstofatomen gemengd z i j n , kun
nen evenzo, en beter zelfs, de afloop van de reactie mogelijk 
maken. W i j hebben hier weer een voorbeeld van fysische katalyse. 

Ook vaste wanden kunnen aldus de verenigingsreactie van 
waterstofatomen katalyseren. Een interessant voorbeeld van deze 
katalyse t reffen w i j in de interstel laire ruimte aan. In de in ter 
stellaire ruimte komen zeer grote „gaswolken" voor, die hoofd
zakeli jk uit atomen waterstof bestaan, waarvan de concentratie zo 
ongeveer 100 atomen/cm^ bedraagt. Het aantal samentreffingen 
van drie atomen is b i j deze concentratie zo laag, dat men di t wel 
geheel kan verwaarlozen. Per 300 jaar vindt er n l . slechts één 
zulli een botsing plaats per kubieke kilometer. 

In de interstel laire ruimte komen echter ook stofdeeltjes 
voor (vaste deeltjes, die hoofdzakelijk uit HgO, NH3 en C H 4 be
staan). De concentratie van deze stofdeeltjes is zeer klein, n l . 
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ongeveer één per tienduizend kubieke meter, d .w .z . honderd
duizend per kubieke kilometer. Ofschoon de afmetingen van die 
stofdeeltjes eveneens klein z i j n (diameter ongeveer IO"'' cm) is 
hun gezamenlijk oppervlak toch zo groot, dat per seconde rond 
300 moleculen waterstof per kubieke kilometer worden ge
vormd. D i t betekent, dat onder deze astronomische omstandig
heden per kubieke l ichtjaar rond 10̂ 2 ton waterstof per seconde 
wordt gevormd. 

Deze katalytische reactie in de dode natuur is wellicht de 
katalytische reactie met de grootste omzet. 

P. Omvang van enkele katalytische processen 

In dezelfde eenheid, n l . tonnen per seconde, uitgedrukt, 
z i j n de getallen van de technische katalytische processen, die 
de mens op aarde tot stand heeft gebracht, slechts nietig. Toch 
z i jn z i j op zichzelf wel indrukwekkend. Zo werd in 1945 onge
veer 10 mil joen ton zwavelzuur langs katalytische weg geprodu
ceerd, hetgeen 1/3 ton per seconde betekent; de ammoniakpro-
duktie in dat jaar was 1/20 ton per seconde. Slechts de pyroly-
tische ontleding van aardolieprodukten (het z .g . „kraken") be
droeg in dat jaar Ig ton per seconde en schijnt nu zelfs bijna 10 
ton per seconde te bedragen. 

Q. Enkele eigenschappen van katalysatoren 

Vele der technische processen berusten op het gebruik van 
vaste katalysatoren. De met elkaar reagerende gasmoleculen of 
moleculen in vloeistoffen t reffen elkaar dus aan het katalysa
toroppervlak. Om een grote omzet binnen een beperkt volume 
mogelijk te maken, streeft men er dan d ikwi j l s naar de v o r m 
geving van de katalysatoren zodanig te leiden, dat een zo groot 
mogelijk oppervlak per volume ontstaat. Zo bereikt men wel 
katalysatoren, die een specifiek oppervlak van enige honderden 
vierkante meters per gram stof bezitten. Men streeft dan dus 
naar poreuse materialen. Om een groot oppervlak te bereücen 
moeten de por iën klein z i j n . Echter niet zo klein, dat de mole
culen hinder ondervinden om het oppervlak te bereiken. 

Gedurende de laatste jaren is onze kennis van de katalysa
toren en hun werking enorm toegenomen en w i j weten nu, dat in 
vele van onze technische processen de katalysatoren niet op 
hun best werken. Aangezien een verbetering van de omstandig
heden d ikwi j l s grote verandering in apparatuur en hulpappara-
tuur zou vereisen en grote investeringen zou meebrengen gaat 
men liever in de r ichting van het aanpassen van de katalysato¬
ren aan de bedrijfsomstandigheden. Daarbi j moeten de kataly
satoren ook dikwi j l s zo worden gemaakt, dat ze juist goed wer
ken met de technisch ter beschikking staande uitgangsmateria
len. En deze uitgangsmaterialen z i jn lang niet a l t i jd zuiver. 
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Dus moet de katalysator bestand z i j n tegen de werking van de 
onzuiverheden of de onzuiverheden moeten worden verwijderd, 
hetgeen tegenwoordig veelal weer met behulp van andere kata
lytische processen geschiedt. 

Vele verontreinigingen n l . remmen de werking van de ka
talysator ernstig, b i j v . doordat ze sterk aan het oppervlak wor
den gebonden, zodat er geen plaats meer is voor de gewenste 
moleculen. Zulk een katalysatoroppervlak heet dan vergif t igd. 
Vele vergiften, die ook voor ons mensen vergiften z i jn , z i jn het 
voor de in de techniek gebruikte katalysatoren. Hun werking in 
het menselijk lichaam trouwens is d ikwi j l s de vergif t iging van 
een onzer eigen bio-katalysatoren, die voor het leven zo onmis
baar z i jn . 

R. Bio-katalysatoren en technische katalysatoren 

Vinden w i j een analogie in de vergiftigingsverschijnselen, 
er is eveneens een analogie in de opbouw der katalysatoren, in 
die zin, dat ook de bio-katalysatoren een groot specifiek opper
vlak bezitten. De mens echter benut dat grote oppervlak veelal 
niet voldoende in z i j n technische processen, de natuur doet zulks 
wel . Di t verschi l is toe te schrijven aan de haast, aan het onge
duld, van de mens. 

De bio-katalysatoren, die in hun werking de moleculen pre
cies richten en modelleren, die ru imtel i jke precisiebouw leve
ren, werken langzaam. De reactiesnelheid is zodanig klein, dat 
het capillaire systeem ten volle wordt benut. Daardoor werken 
ze selectief tot in de hoogste graad. Ze z i jn bovendien voorzien 
van ongekende middelen tot herstel van eigen defecten. 

Onze technische katalysatoren z i jn geconcentreerd en com
pact. Ze geven snel verlopende reacties en z i jn slechts matig 
selectief. Ze z i jn veelal slechts door voortdurende controle on
gestoord in bedri j f te houden en vereisen moeizame reparatie 
of vervanging wanneer slijtage of breuk de ongestoorde gang sto
ren. 

S. Selectiviteit in de katalyse 

Ik duidde zojuist het selectief werken van katalysatoren aan. 
Een katalysator is d ikwi j l s in staat van diverse mogelijke reac
ties er éen bepaalde uit te kiezen. Door een katalysator kan dus 
gezorgd worden dat zeer bepaalde reacties wel , en andere niet 
verlopen. 

Willen w i j b i jv . b i j l inolzuur, dat twee onverzadigde b in 
dingen bezit, er één hydrogeneren, zodat w i j oliezuur kr i jgen 
en geen twee, omdat w i j dan stearinezuur zouden maken, dan die
nen w i j selectief te hydrogeneren. 

Wil len w i j door oxidatie van naftaleen, het zeer belangrijke 
ftaalzuuranhydride inaken, dan moeten w i j de oxidatie selectief 
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leiden, om niet een volledige oxidatie tot water en koolzuur te 
kr i jgen. 

Willen w i j alcohol splitsen in ethyleen en water 

C2H5OH- •C2H4 -t- H2O 

dan moeten w i j zorgen, dat niet tegel i jker t i jd een andere spl i t 
sing: 

C2H5OH > C H 3 . C H 0 + HN, 

dus in aceetaldehyde en waterstof, verloopt. 
Willen w i j van een mengsel van cyclohexaan en cyclopen-

taan wel aan het eerstgenoemde waterstof onttreldcen en er ben
zeen van maken, maar wensen w i j daarbij het cyclopentaan on
veranderd te laten, dan moeten w i j selectief dehydrogeneren. 

W i j dienen dan katalysatoren te vinden,- die selectief kun
nen werken, maar w i j dienen ze ook te gebruiken onder zulke 
omstandigheden, dat de selectiviteit tot z i j n recht komt. 

Veelal moeten w i j dan zorgen, dat aan het gehele oppervlak 
de uitgekozen reactie zo langzaam gakt, dat geen enkele neven-, 
z i j - of volgreactie kan plaatsvinden. Toch wensen w i j zo snel 
mogelijk te werken, vanwege de economie van het proces. Zie
daar nu het conflict . 

W i j kunnen een poreuze katalysator enigszins vergelijken 
met een gebouw, voorzien van een groot aantal gangen en r u i m 
ten. Langs de wanden van de gangen en vertrekken staan tafels 
met gerechten en diensters adviseren U een selecte keuze te 
doen. Is nu het aantal der diensters niet goed aangepast aan het 
aantal hongerigen, dan kr i jgen velen de selecte keuze niet en 
helpen zichzelf aan minder goede combinaties. De reactiesnel
heid moet, om een selectieve reactie te verkr i jgen, de beheer
sende snelheid van het gehele gebeuren z i j n . Z i j n de gasten te 
haastig om weer weg te komen, dat ontstaat er weliswaar geen 
gedrang, maar de bediening is niet selectief. Gasten zonder 
haast, een ruime opstelling der tafels, een voldoend aantal dien
sters, waarborgt een selectieve bediening. 

Zo werkt de natuur met haar bio-katalysatoren. Een groot 
katalytisch oppervlak en langzaam toe- en 'afdiffunderende mo
leculen (lage temperatuur) en, natuurl i jk, uitstekende katalysa
toractie, waarborgen hoge selectiviteit . 

T. Katalysatoren bij de opwekking van energie 

Het technisch gebruik der katalysatoren is gericht op de 
omzetting van stoffen, iri andere, hetzij ter bereiding van ge
wenste stoffen, hetzij ter vernietiging van ongewenste stoffen. 
Ook de bi O-katalysator en vervullen soortgelijke functies. Daar
naast echter vervullen de bio-katalysatoren een andere functie, 
n l . de levering van energie. Het voedsel, dat w i j tot ons nemen 
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wordt katalytisch isotherm verbrand. Een reeks bio-katalysa
toren speelt daarbij een r o l en w i j kunnen schatten, dat door 
alle mensen tezamen op aarde een 15 a 20 ton organische stof 
katalytisch wordt verbrand per seconde. 

De levende natuur benut dus katalysatoren in een wijder veld 
dan de mens met z i jn techniek. 

Zelfs de dode, anorganische, natuur gebruikt katalytische 
reacties tot het opwekken van energie. In de zon en de sterren 
wordt langs kern-chemische weg waterstof in helium omgezet; 
de grote bron van energie zetelt in die omzetting. Op onze zon 
wordt per seconde 564 mil joen ton waterstof omgezet in 560 
miljoen ton - helium. .De verdwijnende massa van 4 mil joen ton 
per seconde wordt in energie omgezet. Gedeeltelijk schijnt die 
omzetting als een directe reactie te verlopen, gedeeltelijk ver
loopt z i j via koolstof- en stikstofatoomkernen als katalysatoren. 

U. Enkele toekomstbeschouwingen 

De mens zal zeker in de toekomst ook katalytische reacties 
gebruiken voor. het opwekken van energie. Er z i jn reeds enkele 
pogingen, die in die r ichting gaan. Voor garageverwarming is er 
een toestelletje in de handel, dat koolwaterstoffen door kataly
tische verbranding omzet. Ernstige pogingen worden in het werk 
gesteld om restgassen en afvalgassen, b i jv . van auto' s op deze 
wijze nuttig om te zetten, teneinde energie te sparen en tevens 
de schadelijke gassen te verwijderen. 

Een katalytische ontleding van anorganische energiestoffen 
kan well icht in de toekomst door aandrijving, b i jv . in de lucht
vaart, een r o l spelen. 

In de pogingen om de versmelting van waterstofkernen tot 
heliumkernen ook op aarde tot stand te brengen en aldus een 
onuitputtelijke energiebron te vinden, heeft men reeds gevon
den, dat een meson, dus een deeltje, dat in massa tussen het 
elektron en een proton of een neutron in l ig t , deze versmelt ing 
kan katalyseren. Helaas is de levensduur van d i t meson zo kort , 
dat er praktisch geen p r o f i j t van getrokken kan worden. 
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P R O B L E M E N V A N B E V O L K I N G S G R O E I I N 
DE M E N S E L U K E S A M E N L E V I N G 

door 

Prof. D r . M . J . Slrks 

In de wereld van dieren, planten, microben z i jn de kwantita
tieve veranderingen in de bevolking van een bepaalde soort onder
worpen aan de spelregels van de biologie; de processen van be
volkingsvermindering en bevolkingstoename worden geheel en al 
beheerst door factoren, die in de v r i j e natuur een r o l spelen. 
Periodieke schommelingen z i j n daar, zoals Professor KUENEN 
in z i j n voordracht destijds 1) duideli jk heeft uiteengezet, schering 
en inslag. Invloeden van de omgeving, die grotendeels buiten de 
macht van het individu liggen, spelen een grote r o l in de aantals¬
wijzigingen van de soort: klimaat en geologische gesteldheid als 
medespelers van niet-biologisch karakter, vijanden en parasieten 
als biologische concurrenten, voedselbeschilebaarheid deels bio
logisch, deels niet-biologiscn. De veranderingen in bevolkings
grootte komen als schommelingen in de loop van seizoenen of van 
jaren tot uiting; er kunnen t i jde l i jk belangrijke verhogingen of 
aanzienlijke dalingen van het individuenaantal van een bepaalde 
soort optreden, maar uiteindelijk zal het resultaat toch gewoon
l i j k z i j n , dat een regulatie plaats vindt en de bevolkingsdichtheid 
en bevolkingsgrootte na korter of langer t i j d weer tot haar aan¬
vankelijk pei l terugkeert. Er heerst in de natuur een streven naar 
biologisch evenwicht tussen de soorten van organismen, die een 
bepaalde streek bewonen. 

Weliswaar z i jn er in de honderdduizenden jaren van het leven 
op aarde voorbeelden genoeg, dat een soort, in wat w i j historisch 
een korte t i j d noemen, door uitsterving volledig verdwijnt , en z i jn 
er anderzijds ook wel gevallen bekend, waarin een soort, door 
migratie in een nieuw gebied binnengedrongen, een daar sedert 
eeuwen gevestigde soort door aantalstoename volkomen verdringt, 
maar ook deze verschuivingen kunnen gemakkelijk aan invloeden 
van het fysisch of biologisch mil ieu worden toegeschreven. 

De natuur gaat spilziek met haar levend materiaal om: het 
aantal oester larven, dat tot volwassen dier opgroeit, is niet meer 
dan één op tienduizend; de sterfte onder volwassen zwaluwen in 

1) Natuurkundige Voordrachten, 35, bladz. 17, 1957. 

Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde „Diligentia" 
te 's-Gtavenhage op 13 december 1957. 



46 

Engeland bedraagt r u i m zestig procent per jaar. De natuur is 
wreed; z i j , ontziet het individu als enkeling in geen enkel opzicht; 
t i jdel i jke bevolkingsconcentraties worden op hardhandige wijze 
tot de norm teruggebracht; overbevolkingen door een aanzienlijk 
verhoogd s ter f tec i j fer gedecimeerd. 

De oorzaken, die in de natuur een r o l spelen b i j de kwantita
tieve verschuivingen in bevolkingen van dieren en planten, z i jn . 
hoofdzakelijk v ie re r l e i : 

1) De individuen van dezelfde soort voeren een voortdurende 
competitie, waardoor een aantal van hen te gronde gaat; een com -
petitie, die deels van het toeval afhankelijk is, maar waarbij de 
grootte der bevolkingsdichtheld en niet minder de kwalitatieve 
verschillen tussen de individuen, een diep-ingrijpende r o l spelen. 
Kwalitatieve eigenschappen als v i ta l i te i t en vruchtbaarheid z i jn 
beide grotendeels op erfel i jke aanleg gebaseerd en z i j vormen 
voor een goed deel de wapenen, waarmee de individuenstrijd ge
voerd wordt. Levenskrachtige, gezond functionerende individuen 
hebben een groot overwicht over zwakke, kwijnende soortgenoten, 
en de laatste worden dan ook in deze competitie het slachtoffer 
van hun eigen aard. Indien een bepaald type door grotere vrucht
baarheid uitmunt, dan zal hun nakomelingschap procentueel een 
veel groter deel van de bevolking gaan vormen en dus het compe
titievermogen van dit type relatief sterker worden. Competitie 
tussen individuen van dezelfde soort voert tot het klassieke „ s u r 
v iva l of the f i t tes t" . Deze competitie binnen de soort is uitnemend 
voor experimenteel onderzoek toegankelijk; indien we n l . kunst
matige bevolkingen samenstellen van in erfel i jke aanleg, o.a. 
v i ta l i te i t en vruchtbaarheid, verschillende individuen, en het ver
loop der getalsverhoudingen in de loop der opeenvolgende genera
ties in c i j fe rs en grafische voorstelling vastleggen, dan laat zich 
daaruit afleiden door welke oorzaken een bepaald individuen-type 
als overwinnaar uit deze competitie naar voren komt. 

2) Behalve deze competitie tussen individuen van dezelfde 
soort, wordt in de v r i j e natuur ook een voortdurende concurren
t i e s t r i j d gevoerd tussen de verschillende biologische soorten; de 
verhoudingen tussen parasieten en hun gastheren, tussen roof-
organismen en hun prooi , tussen de vredelievende herbivoren en 
de planten, die van hun eetlust het slachtoffer worden, tussen plan
tensoorten onderling. Het gevolg van deze onderlinge verhoudin
gen tussen verschillende soorten is een wederkerige beïnvloeding 
van hun bevolkingsgrootte en hun bevolkingsdichtheid; de wapenen 
waarmee deze s t r i j d gevoerd wordt, worden ook hier grotendeels 
ontleend aan het arsenaal van e r f e l i j k aangelegde eigenschappen, 
aan verschil in vermogen om van de gegeven levensomstandig
heden p r o f i j t te trelcken, aan verschi l in vermogen om elkaar aan 
te vallen of zich te verdedigen, aan verschi l in smaak en verteer-
baarheid van de plant, die het d iëe t van het dier vormt, aan ver
schil in gebruiksvermogen van de in bodem en lucht aanwezige 
levensvoorwaarden. Ook hier kan experimenteel onderzoek ons de 
achtergrond van deze onderlinge wisselwerking tussen soorten 
tonen; een cultuur van de ene soort vliegjes, Drosofi la , waaraan 
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enkele paartjes van een andere sobrt worden toegevoegd, zal na 
korter of langer t i j d geheel vervangen kunnen worden door een 
bevolking van de indringers, die de concurrentiestrijd gewonnen 
hebben. Bovendien kan deze soortconcurrentie i n de individuen-
samenstelling der betrokken soorten sterk ingrijpen; individueel, 
en e r f e l i j k aangelegd verschi l in weerstandsvermogen tegen para
sieten of andere vijanden zal de begunstigde individuen gelegen
heid geven zich te handhaven en zich voort te planten; individuen 
met een ongunstige aanleg worden het slachtoffer van hun belager 
en hun erfel i jke aanleg verdwijnt dus op de duur uit de bevolking. 
De ene soort werkt hier als selectie-oorzaak op de andere en w i j 
zigt het totale bezit aan er fe l i jke capaciteiten van de laatste. 

3) Natuurrampen als vulkanische uitbarstingen, aardver
schuivingen, gletsjerbewegingen kunnen gehele bevolkingen van 
dieren of planten door eliminatie van de aarde doen verdwijnen. 
Kunstmatige of natuurlijke veranderingen van het levensmilieu, 
zoals de drooglegging van de Zuiderzee, blijvende klimaatsveran
deringen of het gaan ontbreken van het benodigde voedseltype 
kunnen soms de ter plaatse levende soorten het voortbestaan on
mogelijk maken. Gehele soorten verdwijnen; ze z i jn onderworpen 
aan eliminatie, maar de nieuwe levensomstandigheden kunnen dan 
het leven voor andere soorten mogelijk maken; de bevolking van 
een gebied verandert door eliminatie van de ene soort en daarop
volgende individuentoename van de andere. 

4) Migrat ie , volksverhuizing, soms het gevolg van een i n 
wendige drang, soms van binnen de soort optredende competitie 
heeft tengevolge dat een deel van de bevolking in een nieuw en 
soms ander milieu terecht komt en daar onder ongunstige om
standigheden te gronde gaat, b i j gunstige levensvoorwaarden een 
nieuwe bevolking gaat vormen, die langzamerhand tot evenwicht 
komt en zich handhaven kan. 

In de wereld van de mens liggen de verhoudingen heel an
ders. De mens heeft zich in de loop van enkele honderden genera
ties weten v r i j te maken van de dwang der biologische processen. 
H i j heeft niet alleen middelen weten te vinden om het hem door de 
natuur geboden mil ieu te wijzigen, zö dat het met z i j n wensen en 
behoeften overeenstemt, maar h i j is er in geslaagd de natuur aan 
z i j n w i l te onderwerpen, de natuur te vervormen, de natuur naar 
z i j n goeddunken te gebruiken, om niet te zeggen te misbruiken. 
De primit ieve mens. de Hottentot in Zuid-Afr ika , de Roodhuid in 
Noord-Amerika, de Aborigine in Aus t ra l i ë heeft met z i jn beschei
den vermogen tot natuurbeheersing zich t i j de l i j k een overwicht 
over z i jn medeschepselen weten te verschaffen, maar tenslotte 
heeft h i j de meerderheid van de blanke moeten erkennen en het 
natuur l i jk gevolg daarvan moeten ondergaan: z i j n bevolkingsaan
tal is aanzienlijk gereduceerd, of zelfs v r i j w e l tot nul gedaald. 
De competitie met z i jn soortgenoten is hem te zwaar geworden; 
in de s t r i j d om het bestaan binnen de biologische soort Homo sa
piens heeft voor hem de „su rv iva l of the f i t tes t" beslist. 

De Westerse mens heeft dank z i j z i jn intellectuele begaafd-
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heid, de natuur, zowel de levenloze als de levende, aan z i jn wen
sen weten te onderwerpen. Hi j heeft zich op aarde een mil ieu 
weten te maken, waar h i j zelfs aan ongunstige levensomstandig
heden het hoofd kan bieden. H i j weet tot op zekere hoogte een 
eliminatie door natuurrampen te voorkomen; h i j is vaak in staat 
geweest vulkanische uitbarstingen, aardbevingen, vloedgolven te 
voorspellen en maatregelen te nemen om de mensenbevolkingen 
van zulke bedreigde streken te onitreklcen aan een algehele ver
nietiging. Hi j is daarin nog slechts gedeeltelijk meester der na
tuur, maar h i j heeft in deze richting in de loop der eeuwen onge
twi j fe ld vorderingen gemaakt. 

Hi j is in staat geweest de hem van nature ter beschikking 
staande verdedigingsmiddelen in de concurrentiestrijd tegen an
dere organismen tot in de perfectie te verf i jnen en een groot aan
tal andere, kunstmatig geproduceerde daaraan toe te voegen. H i j 
heeft aan een aantal van z i jn soortgenoten, de Homo medicus, de 
opdracht verleend, de wisselwerking met andere soorten van le
vende wezens, die hem trachten te belagen, te zijnen gunste te 
doen verlopen. Hi j heeft de concurrentie met hem vijandige soor
ten weten uit te bannen en zichzelf daardoor een onmiskenbaar 
overwicht gegeven. 

H i j heeft tal van middelen gevonden om zichzelf tegen ongun
stige kl imaats- en andere milieu-invloeden te beschermen. In 
z i j n pr imit ieve t i j d heeft h i j reeds geleerd de grotten en holen, 
die hem tot onderdak dienden, kunstmatig te verwarmen en h i j 
heeft di t in de huizen, die hi j zich bouwde, aanvanlcelijk van na
tuursteen en hout, later van kunstprodukten als baksteen, cement 
en i j ze r weten te volkomen. Hi j heeft zich een lichaamsbedelddng 
weten te verschaffen, eerst van dierenhuiden, daarna van natuur
l i jke d ie r l i jke en plantaardige materialen, en thans van kunststof
fen, welke lichaamsbedekking hem in staat stelt aan de gevaren, 
die hem van de zijde van het soms onbarmhartige mil ieu bedrei
gen, te ontkomen. 

Hi j heeft uit de hem ter beschikking staande planten en die
ren niet alleen die weten uit te kiezen, die hem tot voedsel s trek
ken, maar h i j heeft door wèl overlegd kweken en fokken de kwa
l i t e i t van z i jn voedselleveranciers weten te verbeteren en hun 
produktievermogen op te voeren. H i j is in staat geweest door 
technisch-geconstrueerde vervoermiddelen di t door hem bereide 
voedsel over grote afstanden te transporteren en naar gebieden te 
brengen, waar de voortbrenging van dit voedsel zelfs voor de i n -
genieuse mens onmogelijk i s . H i j heeft daardoor, theoretisch ge
sproken, elke vierkante meter van het landoppervlak voor de 
mens bewoonbaar gemaakt. 

H i j heeft zich het lot van z i jn medemensen aangetrokken en 
het pr imi t ieve sociaal gevoel, dat b i j sommige diersoorten reeds 
aanwezig is , tot op grote hoogte opgevoerd. Z i jn geneesheren, 
z i j n technici, z i jn landbouwkundigen, z i j n economen werken allen 
samen met éen vooropgezet doel: elk menselijk leven, hoe zwak 
ook, en waar ook ter wereld, in stand te houden, ieder menselijk 
individu een bestaansmogelijkheid te verzekeren, door z i j n schep-
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pingsvermogen de levensduur te verhogen, de sterftekansen te 
verminderen, de soort Homo sapiens in kwantitatief opzicht aan
zienl i jk te doen groeien, ondanks alle bedreigingen en moei l i jk 
heden van buitenaf. Hi j is er in geslaagd, de concurrentie van an
dere organismen en de eliminatie door natuurprocessen wel is 
waar nog niet geheel uit te bannen, maar toch zeer belangrijk te 
verminderen. En h i j zal ongetwijfeld in staat z i jn deze tegenwer
king van de zijde van levenloze en levende natuur steeds meer aan 
kracht te doen inboeten. 

De mensenbevolking op aarde groeit voortdurend. De A m e r i 
kaanse geneticus PEARL (1926) heeft dert ig jaar geleden getracht 
het verloop van bevolkingsgroei en bevolkingsdichtheid in een 
kunstmatig samengestelde bevolking van insecten grafisch vast te 
leggen; h i j kwam daarbij tot de slotsom, dat zulk een bevolkings¬
groei een zg. logistisclie kromme volgt, d .w .z . dat het aantal 
aanvanlcelijk langzaam sti jgt , dan na een bepaald punt veel sneller 
begint te stijgen, om dan na een aantal generaties weer in groei -
snelheid te verminderen, en tenslotte niet boven een bepaald be
volkingsmaximum te komen. De ligging van dit bevolkingsmaxi
mum is vanzelfsprekend afhanlcelijk van de beschikbare woon
ruimte en de nog voor het welzi jn der dieren toelaatbare bevol
kingsdichtheid. De groei van een kunstmatige dierenbevolking 
b l i j f t dus beneden een zekere maximale grens, waar een „tot hier 
en niet verder" gegeven is . In hoeverre een dergelijke logistische 
kromme ook in natuurlijke dierenbevolking optreedt, is niet te 
zeggen, maar wel is het zeker, dat ook hier een voortdurende 
regulatie van het bevolkingsgetal optreedt en deze regulerende 
factoren aan voortdurende en toenemende overbevolkingen paal en 
perk stellen. 

PEARL heeft ook gemeend, deze logistische kromme terug te 
vinden in het verloop der menselijke bevolkingen in verschillende 
landen en h i j heeft destijds daarmee grote indrulc gemaakt op hen 
die zich voor het bevolkingsvraagstuk, en vooral voor de kwanti
tatieve zijde, interesseerden. Hi j ging daarbij voor Franlcrijk 
Zweden en de Verenigde Staten uit van de kromme l i j n , die kon 
worden gebouwd op de gegevens uit de jaren 1750-1925 en h i j 
meende het recht te hebben, door extrapolatie deze krommen aan 
te vullen met de ontbrekende gedeelten vöór 1750 en na 1925 Z i jn 
conclusie, gebouwd op deze ontoelaatbare uitbreiding van de ver
kregen kromme, was deze, dat in het jaar 2100 de franse bevol¬
king haar maximum van ongeveer 43 mil l ioen zou hebben bereikt, 
de Zweedse van bijna acht mil l ioen en de bevolking van de Ve r 
enigde Staten tegen de 200 mil l ioen. PEARL meende te kunnen 
voorspellen, dat geen van deze drie bevolkingen ooit boven deze 
voor het jaar 2100 verwachte maxima zou stijgen. H i j koos de 
beide landen Frankr i jk en Zweden, omdat hier in de t i j d , waarin 
h i j z i j n werk publiceerde, een onmiskenbare onderbevolking vast
gesteld kon worden. 

Aan de gerechtvaardigdheid van PEARL's standpunt mag 
echter met reden ernstig getwijfeld worden. De franse bevolking 
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door hem voor 1980 geschat op 41.8 mil l ioen, haalde di t c i j fe r 
reeds in 1949, en een herstel van de onderbevolking is hier sedert 
jaren v r i j duideli jk merkbaar. De noodkreet in Zweden door 
MYRDAL in 1935 geslaakt met betreldüng tot de onderbevolking, 
werd door het Zweedse volk op deze wijze beantwoord, dat de zg. 
vervangingsfactor, die in 1935 730 per duizend bedroeg, i n 1942 
in evenwicht gekomen is en in 1950 reeds meer dan 1150 per dui
zend bedroeg. En de vergissing die P E A R L b i j z i jn optimistische 
geruststellende conclusies beging, b l i j k t wel heel duideli jk hier
uit , dat h i j in 1926 voor de wereldbevoMng een onovertrefbaar 
maximum van r u i m 2000 mil l ioen mensen meende te kunnen voor
spellen, t e r w i j l deze wereldbevolking in 1950 reeds bijna 2400 
mill ioen bedroeg, een vergissing dus van bijna 20 percent. 

Het is trouwens een uitermate hachelijk ondernemen, om de 
loop der wereldbevolking te voorspellen op grond van gegevens, 
ontleend aan kennelijk onderbevolkte landen. Men zou met even
veel recht Ierland als basis voor beschouwingen kunnen nemen, 
waar de bevolking van 1845 ten bedrage van aclit mil l ioen, door de 
beruchte aardappelmisoogst van 1847 met een mill ioen doden en 
een mil l ioen emigranten afnam, en sedert is blijven dalen tot een 
aantal van drie mil l ioen in 1945. Dergeli jke, min of meer als pa
thologisch te beschouwen, bevolkingsverminderingen en onderbe
volkingen z i jn zeer sterke uitzondering; de regel is dat de bevol
king van een land groeit. Wijzelf genieten de reputatie van een 
land met een gezonde beweging van het bevolkingscijfer; we heb
ben na de tien miljoen in 1945 thans reeds de elf miljoenste be
woner van ons land mogen verwelkomen en we zullen, indien niet 
alle voortekenen bedriegen, in het jaar 1980 de 14 mil joen ver 
overschreden hebben, t e r w i j l voor het jaar 2000 het aantal van 
20 miljoen lang niet onwaarschijnlijk i s . 

Het probleem van de kwantiteit der bevolking is geen pro
bleem van enkele landen op zichzelf, het is een wereldprobleem. 
De wereldbevolking bedroeg in 1650 550 miljoen, in 1750 728 m i l 
joen, in 1800 906 miljoen, in 1850 1200 miljoen, in 1900 1600 m ü -
joen en in 1950 2400 miljoen; ze is dus sedert 1900 met 50% van 
het toenmalige aantal toegenomen; als dit proces zo doorgaat, zal 
ze in het jaar 2000 de 3600 mil joen overschreden hebben. We 
danken deze groei sedert 1900 v r i j w e l geheel aan de zegeningen, 
die de moderne wetenschap ons in het Westelijk halfdeel in de 
laatste zestig jaren gebracht heeft en waarvan wi j ook de landen 
van het verre Oosten hebben doen meegenieten. De zegeningen 
van de hygiëne, die de competitie tussen mensen-individuen u i t 
schakelt en die mensenldnderen in het leven houdt, aan wie onder 
levens-omstandigheden zonder hygiëne slechts een korte levens
duur zou z i jn beschoren. We danken deze toename der wereld
bevolking ook aan de betere voedselvoorziening, waardoor het 
binnen ons bereik l igt , aan elk mens de voor het leven noodzake-
Hjke calorieënhoeveelheid ter beschikking te stellen. We danken 
deze kwantitatieve vooruitgang aan onze verworven kennis van 
we er stands middelen tegen de veroorzakers van besmettelijke 
ziekten, tegen parasieten en we hebben op die wijze de mensen-
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bevolking ook in die verre streken van India, van Siam, van Japan 
machtige wapens in handen gegeven in de eeuwige s t r i j d , die de 
mens tegen microben voeren moet. We hebben door ons inzicht in 
economische vraagstuldeen begrip gekregen voor de ma te r i ë l e 
noden van de volkeren in het verre Oosten en in hun mogelijldie-
den om zelf daarin te kunnen voorzien. We hebben door de ontwik
keling van onze techniek de benodigde voedselhoeveelheden naar 
die streken kunnen transporteren, we hebben aan hen aanwijzingen 
kunnen geven op welke wijze z i j hun eigen primit ieve en soms on
beholpen gereedschappen en werkmethoden kunnen verbeteren of 
eventueel door betere werkwijzen kunnen vervangen. En al bl i jven 
vele wensen in deze sociale vooruitgang nog onvervuld, al is ook 
onze techniek nog niet i n staat, alle ontbrekende schakels ter be-
schiMdng te stellen in de keten van processen, die naar het we l 
z i jn van elk pasgeboren individu moeten leiden en al z i jn we a l 
lerminst voldaan over het b e r e ü d e , een fe i t is het, dat alom ter 
wereld een aanzienlijke bevolkingstoename kan worden geconsta
teerd, dat alom ter wereld de mensenbevolking groeit. De bevol
king van China is in de laatste v i j f t i g jaar toegenomen van 360 
mil joen tot 460 miljoen, die van India van 235 miljoen tot 357 m i l 
joen, die van Japan van 44 tot 85 mil joen. 

Groei wordt algemeen beschouwd als een b l i j k van gezond
heid, maar de objectieve waarnemer, die de bevolkingswijken van 
een stad in het verre Oosten bezoekt, kan niet ontkomen aan een 
ernstige tw i j f e l , of hier inderdaad van gezondheid sprake i s . De 
heterogeniteit van een stad als Bangkok met z i jn handelswijk van 
skyscraper-avenues en hun welvarend uitziende werkers, z i j n 
w i jk van goudbedekte koningstempels met hun buiten het wereld-
bestaan levende monniken, z i jn w i j k van volkskrotten met hun op-
eenkrioelende, in de meest ondenkbare primit ieve levensomstan
digheden samenholdeende mensenmassa's, maakt op de bezoeker 
uit ons beschaafde Westen, een diepe indruk van grote tragiek en 
doet hem angstig worden voor deze bevolkingsvermeerdering. 
Een land als Japan, met z i jn wilskrachtige, sterke bevolking, met 
z i jn hoog ontwikkelde industrie, waar nog geen 20% van het gehele 
oppervlak als voor landbouw geschikte gronden kan worden be
schouwd en waar de enorme bevolkingstoename op de duur wel tot 
conflicten leiden moet, t r e f t de Westerling als een uitermate ge
vaarl i jke vulkaan, waar een explosie wel haast onvermijdel i jk 
l i j k t . Het gevaar is al lerminst denkbeeldig, dat de bevolkingSr 
groei, zoals deze in de laatste jaren over de gehele wereld waar
neembaar is , in plaats van gezondheid, een ziekeli jk proces zal 
bl i jken te z i jn ; dat deze groei het karakter van gezwellen begint 
aan te nemen. 

Een van de treffendste voorbeelden, waar de ellende van een 
overbevolking aangrijpend tot uiting komt, is wel het kleine eiland 
Porto Rico, niet groter dan een kwart van ons land. De Verenigde 
Staten hebben na de Amerikaans-Spaanse oorlog van 1898 di t 
eiland tot zich getrokken; ze z i jn spoedig begonnen te trachten de 
achterli jkheid, tijdens het Spaanse beheer ontstaan, op te heffen. 
Ze hebben gepoogd de hygiënische omstandigheden voor de bevol-
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k i n g te verbetexen, moderne geneesmethoden in te voeren, de 
volksgezondheid te bevorderen, door onderwijs het intellectuele 
peil van de bewoners op te voeren, de resultaten der wetenschap 
ten gunste van de Porti-Ricanen toe te passen. De resultaten l e 
ken aanvankelijk voor t re f fe l i jk , het s ter f tec i j fer werd tot de helft 
teruggebracht, de bevollung groeide van een miljoen in 1898, tot 
I2 miljoen in 1930 en tot 2 miljoen in 1943. Het had alle schijn, 
dat hier een gezonde bevolkingsgroei door overheidsmaatregelen 
werd gestimuleerd. Maar tw i j f e l komt b i j ons op, indien we zien, 
dat de bevolking jaar l i jks met drie procent toeneemt, dat het be-
VoMngsaantal in 1960 vermoedelijk de 3 mil joen zal bereiken, en 
in 1970 wellicht de vier mil joen. Immers de bevolkingsdichtheid, 
die nu reeds 250 bedraagt per vierkante kilometer zal over twin
t ig jaar de 500 naderen en het per hoofd der bevolking beschikba
re areaal van cultuurgrond, nu nog slechts 1300 vierkante meter, 
zal dan tot 650 vierkante meter dalen. Di t c i j fe r spreekt te ster
ker, als we het vergelijken met dat van de Verenigde Staten, waar 
een extensieve landbouw nog een hectare cultuurgrond per inwo
ner beschikbaar heeft en nog sterker b i j vergeli jking met ons 
eigen land, waar de zeer intensieve landbouw nog pver 2500 v ie r 
kante meter per hoofd beschikt. W i j hebben op het ogenblik dus 
nog het dubbele van de Porto Ricaan, met z i j n achterlijke, onver
zorgde landbouwmethoden. Deze overbevolking brengt dan ook met 
zich mee, dat de achterbuurten van de stad San Juan groeien als 
kankergezwellen; de voorstad E l Fanquito met 60. 000 inwoners 
bestaat uit houten eenkamer-krotten; ze is uitgebouwd op de man-
grovebossen in zee; het netwerk der mangrovebossen vormt de 
enige r io ler ing , waarin v r i j w e l alles b l i j f t liggen. De Amerikaan
se overheid ziet ten volle de enorme gevaren van deze toenemen
de overbevolking in , maar ze is er niet in geslaagd doeltreffende 
maatregelen te vinden. De enige r icht ing, waarin verl ichting werd 
gezocht, was een gestimuleerde emigratie, maar ondanks de ster
ke emigratie in 1946, was in dat jaar het geboortesurplus boven 
de mortal i tei t aanzienlijk groter dan de vermindering door land
verhuizing. En bovendien is de kwaliteit der bevolking zodanig, 
dat de Verenigde Staten bijna geen Por tö -R icaan als immigrant 
meer wil len toelaten. 

Het problemencomplex, dat ons door de groei van menselijke 
bevolkingen wordt voorgelegd, kan in dr ie delen geanalyseerd 
worden: 1) het algemene probleem van de bevolkingslcwantiteit, 
2) de levensomstandigheden, waaraan deze groeiende mensenbe
volkingen onderworpen z i j n , hun wè l -va ren in l ichamelijke en in 
geestelijke zin en 3) de kwaliteit van de bevolking zelf en de ver
anderingen in kwaliteit , die van de voortdurende bevolkingstoena
me het gevolg z i jn . 

Het eerste probleem, de vraag naar het verloop van het be
volkingsgetal, zowel voor elk land afzonderlijk, als voor de gehe
le wereld l i j k t met wat tot nu toe gezegd i s , wel beantwoord. De 
geruststellende opvatting van PEARL, die een uiteindelijk maxi 
mumgetal voor elke mensenbevolking meende te kunnen voorspel-
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len, en dus geen aanleiding gaf tot angst voor een bevolkings-
hypertrofie, voor een overmaat van individuenaantal, deze ge
ruststellende veronderstelling is sedert PEARL's werk door de 
feiten wel afdoende weerlegd. De competitie tussen soortgenoten 
is door de moderne wetenschap v r i j w e l uitgeschakeld, althans 
aanzienlijk verminderd, in de ccncurrentie met andere biologi
sche soorten is de mens in het bezit gekomen van een aantal wa
pens waardoor hi j zich beter verdedigen kan. De bevolking van 
v r i j w e l ieder land groeit en b l i j f t groeien, de wereldbevolking 
neemt voortdurend in aantal toe. Van een regulatieproces, zoals 
dit in de dierenwereld het evenwicht handhaaft, is b i j de mens 
geen sprake. De daling van het geboortecijfer, in de laatste v i j f 
t ig jaar opgetreden, wordt nogal vaak beschouwd als een reden 
tot geruststelling, maar indien we zien, dat deze daling v r i j w e l 
geheel wordt overwonnen door een geli jkti jdige daling van de zui 
gelingensterfte, dan l i j k t deze geboortedaling als geruststelling 
eerder een verdovingsmiddel. Iminers de netto-aanwas van een
jarige kinderen was in 1947 niet veel kleiner dan die in 1875 (in 
1875 geboorten 35.9 pro mil le , sterfte tot één jaar 211 per dui 
zend geboorten, netto-aanwas 28.4; voor 1947 z i jn deze c i j fe r s 
resp. 27.8, 33.6 en 26.9). Het meest spectaculaire c i j fe r is we l 
licht de toename van de gemiddelde s terf te leef t i jd: in ons land 
bereikte 100 jaar geleden 40% van de pasgeboren kinderen de 
leef t i jd van 50 jaar en 5% die van 80 jaar; thans bedragen deze 
percentages 90 en 35. Een bevoUdng van één miljoen met een 
jaarl i jkse aanwas van 3 procent zal na v i j f t i g jaar vier miljoen 
mensen omvatten, na honderd jaar 16 miljoen. Indien de j a a r l i j k 
se aanwas slechts 2 procent bedraagt, worden deze getallen 3, 
resp. 7 miljoen. 

Deze, bijna onvoorstelbare, bevolkingstoename in de wereld 
stelt bijzonder zware eisen aan de verzorging der levensvoor
waarden, en daarmee komen we tot het tweede probleem. De 
mensheid heeft de verantwoordelijkheid voor het welvaren, l icha-
m e ü j k en geestelijk, van elk menselijk individu, van het jonge 
kind, van de volwassen mens, van de man of vrouw, die over de 
top van het leven is gekomen en nu aan de afdaling bezig is . Een 
consequentie van de steeds hoger wordende sterf teleeft i jd is deze, 
dat het percentage in een bevolking van hen, die in de actieve le 
vensjaren aan het produktieproces deelnemen of althans kunnen 
deelnemen, b i j voortduring daalt en dat het percentage der onpro-
ductieven st i jgt . Niemand zal de zedelijke plicht ontkennen van de 
mensheid om niet alleen de opgroeiende kinderen, maar eok hen, 
die een leven van werkzaamheid achter zich hebben en nu niet 
meer in staat z i jn , aan de produktie mee te werken, te onderhou
den, te huisvesten, eventueel zelfs hun geestelijk bezig z i jn te 
verzorgen. Dat is een van de belangrijke sociaal-economische 
problemen, waarvoor onze maatschappij b i j voortduring meer 
geplaatst wordt, een probleem dat met heel veel goede w i l en 
economische offers wel oplosbaar schijnt. 

Maar afgezien daarvan, komt óók voor de bevolking, die nog 
in de actieve periode verkeert, het onderhouds- en huisvestings-
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probleem met steeds meer klemmende drang naar voren. De a l 
gemeen gangbare mening is dat dit voedingsprobleem betrekkelijk 
eenvoudig is op te lossen. Het is een probleem voor het heden, 
voor morgen, voor de nabije en de meer verwijderde toekomst. 

Het probleem van heden is een economisch vraagstuk: een 
betere weg te vinden om voedsel van een land van overvloed naar 
een land met voedselgebrek over te brengen. Ruilhandel is in de
ze gevallen v r i j w e l uitgesloten, althans van geringe omvang; de 
landen met voedselgebrek beschildcen in het algemeen niet over 
voldoende ruilmiddelen; een dergelijke goed-geconstrueerde r u i l 
handel b l i j f t een wensdroom. Een middel om de thans heersende 
noden van de minder-ontwikkelde landen te verminderen, lean a l 
leen gevonden worden in een eenzijdige hulpverlenende actie op 
een zeer uitgebreide schaal, en het vereist daarom zoveel begrip 
van beide zijden, dat ik vrees, dat zelfs de Imapste en de meest 
onzelfzuchtige econoom niet in staat zal z i jn een snelwerkende 
eff ic iënte oplossing van dit gebrek aan evenwicht in de wereld te 
vinden. Het probleem is dringend, want de situatie in de minder-
ontwildcelde landen is na de tweede wereldoorlog steeds slechter 
geworden. Ik moge twee conclusies vermelden, door de algemeen 
als gezaghebbende Sir John RUSSELL in z i jn boek „World Popu
lation and World Food Supplies" (1954) gegeven. Over India zegt 
h i j : „The quantities of food produced during the last ten or f i f teen 
years have changed but l i t t le while the population has been steadi
ly increasing" (p. 329), met als gevolg dat het per hoofd beschik
bare aantal ca lor iëën v r i j aanzienlijk gedaald is en nog daalt. En 
het tweede citaat is al even duidelijk: „The net result of a l l these 
changes is that the countries of Asia, already i l l f ed before the 
war, are on a s t i l l lower dietary now, but while in the aggregate 
they used to produce the whole of their food supply and even have 
margins for export, they now no longer do so, but have become 
dependent on America and Austral ia for the reduced amount of 
food they are getting" (p. 352). 

Het probleem voor morgen behoort tot het domein van de bio
logie, en wel vooral van de plantenveredeling en de dierenfoklee-
r i j . In tal van onze Westerse landen z i jn var ië te i ten en rassen 
van cultuurplanten, van vee, van pluimvee beschikbaar, die een 
veel grotere produktiviteit hebben dan de primit ieve rassen van 
de minder-ontwildeelde landen. Deze veredelde rassen z i jn door 
een langjarig programma van bastaardering en selectie verkre
gen en ze z i jn thans voor onmiddellijk gebruik beschikbaar. Het 
l i j k t een taak voor de bioloog om die rassen uit te kiezen, die ge
schikt z i jn om in die gebreklijdende gebieden geteeld en gefokt te 
worden en ze daar voor verdere teelt in te voeren en het produk
tievermogen van de inlandse landbouw op die wijze te verhogen. 
Het is een moei l i jk ondernemen, dat enige t i j d zal vereisen voor
dat het gerealiseerd kan worden, maar het is een ondernemen, 
dat binnen afzienbare t i j d door internationale samenwerking tot 
positieve resultaten kan leiden. 

De problemen voor de nabije en de meer verafgelegen toe
komst concentreren zich in drie punten: 



55 

Het eerste en meest voor de hand liggende is een technische 
en landbouwkundige opvoeding. In tal van die minder-ontwilckelde 
gebieden z i jn de methoden van de landbouw en de gereedschappen 
nog u i t é rma té p r imi t i e f en al lerminst eff ic iënt . De techniek be
schikt thans over malerne machines en het is de taak van techni
sche opvoedkundigen om de landbouwers in die landen te. leren 
hoe ze deze machines kunnen gebruiken en ze eventueel aan te 
passen aan de speciale eisen van de landbouw in die streken. Deze 
taak moet met de groots'te tact worden ten uitvoer gelegd: het is 
gemaldcelijk genoeg om grote hoeveelheden moderne mach iner ieën 
in zo'n land in te voeren, maar het eist ontzaglijk veel geduld en 
toewijding om de eenvoudige Oosterse landbouwers te leren hoe 
ze daarmee moeten omgaan, hoe ze beschadiging kunnen voorko
men en kleine reparaties kunnen uitvoeren. Opvoeding is een 
kwestie van t i jd en geduld, een heel eenvoudige stelling, maar die 
door ontwiWcelde personen uit het Westeli jk halfrond, en zelfs 
door vooraanstaande pol i t i c i , te vaak vergeten wordt. Overhaas
ting roept b i j opvoeders verontwaardiging en teleurstelling op, b i j 
de leerlingen onverschilligheid en apathie. 

Het tweede probleem voor de nabije toekomst is dat van de 
uitbreiding der voor cultuur geschikte streken. Di t vraagstuk 
moet worden opgedragen aan bodemdeskundigen en biologen. Het 
heeft betrelddng op het openleggen van voedselproducerende ge -
bieden, van al die delen ter wereld, v/aar nog steeds geen voedsel 
verbouwd wordt, maar die er wel geschikt voor z i j n . Daar l ig t 
een taak, niet alleen in de minder-ontwildcelde streken, maar ook 
in landen met een reeds bereikt redel i jk produktiepeil: onze ont
ginningen in Drenthe en de drooglegging van de Zuiderzee z i jn er 
sprekende voorbeelden van. 

Een tegenhanger lot di t procédé van cultiveerbaarmaklng 
wcrdt in sommige streken meer en meer urgent: het voorkómen 
van erosie met als gevolg de achteruitgang van landstreken, die 
jarenlang belangrijk tot de voedselvoorziening van de wereld heb
ben bijgedragen. D i t probleem behoort eveneens tot het te r re in 
van de bodemdeskundigen; het strekt tot eer aan de moderne land
bouwwetenschap, dat begrepen wordt, hoe niet alleen het u i tb re i 
den van cultuurvlakten, maar evenzeer het behoud van landbouw
kundige produktiegebieden als factor van enorme wereldbetekenis 
beschouwd moet worden. 

Een derde methode, waarmee de toekomst kan bijdragen tot 
de voedselproduktie in de wereld Is de veredeling en selectie van 
cultuurplanten en huisdieren in de minder-ontwikkelde gebieden 
zelf. De daar gekweekte plantenrassen en gefokte huisdieren z i jn 
gewoonlijk even pr imi t ie f als de landbouw zelf, en vermoedelijk 
een mengsel van waardeloze en waardevolle erfe l i jke typen. We
tenschappelijke plantenveredeling en dlerenfokkerl j ter plaatse 
kunnen waarschijnl i jk lelden tot het verkr i jgen van meer produk-
tleve zuivere rassen, evenals dit ln Westeuropa en de Verenigde 
Staten zo duidelijk gebleken Is. De resultaten hiervan kunnen ech
ter slechts na jaren verwacht worden. 
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Di t alles l i j k t veelbelovend en zeer hoopvol; er bestaan goede 
uitzichten, dat in deze richtingen van voedselvoorziening voor de 
minder-ontwikkelde gebieden nog veel bereikt zal kunnen worden. 
Maar dan moet ook rekening gehouden worden met de ernstige 
waarschuwing, die Sir John RUSSELL op grond van z i jn grote er
varing gegeven heeft: „No scheme, however attractive, should be 
attempted unti l the basic knowledge has been acquired by properly 
conducted experiments" (1954, p. 310) en „The general rule is 
that planning easily outruns achievement in agriculture" (1954, 
p. 315). En zelfs indien het streven succes schijnt te hebben is di t 
succes lang niet a l t i jd verzekerd. Er bestaat een voortdurende 
s t r i j d tussen de verbetering van de gezondheidstoestand, die de 
bevolkingsaanwas bevordert, en de voedselvoorziening, die moet 
trachten deze bevolkingsaanwas b i j te houden en zelfs te over
t ref fen . Een l e e r r i j k citaat van de hand van de Amerikaanse bio
loog K a r l SAX (1954a) moge dit verduidelijken; het betreft het 
werk van de Rockefeller Foundation in Centraal-Amerika, vooral 
Mexico: „The experience of the Rockefeller Foundation indicates 
the need of a completely balanced program. For many years a 
public health program had been conducted in Mexico. This public 
health program was very effective and the population grew rapid
ly, even though dietary standards were low. The Foundation saw 
l i t t l e virtues in preventing death f r o m disease i f the people were 
to die more slowly f r o m starvation and malnutrition. In 1943, the 
Foundation established an agricultural project, in cooperation 
with the Mexican government, to increase food production. This 
project, too, was very successful, but the population grew even 
faster" (p. 163), „During the past ten years, beginning in 1943 
when the agricultural program was initiated, the population i n 
creased about 20per cent. As a result the advances in agriculture 
have been adsorbed by rapid population growth and the diet of the 
common man has shown l i t t le improvement (p. 164)." Een derge
l i jke uiting komt ook uit India, waar de Indian Health Survey in 
z i j n verslag over 1946 schr i j f t : „We feel , however, that such 
measures can constitute only a temporary expedient, because a 
l i m i t to economic productivity w i l l be reached sooner or later, 
and uncontrolled growth of population must, as far as we can see, 
outstrip the production capacity of the country." 

Theoretisch gesproken, is er geen grens aan de voedselpro
duktie ten behoeve van alle op aarde levende mensen; het l i j k t 
fantastisch, maar het is niet uitgesloten, dat de voedingsindustrie 
eens erin zal slagen een p i l te bereiden, waarin alle voor het 
mensenleven benodigde voedingselementen en vitaminen met het 
nodige ca lor ieëngeta l voor een dagrantsoen aanwezig z i j n . Maar 
er l ig t een grote wijsheid in de uitspraak, dat „de mens b i j brood 
alleen niet leven kan". De vaak vernomen verwachting, dat voed
selvoorziening de panacee zou z i jn , waarmee alle moeilijkheden 
van het wereldbevolkingsprobleem zouden kunnen worden opge
lost, houdt alleen rekening met de kwantitatieve kant van di t 
brandende vraagstuk. Daardoor zal nooit een verbetering in l e 
vensvoorwaarden voor alle mensen ter wereld bereikt kunnen 
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worden. Wel zal ze tenslotte ertoe leiden, dat in ons beschaafde 
land de bevolkingsdichtheid, de bevolkingsdruk zo ernstig wordt, 
dat voor recreatie geen ruimte meer overb l i j f t , dat ook in de 
minder -ontwildcelde gebieden deze bevolkingsdruk dermate st i jgt , 
dat geen menswaardig bestaan meer mogelijk is . De t i jd nadert, 
waarin de wereldbevolking het peil zal bereiken, zo sprekend 
vastgelegd in de t i te l van het boeiende, maar alarmerende boek 
van K a r l SAX „Standing room only" (1954b). 

De mens is geen robot. De t i j d is voorbi j , waarin een Feuer-
bach als stelling kon poneren: „Der Mensch igt was er isst". De 
Nederlandse bevolking ondervindt reeds thans de ernstige gevol
gen van een te grote bevolkingsdichtheid, wellce gevolgen hem 
meer en meer zullen gaan bemoeilijken in z i jn streven naar ont
spanning, naar natuurbescherming, naar de imponderabilia van 
het mens-zijn. De mens in de minder-ontwikkelde streken zal, 
zodra het voedselprobleem voor hem zal z i jn opgelost, zich ook 
bewust worden mens te z i jn en verlangens gaan koesteren en 
eisen gaan stellen, die in een massabevolking onvervulbaar zullen 
bl i jken. 

Twee wegen schijnen te kunnen leiden uit dit verstikkende 
labyrint van bevolkingsgroei: emigratie en geboor ter e ge ling. 
Velen z i jn overtuigd, dat emigratie, landverhuizing op grote 
schaal het ultimum refugium is , dat aan alle noden van overbe
volking een einde kan maken. Maar ook vele ernstige stemmen 
worden gehoord, die tegen overschatting van het effect en van de 
mogelijkheden van emigratie waarschuwen. Honderdtachtig jaar 
geleden heeft Benjamin FRANKLIN dit gezegd: „In my piece on 
population 1 have proved, I think, that emigration > does not d i 
minish but multiplies a nation. You w i l l not have fewer at home for 
those that go abroad". De ervaring in ons eigen land sedert de 
laatste wereldoorlog heeft tot dezelfde gevolgtrekking geleid: in 
tien jaar z i j n ru im 250.000 personen uit ons land geëmig ree rd , 
maar de normale bevolkingsaanwas in deze periode heeft het zes
voudige van dit aantal bedragen. 

In z i jn knappe boek „Hungry people and empty lands" heeft 
D r . CHANDRA SEKHAR (1954), de directeur van het India-Inst i -
tuut voor bevolkingsstudies, de stelling verdedigd, dat een bevol
king van Zuid- en Oost-Azië niet beperkt kon bli jven binnen haar 
tegenwoordige aardrijkskundige grenzen, zolang er op de wereld 
nog open, onbewoonde ruimte aanwezig is . Het is waar, dat er op 
aarde ta l van landen z i jn , waar de bevolking veel te t a l r i j k ï s 
voor een menswaardig bestaan van de inwoners, en er z i jn ander
zijds landen beschikbaar, waar een goedoverlegde ontginning 
misschien levensruimte voor grote aantallen mensen zou kunnen 
beschikbaar malcen, maar het komt me toch voor, dat D r . CHAN
DRA SEKHAR deze mogelijkheden overschat, althans voor de lan
ge duur. In z i jn voorwoord b i j di t boek heeft Wi l l i am VOGT daar
aan een ernstige waarschuwing meegegeven: „Much of the "empty" 
land D r . CHANDRA SEKHAR would use as a home for surplus 
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people is as undependable as a pair of paper shoes: expose i t to 
the ra in and i t melts away. As other students of the tropics also 
pointed out, we simply do not know to use most tropical soils 
without destroying them. The empty lands are not nearly so empty 
as some of us wish they were." 

Bovendien heeft emigratie twee zwaar-wegende bezwaren 
voor de bevolking, die in het moederland achterbl i j f t : ze benade
len de kwaliteit van de overblijvende bevolking op een zeer ern
stige manier. Z i j die bereid z i jn te emigreren behoren meestal 
tot een karaktertype, dat van grote waarde is voor de welvaart 
van het land; ze z i jn ondernemend en f l ink , ze durven het aan de 
moeilijkheden van een verandering van omgeving het hoofd te bie
den, aan nieuwe levensomstandigheden aan te passen. Ze behoren 
ongetwijfeld tot het meer energieke deel van het volk. En in de 
tweede plaats: ze z i jn jong, in ieder geval hoogstens van middel
bare leef t i jd , en door hun vertrek zal de gemiddelde leef t i jd van 
de thuis gebleven bevolking kunstmatig worden opgevoerd, de 
verhoudingsgetallen van produktieven en onproduktieven nog aan
zienl i jk ongunstiger worden, dan ze door verlating van de gemid
delde s terf teleeft i jd thans al beginnen te worden. Het l i j k t m i j , 
dat degenen die emigratie propageren als middel om uit het laby
r in t van overbevoUdng te komen, deze beide gevaren te veel over 
het hoofd zien. Emigratie werkt slechts t i j de l i j k en gedeeltelijk 
als tegenwicht tegen bevolkingsaanwas, niet op de lange duur of 
effectief, en ze kan aan de kwaliteit van een bevolking grote 
schade toebrengen. 

Er is nog een derde mogelijkheid, die in aanmerking komt 
om voor het probleem van de overbevolking een oplossing te v i n 
den: die van geboortebeperking, of zo men w i l van geboorterege
l ing. In onze Westerse landen wordt dit onderwerp als zeer de l i 
caat beschouwd, buiten het bereik van overheidsmaatregelen of 
van propaganda door de overheid. Beperking van het kindertal 
wordt geheel overgelaten aan de wensen en het verantwoordelijk
heidsbesef van het individu, t e r w i j l de regering hierop geen i n 
vloed uitoefenen mag of w i l . Juist omgekeerd: in vele landen 
trachten overheidsmaatregelen door geldelijke steun het aantal 
kinderen te vergroten en de bevolkingsaanwas te stimuleren, en 
ze wordt in di t streven van enkele kerkeli jke .zijden krachtig ge
steund; daarbij wordt dan propaganda gemaakt voor grote gezin
nen. Weliswaar strekt de kinderbijslagwet van 1939, die op 1 Ja
nuari 1942 in werking trad volgens de Memorie van Toelichting 
niet „ tot positieve bevordering van de progenituur", maar alleen 
„ tot rechtvaardige verdeling van de totale loonsom, zó dat het de 
grotere behoefte van de grotere gezinnen rekening wordt gehou
den", maar terecht merkt de econoom DELFGAAUW (1949, p. 
880) h ierbi j op: „In feite z i jn deze doelstellingen natuurl i jk moei
l i j k te scheiden". 

In deze overheidsmaatregelen steekt nu een groot gevaar. 
Immers geboorteregeling wordt voornamelijk toegepast door hen 
die op een zodanig geestelijk niveau staan, dat ze het dreigende 
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gevaar van overbevolking kunnen zien en erkennen. Di t betekent, 
dat over het algemeen famil ies met een grotere intellectuele be
gaafdheid en met meer sociaal verantwoordelijkheidsgevoel een 
kleiner aantal kinderen hebben, dan degenen die minder nadenken 
en daardoor ook zorgelozer z i jn . We ontmoeten hier het zeer 
ernstige probleem van de d i f fe ren t ië le vruchtbaarheid, sterk ge
koppeld aan de bevolkingsaanwas in wat we beschaafde landen 
noemen. Reeds in 1934 hebben LORIMER en OSBORN in hun 
Dynamics of population gewezen op een vermindering van de na
tionale intelligentie als'gevolg van deze d i f fe ren t ië le vruchtbaar
heid. En in 1946 heeft de voorzitter van de Royal Commission on 
Population in Great Bri ta in , Sir C y r i l BURT, de volgende behar-
tigingswaarde waarschuwing gegeven: „In a l i t t le over f i f t y years 
the number of pupils of "scholarship" ability would be approximat
ely halved and the number of feeble-minded doubled." En derge
l i jke geluiden z i jn in ons land ook te beluisteren; ïk moge slechts 
verwijzen naar het ar t ikel „Zwakbegaafdheid als sociaal verschi jn
sel", in 1952 door de Leidse hoogleraar CARP gepubliceerd en 
naar een ar t ikel van D r . R. BROMBERG kortgeleden (1957) in het 
blad Sint Bonaventura verschenen. Weliswaar schijnt na de oorlog 
het gemiddelde kinderaantal in intellectuele kringen wat toe te 
nemen, maar hoe verheugend op zichzelf dit ook is , het ve rmin
dert geenszins het dreigende gevaar van overbevolking in ons 
land. Di t gevaar van „genet ische erosie" bedreigt alle landen met 
een hoog ontwilckelingspeil, wanneer de toename van het kindertal 
gestimuleerd wordt zonder aandacht te schenken aan de er fe l i jke 
aanleg van de betrolcken famil ies . Ook de econoom DELFGAAUW 
heeft reeds in 1949 hiertegen gewaarschuwd; ik citeer: „Laa t men 
wel overwegen of men niet met de zg. gezinspolitiek op een p r i n 
cipiëel verkeerde weg is . . . . Daarom acht ik ernstige bezinning 
op de grondslagen van de zg. gezinspolitiek van de Staat geboden" 
(p.880). Het zou wellicht voorkeur verdienen in dit opzicht eens 
te zien, hoe de kinderbijslag in een jong, groeiend land als Cana
da geregeld is : voor de eerste vier kinderen gelden deze maande
l i jkse toelagen: beneden 6 jaar 5 dollar, 6-9 jaar 6 dollar, 10-12 
jaar 7 dollar en 13-15 jaar 8 dollar. Maar voor het vi j fde kind 
worden deze bedragen met één dollar verminderd, voor het zesde 
en zevende kind met 2 dollars per kind en voor elk volgend kind 
met 3 dollars. 

Voor de minder-ontwiklcelde landen l igt het gevaar van de 
bevordering van het kindertal in een enigszins andere r icht ing. Ik 
zou hier één van de beste kenners en vrienden van het Chinese 
volle wil len citeren, Gerald WINFIELD: „All the proposed steps 
toward industrialization and increased agricultural productivity, 
a l l the processes necessary to enable China to play her logical 
role in a world community, a l l plans for the progress, are and 
w i l l be fut i le unless her population growth can be controlled . . . 
Existing misery and poverty can be permanently eliminated only 
when there are fewer, healthier people, wi th longer l i fe expect
ancy and greater economic security. The future welfare of the 
Chinese people is more dependent on the prevention of births than 
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on the prevention of death". In sommige oosterse landen (India, 
Japan) wordt dit dan ook van overheidswege ingezien en met meer 
of minder succes gepropageerd. 

Ik zou van dit uitermate moeil i jke, veel omstreden maar ook 
hoogst ernstige probleem niet meer wil len zeggen, alleen nog
maals willen wijzen op het boek van K a r l SAX „Standing room 
only" (1954b). 

Samenvattend: 
De bevordering van voedselproduktie en een rationele voed

seldistributie is in hoge mate een eis van het heden en van de na
bije toeleomst, maar deze methode is volmaakt onvoldoende om 
alle gevaren van overbevolking op de lange duur te bestrijden. 

Emigratie is een t i jde l i jk middel tot verlichting in overbe-
voUcte landen, maar de resultaten zullen nooit kunnen leiden tot 
een daling van de bevolking tot het optimale aantal. 

De bevordering van gezinsgrootte in bijna of reeds overbe
volkte landen is een ernstige beleidsfout; geboorteregeling een, 
misschien onwelkome, maar noodzakelijke weg om ter wi l le van 
het welzi jn der mensheid de ellenden van overbevolking te voor
komen. 

Overheidsmaatregelen ten deze moeten gebaseerd z i jn op 
wei-overwogen, nuchter overleg met een wetenschappelijk funda
ment en niet op vooroordelen van het sentiment. 
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OPPERVLAKTEWATER EN HET BELANG DAARVAN VOOR 
ONZE SAMENLEVING 

door 

P r o f . D r . J .K. Baars 

I n l e i d i n g 

W i j kennen a l le r le i soorten water zoals regenwater, smelt
water, dat in het voorjaar in grote hoeveelheden uit smeltende 
sneeuw en i j s ontstaat, r ivierwater dat uit bronnen ontspringt. 
Daarnaast kennen we nog het artesische of ook wel „grond"wate r , 
dat zich in de ondergrond bevindt en dat door oppompen aan de 
oppervlakte kan worden gebracht. Tenslotte kennen we helaas 
maar al te goed het zeewater, t e r w i j l ook het brakke water zich 
veelvuldig van een onaangename zijde doet kennen. 

Ik w i l nu onder oppervlaktewater a l het water verstaan, dat 
zich hier in Nederland in de natuur bevindt in sloten, plassen, 
r iv ie ren en kanalen en het l i j k t aannemelijk dat ten tijde van de 
Batavieren de delta doorstroomd werd door water, dat zonder 
meer voor consumptie geschikt was. Hoe zeer is in de loop der 
eeuwen de situatie veranderd! 

In de eerste plaats z i j n de nederzettingen in aantal en omvang 
toegenomen, zodat het watergebruik sterk toenam, doch er z i j n 
nog a l le r le i waterverbruikers ten tonele verschenen, die de kwa
l i t e i t van het water belangrijk minder goed maken, zodat b i j v . 
praktisch overal de geschiktheid voor directe consumptie ver lo 
ren is gegaan. Het water wordt echter nog voor vele andere doel
einden gebruikt dan om te dr inleen. 

H e t b e l a n g v o o r de s c h e e p v a a r t 

Wanneer w i j allereerst even de commerc i ë l e zijde van het 
water bezien, n l . i n verband met de scheepvaart, w i l ik U enkele 
c i j f e r s noemen. De lengte van onze bevaarbare r iv ie ren en kana
len bedraagt ca. 7000 km, t e r w i j l de spoorwegen een lengte van 
ca. 3200 en de rijkswegen per 1 apr i l 1954 een lengte van 4100 
km telden, waarvan 2500 km pr imaire weg. Het transport te water 
bedraagt ongeveer 80.000.000 ton, per spoor 9.300.000 tonen 
over de weg 4. 500. 000 ton per jaar. Hieruit volgt in de eerste 

Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde „Diligentia" 
te 's-Gravenhage op 20 december 1957. 
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plaats de belangrijkheid van onze waterwegen, dus van het gebruik 
van oppervlaktewater als transportweg. Deze 80.000.000 ton goe
deren worden vervoerd door 15.500 schepen en het zal duidelijk 
z i jn dat, waar de scheepvaart voor een groot deel gemotoriseerd 
is , de verontreiniging met afvalprodukten der motoren zoals olie 
belangrijk moet z i jn . W i j zullen later zien hoe de natuur ons b i j 
het wegnemen dezer verontreinigingen helpen kan. 

H e t b e l a n g v o o r de v i s s e r i j 

Dat de scheepvaart zo belangrijk is , heeft U misschien onbe
wust wel geweten, maar deze gebruikt het water slechts om op te 
varen, waarbij de Icwaliteit van het water van secundair belang i s . 
Van veel meer belang is het voor de binnenvisserij, die per jaar 
5,6 miljoen gulden opbrengt, en het zal U wellicht verwonderen, 
dat naast hen die de v isser i j als middel van bestaan beoefenen, 
ook de sportvissers van veel belang z i jn . In sommige landen, 
b i jv . België , hebben de verenigingen der hengelaars ongedacht 
grote invloed door de enorme bedragen, wellee z i j jaar l i jks aan hun 
liefhebberij besteden. In Nederland hebben w i j ongeveer 100. 000 
hengelaars, t e r w i j l off ic ieel werden uitgereikt aan visakten, hen-
gelakten en hengelbewijzen 489. 000 stulcs. 

H e t b e l a n g v o o r de r e c r e a t i e 

Een goede kwaliteit van het oppervlaktewater, zoals dit ge
schikt is voor natuurli jk biologisch leven, is voor een goede v i s 
stand essentieel. Kan men de sportvisseri j voor een groot deel 
als recreatie beschouwen, zo is di t geheel het geval met de ze i l -
sport en de roeisport, twee vormen van recreatie, waareen te
genwoordig veel aandacht wordt besteed. Ons land telt momenteel 
meer dan 8.000 motorboten en 18.000 zeilboten. Per jaar wordt 
aan deze tak van sport ƒ 12.000.000.- besteed. En het spreekt 
vanzelf, dat goed gezond water ook hier essentieel is . We vinden 
in Friesland ca. 10. 000 ha. water, in Groningen en Overijssel ca. 
3000 ha. en in Zuid-Holland en Utrecht ca. 6500 ha. Dat men dit 
water gaarne heeft van zodanige kwaliteit , dat het ook geschikt is 
om in te zwemmen spreekt vanzelf en ofschoon het vaak niet van 
dezelfde kwaliteit is als in een zwembad met betonnen bak, snel-
f i l t e r s en een chloreringsinstallatie, waarmee men de door ge
concentreerd bezoek in het water gebrachte verontreiniging snel 
weer weg kan nemen, heeft het oppervlaktewater daartegenover 
een belangrijke eigenschap n. 1. het zelfreinigend vermogen, dat 
een matige in het water gebrachte verontreiniging kan afbreken en 
zg. mineraliseren. 
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H e t b e l a n g v o o r l a n d b o u w en v e e t e e l t 

Wanneer w i j van het water op het land overstappen, is de 
volgende belanghebbende bijgoed water de landbouw. Van de jaar
l i j k s hier te lande vallende 700 mm regen mogen we ca. 400 mm 
beschouwen als nuttige neerslag, die doorzakt naar de onder
grond gerekend vanuit het standpunt der drinkwaterbedrijven. 
De andere 300 mm gaat door rechtstreekse verdamping en via de 
planten weer terug in de atmosfeer. Op vele plaatsen is de voor 
de planten beschikbare hoeveelheid niet voldoende en moet extra 
bevloeiingswater gesuppleerd worden. D i t water zal uiteraard van 
goede kwaliteit moeten z i jn : het mag niet te veel organische stof
fen of zouten bevatten, moet voldoende zuurstof hebben en een laag 
slibgehalte. Wanneer het bevloeiingswater in de bodem zakt, ver
liest het z i jn karakter als oppervlaktewater. We zullen het dus 
hier verder in algemene zin buiten beschouwing laten, behalve met 
betrelddng tot het zoutgehalte en slechts constateren, dat ook 
voor de landbouw oppervlaktewater van goede kwaliteit van belang 
i s . De veeteelt daarentegen nog is veel sterker g e ï n t e r e s s e e r d b i j 
een goede kwalitei t . 

Laten w i j eerst in het algemeen nagaan hoe oorspronkelijk 
goed oppervlaktewater wordt verontreinigd. 

V e r o n t r e i n i g i n g m e t h u i s h o u d e l i j k a f v a l w a t e r 

Wanneer w i j beginnen met een Zwitsers bergbeekje zal de 
eerste boerderij daarin wel enig huishoudelijk afvalwater lozen, 
maar door de krachtige stroom en het zuurstofri jke mil ieu wordt 
deze verontreiniging spoedig geneutraliseerd. De verbruikte 
zuurstof wordt uit de lucht weer aangevuld door de golfslag. 

Komen w i j b i j plaatsen van grotere omvang, dan is het ver
le idel i jk om „zolang er nog geen ernstige klachten komen" het 
rioolwater ook maar te lozen in de r iv i e r of het meer, maar toch 
is de plaatselijke verdunning vaak niet meer voldoende. Wel kan 
de wind door de golfslag zuurstof in het water brengen, maar als 
di t te weinig is zal alle zuurstof ter plaatse v e r b r u ü d worden door 
de „ r o t b a r e " verbindingen en zal zwavelwaterstofontwildceling op
treden; het water wordt dan anaëroob en er zal vissterfte optre
den. 

Per inwoner wordt per dag een hoeveelheid rotbare stof ge
produceerd, meestal opgelost in het verbruikte water, die 54 
gram zuurstof kan binden. Wanneer w i j rioolwater laten bezinken, 
zet zich een hoeveelheid s l i jk , die 19 gram zuurstof verbruikt , 
af zodat er nog 35 gram zuurstofverbruik overbl i j f t . Deze zuur
stofbinding wordt bepaald door een bekende kleine hoeveelheid 
afvalwater in een afgesloten f lesje te brengen van ca. 200 m l met 
water dat verzadigd is met zuurstof en dit mengsel te beënten met 
bacterieslib. Wanneer w i j het nu 5 dagen b i j 20OC bewaren, heb
ben deze bac te r iën met de aanwezige zuurstof een deel der ro t 
bare stoffen geoxideerd. Door in het restant de concentratie 
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te bepalen kunnen we berekenen, hóéveel zuurstof een a fva l 
water verbruikt . Voor bezonken huishoudelijk afvalwater is dit in 
ons land ca. 300 gram per m^. D i t getal noemt men in het Engels 
de B . O . D . van het vuile water (Duits B. S. B . ) . Per inwoner is het 
ca. 35 gram/etmaal, zodat w i j meteen kunnen berekenen, dat het 
waterverbruik i n ons land per hoofd gemiddeld op 120 l /etmaal 
wordt gesteld. Deze proef van het wegzetten van een geheel ge
sloten f lesje , 5 dagen b i j 200 c , is slechts een poging de natuur 
na te bootsen.. Z i j is echter aanvechtbaar en soms wordt ook wel 
gepropageerd om alle koolstof te verbranden en uit de hoeveelheid 
gevormd COgde hoeveelheid verbruik t O2 te bepalen, zoals men 
dat i n de organische chemie pleegt te doen. Er is echter bepaald 
verschi l tussen de door bac t e r i ën omzetbare koolstof en koolstof 
in absolute zin. 

Maar laten w i j een ogenblik aannemen dat we de, in de vorm 
van afvalwater in een r i v i e r gebrachte, verontreiniging goed kun
nen meten, dan zien w i j dat beneden een bepaald lozingspunt het 
water langzamerhand weer beter wordt en dus een zelfreinigend 

V e r o n t r e i n i g i n g m e t z o u t 

Als we nu onze tocht langs een r i v i e r , b i j v . de R i jn , voort
zetten komen we langs Elzas-Lotharingen. Daar dreigen nieuwe 
gevaren van de zijde van de industrie. De kal imijnen aldaar ple
gen grote hoeveelheden zout water te lozen, zodat het chloride-
gehalte dat ten westen van het Meer van Konstanz 2,9 m g / l be
draagt, b i j Lauterburg ten noorden van Straatsburg 87 m g / l is 
geworden en b i j Lobith tot 160 m g / l is toegenomen. Deze c i j f e r s 
z i j n ontleend aan het Rapport van de Internationale Rijncommissie 
en z i n gemiddelden van juni 1953 tot juni 1954 (soms is het Cl ' 
gehalte zelfs meer dan 250 mg/ l ) . We kunnen berekenen, dat in 

i^iJ^nan^^'^^'^^'^^- . ^ ^ ^ ^ werd afgevoerd, dus meer dan 
6.200.000 ton per jaar. Voeg daarbij nog het binnendringen van 
2,2 mil joen ton b i j de Noordersluis en 1,5 mil joen per ton voor de 
Middensluis te IJmuiden, 1 mil joen ton b i j de Afs lu i td i jk , de s l u i 
zen van Den Helder en een brakke Icwel in de Wieringermeer, dan 
komen we tot een bedreiging van 12 miljoen ton Cl ' per jaar. 

En nu zou men kunnen vragen, waarom di t nu zo erg i s . In 
de eerste plaats geeft in de land- en tuinbouw water dat 

wassen°omfe5^^as^^ ^^^^^^^^^^^^^ b i j begieten van ge-

2) 500-1000 mg chloride bevat: schade voor gewassen in de volle 
o^ fnnn'̂ ô rPr,̂ ^̂  spuitwater b i j de ziektebestrijding in de f ru i t tee l t ; 
3) 1000-2000 mg chloride bevat: verdere moeilijkheden b i j gebruik 

^}f„"^,^iJ?l^'i^-^" beregeningswater in de landbouw; 
4 2000-5000 mg Cl ' is net op de grens voor drenking van rundvee-
5) meer dan 5000 mg Cl ' is voor land- en tuinbouw volledig on

bruikbaar. ^ 
Laat ik volstaan met te zeggen, dat voor menselijke consump-
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tie water met meer dan SOO m g / l afgewezen moet worden van
wege de zoute smaak. 

Het zal duidelijk z i jn , dat ons op zoutgebied a l ler le i gevaren 
bedreigen, die slechts door regelingen en technische constructies 
binnen de perken kunnen worden gehouden want wanneer het zout 
eenmaal in het water zit , is er niet veel meer aan te veran
deren (behoudens de tegenwoordig in verschillende landen ver
richte onderzoekingen over de kunstmatige ontzouting van brak 
water. Dit vergt echter nog te grote kosten om economisch aan
t rekkel i jk te zi jn.) 

Men heeft daarom een Internationale Rijncommissie opge
r icht , waarin vertegenwoordigers van Zwitserland, Frankr i jk , 
Duitsland en Nederland zitting hebben, om te bevorderen dat de 
R i j n zoveel mogelijk geschikt b l i j f t voor het gebruik, dat de 
oeverbewoners daarvan moeten maken. Zo z i jn over de lozingen 
der sterk zouthoudende afvalwateren uit de Elzas bepaalde af
spraken gemaakt, teneinde dit euvel binnen de perken te houden, 
zulks speciaal voor droge zomers. 

M a a t r e g e l e n t e g e n o r g a n i s c h e v e r o n t r e i n i g i n g 

Aan de lozing van huishoudelijk afvalwater kan daarentegen 
wel het een en ander gebeuren. Men kan het n l . , wanneer het oor
spronkelijk een B . O . D . heeft van ca. 300, zeer goed door zuive
ring veranderen in water met een B . O . D . van 10 - 20. Men doet 
di t veelal door eerst een voorbezinking toe te passen, waarbij een 
zekere hoeveelheid s l i jk neerslaat. Dan kan het water langs biolo
gische weg gezuiverd worden met behulp van zuurstof. Men kan 
di t doen door het over zg. continu-fi l ters te versproeien. Deze 
bestaan uit stapelingen van lavasteen, waarop zich langzamerhand 
een biologisch werkzaam huidje vormt . Daar worden de .organi
sche stoffen na adsorptie door oxidatie verbrand. 

Ook kan men het water in beluchtingsbassins brengen, waarin 
perslucht wordt geblazen door poreuze tegels. B i j het opstijgen 
lost dan zuurstof uit de bellen in het water op. Deze kan door de 
bac te r i ën van de actief-slibvlok gebruikt worden voor de ver
branding van de organische stoffen in het afvalwater. 

Ook kan de .zuurstof in het water worden gebracht met rote
rende Kessenerborstels, die door het water heenslaan en zodoen
de f i jne luchtbeHetjes in het water brengen. Ook hier wordt een 
actief-sl ibvlok gevormd. Echter meer dan nodig is voor de zuive
r ing , zodat een deel verwijderd moet worden als surplus-sl ib. 
D i t wordt dan gemengd met het s l i jk , dat b i j de voorbezinking 
neersloeg en in gasgistinkstanks aan een uitrotting onderworpen. 

W i j kunnen dan uit zo'n zuiveringsinstallatie water kr i jgen , 
dat voor 95% gezuiverd is . Het is echter nog niet zo zuiver, dat 
het b i jv , geschikt is als zwemwater. Daarvoor geldt immers , dat 
het geen gezondheidsgevaar mag opleveren, als w i j een slok wa
ter binnen zouden kri jgen. Het zou dus eigenlijk van drinkwater-
kwaliteit moeten z i jn . Bevatte het aanvankelijk 1-10 mil joen bac-
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te r i ën per ml , dan neemt dat door het zuiveringsproces af tot ca. 
10% daarvan, doch voor drinkwater geldt de eis dat het kiemgetal 
b i j 37 OC gekweekt op bouillon agar niet groter z i j dan 50 per m l . 
W i j kunnen het water dus wel lozen, doch met een zekere verdun
ningsgraad. Trouwens, water met een B. O.D. van 15 m g / l zou, 
w i l het in het openbare water geen lager zuurstofgehalte veroor
zaken dan 5 m g / l , wat w i j als minimumgrens voor een goede v i s 
stand beschouwen toch zeker 1 op 5 moeten worden verdund. 

Maar al zouden er met betrekking tot de zuurstof geen be
zwaren bestaan, dan nog kan het water tegenwoordig substanties 
bevatten, die beslist abnormaal aandoen. De huisvrouw pleegt 
b i jv . wasmiddelen te gebruiken, die niet alleen in huis prachtig 
schuimen, maar die ook op de zuiveringsbassins die schuimende 
werking duidelijk demonstreren. Wel wordt één groep dezer ver
bindingen meteen rechte koolstofketen door de bac te r iën afgebro
ken, maar een andere soort „de t e rgen t s " passeert ongedeerd de 
zuiveringsinstallaties en bedekt het effluent met een soms me
tershoge schuimlaag (f ig. 1). Ook op de installatie zelf gebeurt 

Figuur 1. Moeilijkheden bij de zuivering van het afvalwater, veroorzaakt door de kunstmatige 
wasmiddelen 

dat wel en als w i j ons realiseren, dat dit schuim een soort f lo te -
rende werking op de bac te r iën uitoefent (zij worden geconcen
treerd in het schuim, dat daardoor vettig aanvoelt), dan zal nie
mand graag op zo'n zuiveringsinstallatie werken; de bedr i j f s l e i 
der stelt dan ook alles in het werk om dit scliuimeuvel te bedwin
gen. De Londenaren drinken in hun water al 0,8 m g / l van de kunst
matige wasmiddelen welke door de huisvrouwen, die hogerop aan 
de r i v i e r de Lee wonen, gebruikt z i jn . 
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V e r o n t r e i n i g i n g d o o r i n d u s t r i e e l a f v a l w a t e r 

Wanneer echter de industrie met a l le r le i speciale afvalpro
dukten komt, wordt de zaak weer veel gecompliceerder. Nemen 
w i j b i jv . de cokesfabrieken in het Ruhrgebied. Deze lossen o. m. 
fenolhoudend afvalwater en wel momenteel vermoedelijk 4300 kg 
fenol per dag. W i j kunnen uitrekenen, dat daardoor alleen al on
geveer 0,05 m g / l in de Ri jn komt. B i j Lobith is het c i j fe r 0,03 
m g / l , ogenschijnlijk een kleine hoeveelheid en als zodanig niet 
g i f t ig voor vissen. Deze beginnen b i j 10 m g / l pas ernstige storing 
in hun levensverrichtingen te vertonen, doch het vlees van deze 
vissen neemt een carbolsmaak aan, zodat z i j voor consumptie 
volledig ongeschikt worden. Verder zullen z i j , die enige jaren 
geleden te Rotterdam een verfrissende dronk leidingwater dach
ten te nemen, p i j n l i j k getroffen z i jn door de weinig aantrekkelijke 
smaak van dit water, hetgeen eveneens veroorzaakt werd doordat 
de fenolachtige verbindingen in di t water met het, voor de s t e r i l i 
satie noodzakelijk toe te voegen chloor, de beruchte apothekers-
smaak geven. Of deze nu veroorzaakt wordt door de inwerking 
van chloor op zuivere fenol of dat, ,familieleden" van fenol, dus 
verbindingen van iets andere structuur maar wel met een benzol
kern en een OH-groep erin, aansprakelijk z i jn voor dit zeer on
aangename verschijnsel, kunnen w i j in het midden laten, het effect 
is , dat wanneer w i j gedwongen z i jn liet r ivierwater als uitgangspunt 
te gebruiken voor drinkwaterbereiding, de fenolen ernstige moei
lijkheden veroorzaken. Slechts met speciale zuiveringsmethoden 
is de smaak tot een minimum te beperken. 

U zult wellicht de indruk hebben gekregen, dat de verontrei 
niging van vader R i jn het belangrijkste i s . Niets is echter minder 
waar. Wel is h i j onze grootste r iv i e r (wordt soms wel het grootste 
r i oo l van Europa genoemd), maar de rest van het oppervlaktewa
ter wordt evenzeer of eigenlijk nog sterker verontreinigd. Zoals 
reeds werd opgemerkt beschikt het oppervlaktewater over een 
zeker zelfreinigend vermogen, waardoor een matige verontreini
ging op den duur toch nog weer afgebroken wordt. Wordt er even
wel te veel afvalwater op één punt geloosd, dan wordt er zoveel 
zuurstof gebruikt, dat praktisch volledige anaerobie optreedt; de 
„zu iverende" bac t e r i ën kunnen dan in het geheel niet meer aan de 
slag komen. 

Wanneer men weet, dat de gezamenlijke aardappelmeel- en 
strokartonindustrie in Groningen een hoeveelheid afvalwater pro
duceert welke overeenkomt met 15.000.000 inwoner-equivalenten, 
dus bijna l | x zo veel als het gehele inwonertal van Nederland 
bedraagt en dit water vaak zonder zuivering op openbaar water 
wordt geloosd, zal het een ieder duidelijk z i jn , ook zonder dat h i j 
in Groningen persoonlijk de toestand gezien heeft, dat di t tot een 
onaanvaardbare toestand moet leiden. Het oppervlaktewater is dan 
ook dikwij ls in een zwarte stinkende massa veranderd, waaruit 
zwavelwaterstof opstijgt en welke meestal bedekt is met schuim, 
zodat men bijna zou vergeten, dat er ook nog H.,0-moleculen in 
deze kanalen voorkomen (f ig. 2). 
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Figuur 2. Waterverontreiniging door vlasrotering 

M a a t r e g e l e n t e g a n v e r o n t r e i n i g i n g m e t i n d u s 
t r i e e l a f v a l w a t e r 

De ernst van de toestand heeft reeds in de vorige eeuw de 
aandacht der „vroede vaderen" getrokken, zodat in 1895 reeds 
een commissie werd ingesteld om de moeilijkheden op te lossen. 
Men is momenteel met een ernstige studie van het probleem be
zig en tracht langs verschillende zijden tot een verbetering te ko
men. De oplossing van dergelijke kwesties vraagt echter meestal 
een zeer lange aanlooptijd. Zo werd in 1908de gemeente Enschede 
veroordeeld tot een boete van 50 gulden per dag gedurende de t i j d , 
dat z i j zich nog verder schuldig zou maken aan het „ontoelaa tbaar 
verontreinigen van de Twikkelse Beek". In 1950 was de zuive
ringsinstallatie, waarin het stedelijk en industrieel afvalwater 
gereinigd zou worden, praktisch gereed. Intussen heeft zich ech
ter het probleem ontwiklteld van het zoute afvalwater van de zout-
industrie, zodat er nu al weer plannen z i jn gelanceerd om het ge
zamenlijke afvalwater maar door één grote persleiding naar de 
Dollard te brengen. 

Een soortgelijk probleem als dat van de zoutindustrie doet 
zich b i j Schoonebeek voor b i j de aardolie-industrie. De zeer dikke 
olie wordt opgepompt gemengd met zout water (NaCl-gehalte van 
het water niet minder dan 12% = 120.000 mg/ l ) uit een diepte van 
ca. 1000 m. De Olie wordt van het water gescheiden door een f l o -
tatie, waarbij ijzerverbindingen, die in het water aanwezig z i j n i n 
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gereduceerde vorm ten dele geoxideerd worden. Men kan het van 
de olie afgescheiden water beslist niet lozen op openbaar water, 
maar men kan het ook niet terugpersen in de bodem daar het zwe
vende fe r r i -ox ide de ondergrond snel zou verstoppen. Het water 
moet eerst geheel helder gemaakt worden. Men belucht dus ver
der tot al het i jzer omgezet is en afgefi l treerd kan worden, maar 
dan kan het water nog niet in de bodem teruggebracht worden, 
omdat de zuurstof die in het water gekomen i s , ook de putten zou 
doen verstoppen, omdat dan dAAr weer ferrihydroxide zou ont
staan. Dus moet eerst ook nog weer deze zuurstof verwijderd 
worden, hetgeen geschiedt door het water in vacuo te verstuiven 
en de laatste restjes O2 weg te nemen met SO2. Dan pas kan het 
water weer teruggebracht worden in het mil ieu waar het vandaan 
kwam. Het produkt aardolie verdraagt blijkbaar deze supple toi re 
kosten wel, hetgeen een zeer gunstige situatie i s . 

In het algemeen is het echter zo, dat een ontoelaatbaar ge
worden verontreiniging slechts met aanzienlijke kosten, waar 
geen directe inkomsten tegenover staan, kan worden gezuiverd. 
Voor grote hoeveelheden, waarbij wordt gedacht aan kwanta van 
100.000 tot 500.000 inwoner-equivalenten, zal deze p r i j s 3-5 gul
den per jaar per inwoner bedragen en het is daarom van belang in 
bepaalde gevallen na te gaan of volledige zuivering werkel i jk on
afwijsbaar is , of dat in een bepaalde situatie misschien met wat 
minder dan 95% zuivering kan worden volstaan. 

O r g a n i s a t i e s w e l k e o n t o e l a a t b a r e v e r o n t r e i n i g i n g 
v e r h i n d e r e n 

Het is nodig het probleem in groot verband te bezien en het is 
m . i . slechts een logische ontwikleelingsgang, dat w i j in ons land 
langzamerhand uit de waterschappen organisaties zien groeien, 
die ook de handhaving van de biologische kwaliteit van het opper
vlaktewater in hun gebied ter hand nemen. Soms wordt het water-
schap daarvoor uitgebreid met een aantal leden, ook zien w i j wel 
:le f iguur, dat daarvoor een speciaal zuiveringsschap wordt inge
steld, omdat het waterschap als zodanig een lichaam is, dat met 
waterhoeveelheden rekent, dus met het i n - en uitpompen van wa
ter, peilbeheersing enz., maar niet zo zeer op de kwaliteit van 
het water let. W i j hebben b i jv . voor de Geleen en de Molenbeek in 
Zuid-Limburg, de Dommel, de A a en de Donge in Noord-Brabant 
deze problemen. In Rijnland en D elf land is de situatie weer an
ders, a l zien w i j in Nederland een ontwildeeling, welke een zekere 
verwantschap heeft met de Duitse Verbande, zoals het Ruhr - , 
Emscher- of Niers-Verband en de Engelse Riverboards. Het E m -
scherverband werd reeds in 1904 ingesteld. Het Ruhrverband da
teert van 1913. Het is vaak logisch, dat één bepaalde r i v i e r in 
z i j n gehele stroomgebied bekeken wordt. De zuiveringsschappen 
zullen vaak hetzelfde gebied hebben als het waterschap. Z i j hou
den zich al léén met de typisclie zuiveringsproblemen bezig, het
geen reeds een niet geringe taak i s . Ik behoef slechts op de f inan-
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ciële zijde van de zaak te wijzen. Uiteraard zullen door de aan
wezigheid van b i jv . "industriële verontreinigers voorzieningen 
moeten worden getroffen. Hoe. moeten nu de kosten van alle maat
regelen worden omgeslagen over allen, die afvalwater produce
ren? Is het dan ook niet b i l l i j k , dat wanneer een bepaalde tak van 
industrie veel moet betalen, z i j ook veel invloed heeft op de gang 
van zaken? Momenteel is dat in een waterschap nauwelijks het 
geval. De samenstelling van zo'n zuiveringsschap zou dus een 
andere moeten z i jn dan die van een waterschap. U ziet welk een 
massa problemen er vastzitten aan dit gebied van onze samenle
ving en de verhindering van de verontreiniging van het oppervlak
tewater kan zodanige kosten met zich brengen, dat van de vesti
ging of uitbreiding van een industrie op een bepaald punt zal wor
den afgezien op grond van ,,waterproblemen". 

W i j moeten ons realiseren, dat door de steeds toenemende 
bevolkingsdichtheid a l le r le i , dat vroeger wel mogelijk was, lang
zamerhand niet meer toelaatbaar wordt. Niet alleen omdat de 
hoeveelheden verontreinigingen welke geloosd worden groeien, 
maar ook omdat het hygiënisch besef groeit. Men spreekt hier en 
daar niet ten onrechte van Middeleeuwse toestanden die w i j niet 
meer accepteren. 

Zo loosde Den Haag vele jaren her haar rioolwater achter het 
gemaal aan de Groothertoginnelaan in het Verversingskanaal. 
In een later stadium werd het water buiten de sluizen gebracht. 
Toen volgde een persleiding 400 m de zee in . Ook d i t wordt te
genwoordig niet meer aanvaard, daar het rioolvocht b i j aanlandige 
wind een bezwaar is voor het badstrand. U kent de Haagse plan
nen voor een zuiveringsinstallatie voor meer dan 1.000..000 inwo
ner-equivalenten. 

B i j de vestiging van satellietsteden wordt direct de afvoer 
van het rioolwater in beschouwing genomen. In het rapport van 
het Hoogheemraadscliap Rijnland over de vervuiling van Rijnlands 
Boezem van december 1955 wordt de wenselijkheid aangegeven 
van de bouw van minstens 15 zuiveringsinstallaties voor volledige 
en 6 voor gedeeltelijke biologische zuivering. In totaal kosten 
deze ongeveer 40 miljoen gulden. Zelfs een zo grote plaats als 
Haarlem valt hieronder. 

Wanneer w i j de situatie thans een ogenblik overzien moeten 
w i j constateren, dat de verontreiniging van het oppervlaktewater 
ernstig en sterk is . Ik wees U reeds op het belang, dat het opper
vlaktewater voor ons heeft uit een oogpunt van scheepvaart, v i s 
s e r i j , recreatie en als hulpgrondstof voor de industrie. 

O p p e r v l a k t e w a t e r a l s g r o n d s t o f v o o r d r i n k w a t e r -
b e r e i d i n g 

Er is nog een ander punt van belang; het oppervlaktewater is 
vaak grondstof voor de bereiding van drinkwater. In Nederland 
wordt het drinkwater in hoofdzaak verkregen op drie wijzen: 
1. als bronwater, ook wel genoemd artesisch of Norton-water; 
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2. als duinwater; 
3. als r i v i e r - of ander oppervlaktewater. 

Van de 203 waterwinningen in ons land wordt in 82% van de 
gevallen artesisch water, in 12% duinwater en in 6% oppervlakte
water ;gebruil<t. Di t oppervlaktewater kan b i jv . z i jn liet water uit 
de Bethune polder b i j Loosdrecht, dat in de Loenerveense plas 
wordt gepompt en van daaruit verder wordt gezuiverd voor het 
door een deel van Amsterdams inwoners wordt opgedronken. Ook 
kan het r ivierwater z i jn , zoals w i j b i jv . in Rotterdam zien. 

Het verwerken van oppervlaktewater tot drinlcwater bestaat 
in beginsel uit twee trappen: eerst het volkomen helder maken van 
het water, dus het elimineren van alle zwevende stof en daarna 
het s ter i l iseren van het water, zodat het hygiënisch betrouwbaar 
wordt. Uiteraard is daarvoor bacteriologische controle noodza
ke l i jk en wel dagelijks. Ja zelfs streeft men er voortdurend naar 
om de t i j d Welke noodzakelijk is om de eventueel in het water 
aanwezige bac te r i ën te laten groeien, zo kort mogelijk te maken. 
Vroeger en ook thans nog iu vele gevallen doet men dit zó, dat 
een bepaalde hoeveelheid water met een voedingsbodem wordt ge
mengd, die gelatine of agar-agar en de vereiste voedingszouten 
bevat. De Petrischaal, waarin men het mengsel laat stollen, wordt 
dan in een broedstoof geplaatst en 2 x 24 uur bebroed. De bacte
riologische controle is in feite een controle op de juiste werk
wi jze , die b i jv . met de hoeveelheid b i j de steril isatie overblijvend 
chloor in een zeker verband moet staan, doch het is toch wel een 
bezwaar, dat men 2 x 24 uur moet wachten om de goede kwaliteit 
van het water, dat dan allang opgedronken is , bevestigd te zien. 

Men heeft dan ook een andere methode uitgewerkt, die met 
m e m b raan - f i l t e r s werkt. Hierbi j wordt een bepaalde, desnoods 
v r i j grote hoeveelheid water gefi l t reerd door een papieren schi j f 
je, dat zulke f i jne por iën heeft, dat de bac te r iën er niet door gaan. 
Het schi j f je mèt de afgefiltreerde bac te r i ën wordt dan direct op 
een speciale voedingsbodem gebracht, die de gezochte faepaal-
bac te r i ën na 18 uur reeds als rode stipjes zichtbaar doet worden. 

De zeer haastigen hebben zelfs naar een nog snellere metho
de gezocht om de faepale d a r m b a c t e r i ë n aan te tonen. Deze heb
ben n l . de, overigens niet geheel specifieke, eigenschap om lac
tose (melksuiker) te kunnen vergisten onder vorming van koolzuur 
en waterstof benut. Men weet v r i j precies welke van de twaalf C-
atomen van het lactose-molecuul tot koolzuur worden omgezet. 
Door nu in de lactose radioactieve C in te bouwen, kan men na een 
uur cultiveren reeds controleren of radioactief koolzuur wordt 
praktisch n ie t toégepas t . De menibraanfilters winnen steeds meer 
veld. 

Di t waren gevallen, waarin het oppervlaktewater reeds jaren 
het uitgangsmateriaal voor drinkwaterproduktie is . 

K u n s t m a t i g e p r o d u k t i e v a n g r o n d w a t e r 

De sterke groei van het zielental in de randstad Holland heeft 
uiteraard ook een groter verbruik van drinkwater met zich mee 
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gebracht. Di t water wordt uit het duingebied betroklcen, waar zich 
in de ondergrond een zoetwater-reservoir van enorme omvang 
gevormd heeft gedurende de afgelopen eeuwen. Jaarl i jks wordt 
dit aangevuld met 400 mm „nuttige neerslag", doch deze hoeveel
heid is in de loop der jaren te gering gev/orden. Er werd meer 
uitgepompt. Dit heeft tot gevolg gehad, dat het brakke water, dat 
zich onder dit zoetwater bevindt, gestegen is , zodat deze werk
wijze na een zeker aantal jaren onmogelijk zou z i jn geworden. 
Bovendien is de zoute kwel in de polder daardoor eveneens toege
nomen, zodat de „roofbouw" wat het zoete water betrof ook daar
om niet langer te handhaven v ie l . 

De grote drinkwaterbedrijven in het westen hebben naar mid
delen gezocht om in de duinen over m é é r water te kunnen be
schikken (f ig . 3) en de Directeur van de Haagsé Duinwaterleiding, 
I r . A . J . Gurck, beschri j f t in Natuurkundige Voordrachten No. 34 op 
blz. 131 hoe men het probleem in Den Haag heeft opgelost. 

In 1940 was voor de Leidse Duinwaterleiding reeds een i n f i l 
tratie in werking gesteld, waarbij de volgende overwegingen gol
den. 

Uit het waterwinningsgebied ten westen van het vliegkamp 
Valkenburg stroomt een zekere hoeveelheid goed duinwater af via 
de teellandcn naar de poldersloten. Wanneer nu dit water, even
tueel gemengd met goed oppervlaktewater (dat dus geen te hoog 
zoutgehalte of te hoog gehalte aan organische stoffen bevat), te
ruggepompt kan worden in een gebied dat wel geheel door een put-
tensysteem omgeven is, zodat al di t water door het bedrijf ge
wonnen kan worden, kan de capaciteit van het bedrijf belangrijk 
worden uitgebreid. 

Het water wordt nu in v i jvers gebracht, die een diepte hebben 
van 1 a 2 m en zakt van daaruit zeer langzaam in de ondergrond 
weg. Het water bevat een goede hoeveelheid zuurstof en de algen, 
die zich in deze vi jvers ontwikkelen, kunnen door de koolzuur-
assimilatie soms wel water geven dat 100% oververzadigd is . Het 
bevat dan ca. 20 mg per l i t e r . 

In dit mil ieu treedt niet alleen een oxidatie van de organische 
stoffen op, maar het aantal bac te r i ën neemt tevens af. Na een 
v e r b l i j f t i j d van 10 - 14 dagen is het bacteriegehalte tot 12% van 
de oorspronkelijke waarde gedaald, ondanks de aanwezigheid van 
watervogels. Het is interessant dat het aantal co l i -bac te r i ën , dat 
als typisch voor verontreiniging met faepale stoffen geldt, nog 
sterker afneemt en dit is eigenlijk wel begri jpel i jk , want w i l een 
bacterie zich in een bepaald mil ieu kunnen handhaven, dan moet 
h i j in de eerste plaats de omstandigheden daar kunnen verdragen 
en in de tweede plaats moet h i j in staat z i jn zich daar te ver
meerderen. Nu is de E. coli groot geworden in de darm, waar een 
temperatuur van 37 oc heerst met een, voor z i j n doen luxueuze 
voeding. Dat de v i jvers van 10 met zeer veel zuurstof in het 
water en vele andere bacteriesoorten niet erg gunstig z i j n voor 
een verdere ontwikkeHng, laat zich aanvoelen. Dan kunnen b i j v . 
de a l t i jd in het water aanwezige sporenvormende bac te r i ën , die 
wanneer de levensomstandigheden moeil i jker worden, a l t i jd nog 
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in de sporenvoi'm kunnen overgaan (Duits: Dauerform) zich veel 
beter handhaven. 

W i j zien dus dat het water in deze vi jvers een zekere mate 
van zelfreiniging ondergaat. Het bereikt de drinkwaterkwaliteit 
echter nog geenszins. B i j het binnendringen in de bodem hebben 
echter a l ler le i verdere veranderingen plaats. Er vindt een sterke 
adsorptie van de bac te r i ën aan de zandkorrels plaats. Deze zand
korrels hebben een diameter van 0,10 - 0,15 mm en wanneer w i j 
water met enige honderden b a c t e r i ë n / m l in f i l t re ren , vinden we in 
de bovenste grondlagen veelvuldig nat zand met 4-5000. 000 bac
te r i ën per gram grond. Wanneer men bedenkt, dat hierbi j hoog
stens 1/5 ml water zi t , is het duidelijk, dat deze bac te r i ën niet 
uit het water kunnen stammen. Wanneer w i j diepere lagen be
monsteren neemt het aantal b a c t e r i ë n / m l trouwens sterk af en 
op een zekere diepte verschil t de bodem onder of vlak terzijde 
van zo'n inf i l t ra t iev i jver niet noemenswaard meer van maagde
l i j k duingrond (f ig . 4). Het is dus niet alleen een kwestie van ad
sorptie, want anders zou het bac te r i ën f ron t steeds verder voort
schrijden in de bodem, doch de bac te r iën worden ook nog gemi
neraliseerd. W i j stellen ons dat zó voor, dat het grote aantal dat 
aan een zandkorrel geadsorbeerd zit , veel te weinig voeding 
k r i j g t . Bovendien z i jn er in het gezelschap a l ler le i soorten die 
helemaal niet aan dat mil ieu z i jn aangepast, zodat z i j zullen ver
hongeren en uiteindelijk afsterven. Vandaar dat ondanks de sterke 
adsorptie het kiemgetal in de verschillende bodemlagen een v r i j 
wel constante waarde heeft. Tot zo ver het lot der in het water 
aanwezige bac te r iën . 

Thans willen w i j de opgeloste stoffen op hun weg vervolgen. 
Er b l i j k t , dat deze in veel mindere mate worden geadsorbeerd; 
ammoniakzouten wel een weinig, maar b i jv . nitraten en chloriden 
niet en organische verbindingen slechts matig. Ze kunnen eventu
eel na adsorptie dienen als voedsel voor de bac te r iën , doch de 
beruchte fenolen kunnen over grote afstand in de bodem doordrin
gen. Ook wanneer het water olie-verbindingen bevat kunnen ern
stige moeilijkheden optreden. B i j de omzettingen van organische 
verbindingen in het algeineen kan worden gezegd, dat aerobe af
braak de meeste energie levert. Wanneer w i j 180 g glucose ver
gisten levert dat 26 cal. op, verbranding geeft daarentegen 672 
cal. W i j zien in de natuur dat aerobe afbraak de beste kansen 
biedt voor mineralisatie. Wanneer slechts nitraten of sulfaten 
aanwezig z i jn , z i jn de mogelijkheden veel geringer. 

De eerste dissertatie aan de jonge Technische Hogeschool in 
1906 was van de hand van I r . Söhngen en luidde: „Het ontstaan en 
verdwijnen van waterstof en methaan onder de invloed van het o r 
ganische leven". H i j had een aantal bac te r i ën ge ï so lee rd , die in 
staat waren koolwaterstoffen aëroob af te breken en deze Myco-
bac t e r i ën z i jn degenen, die verhinderen dat op den duur al onze 
waterwegen bedekt raken met een laagje petroleum of olie. Dat 
anaerobe afbraak van koolwaterstoffen niet mogelijk is zal iedere 
autobezitter toejuichen, anders zouden de ol ie-reservoirs in de 
bodem nooit ontstaan z i jn . Omgekeerd kan b i j leklcage van ol ie-
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tanks of zelfs b i j verspil l ing van benzine b i j tankstations het 
grondwater volmaakt ongenietbaar worden door oliesmaak. Het 
eerste geschiedde ta l r i jke malen in Zwitserland, het laatste b i jv . 
b i j Wesel, waar het oprukkende Amerikaanse leger in 1944-'45 
een groot tankstation had. Het drinkwaterbedrijf aldaar heeft haar 
winningsgebieden moeten verplaatsen. Toch kunnen zware oliën 
ook zeer lang aanwezig bl i jven in oppervlaktewater. Ik hoef U in 
di t verband slechts te wijzen op de narigheden, die olieresidu's 
op onze stranden gegeven hebben in de afgelopen jaren. 

Fenolen kunnen, hoewel er wel afbraakmog'elijkheden z i jn , in 
de bodem eveneens ver doordringen; vooral wanneer dit maagde
l i jke bodem is, waarin praktisch nog geen bacterieflora aanwe
zig is , die zich aan deze bijzondere omstandigheden heeft aange
past. 

Het te Leiden toegepaste systeem van intermitterende be
vloeiing werkt daarom zeer gunstig. Gedurende de zomermaanden 
staat deze s t i l zodat het water in de vi jvers tot beneden het maai
veld zakt en de bovenste grondlagen met lucht gevuld worden. De 
algenlaag, die op de bodem achter b l i j f t , verdroogt en wordt on
der de invloed van de zon zodanig omgezet, dat h i j geheel verpul
ver t en het fi l trerende vermogen van het zand weer z i jn oor
spronkelijke waarde k r i j g t . Wanneer nu in het najaar de bevloei
ing weer gestart wordt, bevat het zand een grote hoeveelheid 
lucht, dus ook zuurstof, die voor de oxidatieve zuivering van het 
water gebruikt kan worden. Daar komt nog b i j , dat deze lucht, 
we 11ce zich dus bevindt in de capillairen tussen de zandkorrels, 
maakt dat de inf i l t ra t ie slechts langzaam verloopt. B i j de zuive
r ing van oppervlaktewater tot drinkwater komt het vooral aan op 
de ve rb l i j f s t i j d van het water in de bodem. In Leiden, waar twee 
bevloeiingscomplexen z i jn , is in het oude belcken met een m i n i 
mum afstand van de v i jvers tot de putten van 140 m, de kortste 
ve rb l i j f s t i j d 9 O dagen. In het nieuwe bekken z i jn deze c i j fe rs 250 m 
en 920 dagen. Men streeft in het algemeen naar een minimum 
ve rb l i j f s t i j d van 60 dagen. Zoals reeds eerder vermeld werd, 
wordt te Valkenburg een mengsel van duinwater en water uit de 
Oude Ri jn gebruikt, een zeer gunstige situatie, daar het water 
zonder verdere behandeling in de v i jvers gebracht kan worden. 

Uit de voordracht van I r . Gurck heeft U gehoord, dat in het 
Haagse project een voorf i l t ra t ie moet plaats vinden van het Lek-
water b i j Bergambacht. Ook de combinatie Amsterdam-P. W, N . 
heeft b i j Jutphaas een voorfiltratiegebouw geconstrueerd, waarbij 
in hoofdzaak het zwevende stofgehalte wordt verminderd, daar 
anders slibafzettingen op de zeer uitgestrekte bodem der i n f i l t r a 
t ievi jvers tot omslachtige reinigingsmaatregelen zouden dwingen 
na verloop van t i j d . Voorts wordt het bacteriegehalte gereduceerd 
en verder treden in het water nog enkele nevenveranderingen op, 
zoals oxidatie van ammoniak tot nitraat, doch deze z i jn slechts 
van ondergeschikt belang. 
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R a d i o a c t i e v e v e r o n t r e i n i g i n g v a n h e t o p p e r v l a k 
t e w a t e r 

W i j hebben tot nu toe gezien, dat het oppervlaktewater ver
ontreinigd kan z i jn met organische stoffen, die gemakkelijk of 
moei l i jk te zuiveren kunnen z i jn , met zout dat door onderlinge af
spraken en technische maatregelen zodanig in toom kan worden 
gehouden dat het geen al te grote moeilijkheden geeft, met bacte
r i ën die betrekleelijk gemakkelijk weg te steri l iseren z i jn , maar 
men heeft de methoden voor al deze correctiemaatregelen eigen
l i j k pas uitgewerkt, toen men door schade en schande wi j s gewor
den was. Men heeft hieruit wel lering getrokken, want tegenwoor
dig wordt inderdaad ook wel eens de vraag gesteld, wanneer er 
weer wat nieuws opkomt: „en wat z i jn de consequenties daarvan 
voor het water", waarmee dan meestal bedoeld wordt het opper
vlaktewater. Men w i l voorkómen, dat de geschiedenis al te een
tonig wordt. 

Welnu, zulk een geval doet zich voor b i j de oprichting van 
atoomcentrales, het gebruik van tracers b i j wetenschappelijk our 
derzoek en van ander radioactief materiaal in a l ler le i toepassin
gen. De lozing van radioactief afvalwater vormt in vele landen 
reeds nu het onderwerp van diepgaand onderzoek, ofschoon deze 
lozingen nog nauwelijks plaats vinden. 

Het probleem is zeer gecompliceerd. Radioactieve kernen 
vallen uiteen onder het uitzenden van straling; het tempo waarin 
di t geschiedt is zeer verschillend. W i j hebben stoffen die in en
kele minuten uitgestraald z i jn en daarna onwerkzaam en dus on
gevaarlijk z i jn , t e r w i j l het radioactieve strontium (Sr 90, een 
van de belangrijkste splitsingsprodukten van uranium) aan half-
waarde t i j d van 19,9 jaar heeft. 

Men kan nu een grens vaststellen voor de toelaatbare radio
activiteit van oppervlalctewater op grond van verschillende over
wegingen, waarbij men zeer aan de veilige kant kan bl i jven. Of 
jarenlang gebruik van water, dat deze grenswaarde heeft, onscha
del i jk is , moet nog bli jken. Maar er is nog een onaangenaam ne
venverschijnsel. De radioactieve verbindingen kunnen zich opho
pen in planten of dieren, zodat de concentratie daarin niet meer 
onschadelijk is . Het is goed deze feiten te kennen, teneinde te 
weten wanneer maatregelen genomen moeten worden. Momenteel 
houdt met zich o.a. intensief bezig met de vraag: als het mater i 
aal te actief is om geloosd te wordep, hoe raken we het dan kwi j t , 
want chemisch kan het niet vernietigd worden, noch thermisch. 
Zo maakt men plannen om het na concentratie in betonnen tanks 
op bepaalde plaatsen in de oceanen tot zinken te brengen. Men kan 
het gevaarlijke materiaal ook adsorberen aan b i jv . k le i en deze 
kle i tot steen bakken, waar het dan in een niet-oplosbaar medium 
ingebed is en zo evenmin in grote concentraties v r i j kan komen. 

Het zou te ver voeren hier in detail in te gaan op het zo com
plexe probleem van de besmetting van het oppervlaktewater met 
radioactief materiaal. Het z i j genoeg te vermelden, dat men dit 
probleem bestudeert vóór het grote omvang heeft aangenomen. 
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In het bovenstaande werden verschillende problemen, ui ter
aard niet volledig, belicht, wellce verband houden met het opper
vlaktewater. Het geeft een indruk van de noodzakelijkheid het wa
ter in zo goed mogelijke conditie te houden op grond van het be
lang dat het heeft voor onze samenleving. 
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NIEUWE INZICHTEN OVER HET ONTSTAAN EN DE 
ACCUMULATIE VAN AARDOLIE 

door 

Prof. D r . F. J. Faber 

Aardolie of ruwe petroleum is een vloeistof die hier en daar 
in de aarde voorkomt. 

Er is nog een vloeistof, waarmee di t het geval i s ; water. 
Van water begrijpen we di t , omdat we zien dat op vele plaatsen 
regenwater in dè bodem wegzakt. Zoetwater is meestal afkomstig 
van de neerslag. Vele gesteentelagen in de bodem bevatten echter 
zout water. Ook dat is begr i jpel i jk , want de gesteenten, in welker 
por i ën di t water voorkomt, ontstonden in zee en het zoute water 
in fossiel zeewater. Petroleum is geen fossiele vloeistof zoals 
zeewater, en is ook niet afkomstig uit de gewone neerslag. 

De ervaring leert, dat petroleum in hoofdzaak uit zand
steen of zand en ook ui t kalksteen is te winnen. Daarin komt het 
voor in de por iën of spleten, evenals di t met water het geval i s . 
Maar er is toch een verschi l . Immers , een waterhoudende ge-
steentelaag strekt zich meestal zover uit , als de laag is te ver 
volgen. D i t is nooit het geval b i j aardolie, die alleen in zogenaam
de „ s t r u c t u r e n " voorkomt. 

Er is veel variat ie; de belangrijkste structuren z i jn de an-
ticlinalen, en we zullen ons daartoe beperken. Vele gesteentela
gen z i j n op een zeebodem afgezet, b i j v . door r iv ieren of door de 
branding geleverd materiaal. Eens waren deze afzettingen geheel 
of nagenoeg horizontaal, maar d ikwi j l s bleven ze niet rustig zo 
liggen. We constateren b i j v . , dat op vele plaatsen een zeebodem 
werd opgeheven en land is geworden, een andere is honderden 
meters diep weggezakt en soms bl i jken er op de gesteentelagen 
geologische krachten te hebben gewerkt, waardoor deze werden 
geplooid in grote gesteentegolven. De plooiruggen noemt men „ a n -
ticl inalen". Deze bevatten plaatsen die wat hoger z i jn opgeplooid 
dan andere en de ervaring leert dat, als er petroleum aanwezig 
is , deze voorkomt in deze hoogste plaatsen, de zg. „koepe ls" of 
„ c u l m i n a t i e s " . Daar d r i j f t de olie als het ware op het a l t i jd even
eens aanwezige, meestal zoute water. Een structuur kan slechts 
petroleum bevatten, als deze van boven gesloten is, dat w i l zeg
gen, afgedekt door een kleilaag. 

Waar komt deze petroleum vandaan? Het antwoord op deze 

Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde „Diligentia" 
te 's-Gravenhage op 10 januari 1958. 
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vraag is niet alleen van wetenschappelijk belang, maar heeft ook 
praktische betekenis, omdat di t ons kan helpen de petroleumvel-
den op te sporen. 

Het is bijna honderd jaar geleden, dat men de petroleum be
langr i jk genoeg achtte om er speciaal naar te zoeken. Deze v loe i 
stof was al duizenden jaren bekend. A l t i j d is er ergens op aarde 
V /el eens aardolie in kleine of grotere hoeveelheden uit de grond 
opgeborreld. De bewindvoerders van de Oostindische Compagnie 
stuurden flesjes met dit „geneesmidde l tegen reumatiek" naar de 
Heren Zeventien in Holland. Aardolie was aanvankelijk alleen 
in tel als geneesmiddel; aardwas en asfalt werden gebruikt als 
smeermiddel of om er schepen waterdicht mee te maken. De 
vraag was beperkt totdat men leerde, dat er uit de zogenaamde 
ruwe petroleum lampolie kon worden gedestilleerd. Tegel i jker
t i j d werd walvistraan en d i e r l i j k en plantaardig vet schaars of 
duur, die tot dien brandstof leverden voor de lampen of stearine 
voor kaarsen. Toen werd het de moeite waard naar petroleum te 
zoeken en had men er zelfs de kosten van een boring voor over. 
Bijzonder interessant is de ontwikkeling van de geologische we
tenschap die zich met het zoeken naar aardolie bezig houdt en 
ook, dat die pas schoorvoetend en na vele jaren behoorlijk werd 
ingeschakeld. 

De vraag, hoe petroleum is ontstaan, is al lang geleden aan 
de orde gesteld. En op deze vraag z i jn vele antwoorden gegeven, 
waaruit we moeten trachten een keus te doen. 

We kunnen de antwoorden als volgt indelen: 
A. theor ieën , die verkondigen dat petroleum van kosmische, dus 

niet-aardse oorsprong is , 
B. anorganische theor ieën , 
C. organische theor ieën. 

Groep A slaan we voorlopig over. Tot B behoort de theorie 
die aanneemt, dat olie „a l t i jd" in het aardbinnenste aanwezig is 
geweest en hier en daar door spleten naar hoger gelegen lagen 
kon ont-wijken. Sommigen meenden, dat olie een vulkanisch p ro-
dukt was, 'vergeli jkbaar met lava en vulkaangas. Anderen, zoals 
MENDELEJEFF in 1877, dachten aan het produkt van een chemi
sche reactie van water op metaalcarbiden die in de aarde aanwe
zig zouden z i j n . 

Ook het ontstaan van steenkool was lang omstreden en van 
deze fossiele brandstof meende men eveneens aanvankelijk, dat 
het een anorganisch produkt was. Petroleum zou volgens velen 
een destlllatieprodukt z i j n van steenkool, en dus ook anorganisch. 
Langzamerhand groeide echter de overtuiging, dat steenkool uit 
organisch materiaal is ontstaan en gevormd b i j een inkolingspro-
ces uit planten. In dat geval zou ook petroleum uit planten z i jn 
ontstaan. Vervolgens meenden sommigen, dat aardolie ook wel 
di rect uit planten gevormd kan worden, hoewel misschien u i t an
dere plantensoorten dan steenkool. Als aanwijzing zou kunnen 
dienen, dat b i j het inkolen van veen en in de steenkool methaan
gas ontstaat, een gas dat ook in petroleum voorkomt. Weer ande-
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ren zochten de oerstof echter in d i e r l i j k materiaal. Om de nieuwe 
theor ieën waarschi jn l i jk te maken, werden proeven genomen. 
ENGLER en anderen destilleerden reeds in de tachtiger jaren 
plantendelen, d i e r l i j k vet en dergeli jke, en verkregen inderdaad 
olieachtige produkten. , 

Er werden in het laboratorium op deze en op andere wijze 
weliswaar produkten verkregen, d ie i n petroleum voorkomen^ 
maar zo'n resultaat was ook al eerder door b i jv . MENDE LE JE F l 
verkregen. Ruwe olie bevat echter een groot aantal moleculesoor
ten veel meer dan kunstmatig werd verkregen of aangetoond. 
Daardoor werd geen aanwijzing noch voor de organische, noch 
voor de anorganische ontstaanswijze verkregen. Maar speciaal te
gen een anorganisch ontstaan en tot op zekere hoogte vöór een 
organische afkomst pleit het, dat enkele componenten een struc
tuurformule en andere eigenschappen hebben, zoals men die in 
planten of dieren aantreft, zoals ch lorof i l en op bloed lijkende 
verbindingen. Het is niet aan te nemen, dat zo'n gecompliceerde 
structuur toevalligerwijze gedupliceerd worden b i j e en anor
ganische chemische reactie. De theorie van MENDELEJEFF ver 
loor daardoor aanhangers. Maar z i j , die trachtten in het labo
ra tor ium „ech te" petroleum uit organische stof te maken en er 
slechts in slaagden om enkele componenten te verkr i jgen werk
ten bovendien in het laboratorium onder omstandigheden die niet 
in de natuur voorkomen. Iedere theorie moet bövendien de rela
tief grote hoeveelheid olie kunnen verklaren, want olie is op aarde 
een zeer verbreide delfstof en het ontstaan kan daarom met te 
danlcen z i jn aan een toevallig of uitzonderli jk proces. Het is iets 
z 6 G r ffGWOons. 

Aanvankelijk meende men, dat petroleum zich ter plaatse zou 
moeten vormen en dat er zich niet genoeg d i e r l i j k materiaal zou 
ophopen (bi jv. door een ramp om het leven gekomen vissen) om 
voldoende materiaal voor alle olie op te leveren en men geloofde 
ook daarom niet aan zo'n organisch ontstaan . . 

Is er dan zoveel oUe? De in totaal, sedert het begin in 1859, 
dat is dus nagenoeg 100 jaar, geproduceerde hoeveelheid petrole
um is inderdaad geweldig. Deze bedroeg op 1 januari 1958 circa 
17.500 106 m3. . 

De huidige petroleumproduktie is reusachtig hoog. De jaar-
produktie van 1957 schat ik op 1.100 106 m ^ dat is 2160 kubieke 
meter per minuut. Het is moei l i jk om zich van zo n hoeveelheid 
een voorstell ing te maken. De enorme hoeveelheid, die in 100 jaar 
is verkregen, is echter gel i jk aan slechts 16 maal de jaarproduk-
tie van 1957. D i t i l lus t reer t de enorme hoeveelheid die er tegen
woordig nodig en ook beschikbaar is . . 

De aangetoonde petroleumreserve zal op 1 januari 1958 on
geveer 42.000 106 m3 groot geweest z i jn , gel i jk aan 38 maal de 
laatste jaar produktie, en 2 | x zoveel als er reeds geproduceerd 
is Di t getal 38 is , zowel in relatieve als ook -r althans voor pe
troleum - in absolute maat bijzonder hoog en werd nog nooit eer
der in de geschiedenis van de aardolie-industrie bereikt., Het is 
te danken aan enorme vondsten. Tot voor kor t was er nooit meer 
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dan 20 jaar aangetoonde voorraad, wat vele niet-geologen heeft 
verontrust. B i j de hoge produktie van tegenwoordig is de huidige 
reserve, uitgedrukt in jaren, zoals dit in de mijnbouw veelal ge
bru ike l i jk i s , bijna verbijsterend. We danken dit voornamelijk aan 
het Midden-Oosten. B i j de reserve wordt niet de olie gerekend, 
die in de bodem achter b l i j f t , omdat we niet alles kunnen winnen 
en evenmin de reusachtige hoeveelheid aardgas. 

We kunnen ons afvragen, of er nóg meer olie i s , of de grote 
reservevermeerdering van de laatste jaren in di t tempo kan 
voortgaan, dus of er nóg meer reusachtige velden ontdekt zullen 
worden. Er z i jn thans ook belangrijke vondsten 'gedaan in de Saha
ra, en er z i jn nog meer potentieel gunstige, nog nauwelijks ge-
exploreerde gebieden, b i j v . Oost-Rusland en communistisch Azië , 
en dan vooral ook de Shelf, dat is de niet al te diepe zeebodem die 
overal de continenten omgeeft. De pogingen om meer olie te ont
dekken worden echter hoe langer hoe duurder. A l is de wereld
situatie op het ogenblik ook rooskleurig, op den duur is het buiten 
k i j f dat, waar niets bi jkomt en alleen afgaat, het zoeken m o e i l i j 
ker en nóg duurder wordt, de reserve moet afnemen. Maar met 
dat al is het duidelijk dat de hoeveelheid petroleum verbijsterend 
groot i s . 

Dat de romantiek nog niet ver loren is gegaan b i j het zoeken 
naar olie, moge bli jken uit di t citaat uit een ar t ike l uit „ T i m e " 
van 5 j u l i 1954, dat aldus begint: 

„Vanuit onbarmhartig door de zon beschenen havens van de 
golf van Mexico zwermt een monsterachtige vloot van logge sche
pen ui t voor een indrukweldcende taak. Het is de vloot van de , ,off
shore oilmen" en nooit zeilden zonderlinger schepen ui t op een 
avontuurlijker r e i s . " 

Het zoeken in de Sahara naar olie doet er tegenwoordig weinig 
in avontuurlijkheid voor onder. 

Maar wat is aardolie eigenlijk? Er z i jn vele soorten, die zeer 
verschillende eigenschappen bezitten, maar alle bestaan uit een 
mengsel van koolwaterstoffen, verbindingen van koolstof en wa
terstof, waarin maar weinig andere elementen voorkomen, dié we 
verder verwaarlozen. De koolwaterstoffen kunnen gasvormig z i j n , 
andere z i jn vloeibaar en er z i jn er ook die b i j gewone temperatu
ren vast z i j n . In normale aardolie komen ze, in oplossing, alle 
voor; in principe is er geen verschi l tussen aardgas en aardolie. 
Ruwe olie bestaat ui t een mengsel van een zeer groot aantal mo-
leculensoorten. Deze worden in enkele hoofdgroepen verdeeld, die 
bepaalde en vooral chemische eigenschappen gemeen hebben. 
Ruwe olie bevat deze componenten in wisselende hoeveelheid en 
naar het gehalte daarvan kan men ook de ruwe olie in enige groe
pen indelen. 

Een atoom koolstof (C) heeft vier gr i jparmen, waarmee wa
terstofatomen (H) of andere C-atomen worden vastgehouden. De 
waterstofatomen hebben echter slechts één a rm. De eenvoudigste 
koolwaterstofverbinding is CH^dat als volgt is opgebouwd: 
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H 
JJ Q, JJ (= methaan, moeras- of mijngas, dat ontstaat b i j het 

I vergaan van planten en dieren als niet veel zuurstof toe-
H treedt, en dat ook gemakkelijk op anorganische manier 

bereid kan worden). 
Een andere verbinding is CgHc en een derde is CsHg, en zo moet 
men voortgaan. De algemene formule is C„H2n+2. Men noemt dit 
koolwaterstoffen van de paraffine-reeks. B i j vaste paraffine is de 
n groter dan 18. Gas heeft een n kleiner dan 5. 

De formule met n = 4, dus C4HJ0, kan men niet alleen voor
stellen 

H H H H 
I I I I 

H—C—C—C—C—H (= butaan) 

H H H H 

maar de combinatie 
H H H 

H - C — C — C — H 
' I ' 

^ H-C-H H is ook mogelijk (= isobutaan), het is een „ i s o -
j ^ meer" van butaan, 

en hoe hoger de n wordt, hoe meer combinaties of variaties mo
gel i jk z i jn , waarvan vele in de ruwe aardolie voorkomen. 

De nattenen hebben koolstofatomen die in een r ing z i jn ge
rangschikt . Deze zien er b i j voorbeeld uit als volgt: 

H2C CH2 

H 2 C ^ ^ C H g 

^H2 

Aan zo'n r ing kunnen andere ringen z i jn verbonden, of pa ra f f in i -
SC he zijketens. 

Aromatische koolwaterstoffen hebben ook een r ing en z i j n on
verzadigd, hetgeen w i l zeggen, dat sommige koolstofatomen in 
plaats van een waterstofatoom, elkaar met een der „ a r m e n " nog 
eens extra hebben gebonden, aldus: 

(= benzeen). 
HC C H 

Onverzadigde koolwaterstoffen kunnen gemakkelijker chemi
sche reacties aangaan dan verzadigde, wat van belang is voor de 
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zich van olieprodukten bedienende, zo uitermate belangrijke che
mische industrie. 

Naast paraffinen, aromaten en naftenep, waarvan men. i n één 
oliesoort al honderden moleculesoorten heeft aangetoond, z i jn er 
t a l r i jke andere, veelal gecompliceerde verbindingen van de ele
menten C en H en ook wordt nog vaak gesproken van asfalt. A s 
fa l t is eveneens een gecompliceerde stof, bestaande uit een meng
sel van grote moleculen die niet alleen C en H, maar ook nog wat 
N , S en O bevatten. In alle oliesoorten komen de moleculensoor-
ten van de verschillende groepen voor, maar in wisselende hoe
veelheden. De oliesoorten met een relatief groot gehalte aan pa
raffine-moleculen worden olie met pa raf f ine bas is genoemd. Deze 
en die metasfaltbasis z i j n voor ons verdere betoog de belangri jk
ste. B i j alle experimenten om olie kunstmatig uit organisch of 
anorganisch materiaal te maken, kreeg men maar enkele of een 
beperkt aantal componenten van het r i jke mengsel van natuurlijke 
koolwaterstoffen. Bovendien is wat in een laboratorium gebeurt 
geen getrouwe afspiegeling van wat er in de natuur plaats heeft. 
Een factor, die in het laboratorium buiten beschouwing moet wor
den gelaten, is de t i j d . Nu is het echter waarschi jnl i jk , dat juist 
deze factor niet van zo grote betekenis is als men vroeger wel 
eens meende. De druk zal in vele gevallen diep in de aarde v r i j 
hoog z i jn geweest. In het laboratorium wordt niet alleen soms een 
hoge druk gebruikt, maar vroeger veelal ook een hoge tempera
tuur. Hoge temperaturen zullen echter b i j de oliegenese in de 
natuur v r i j w e l nergens bereikt z i jn ; er z i j n aanwijzingen, dat die 
nooit boven 150 °C of hoogstens 200 oc is geweest. Het is duide
l i j k , dat men daarom de laboratoriumproeven met wantrouwen 
heeft beschouwd. Toch kan een temperatuurverhoging, ook al is 
deze gering, b i j de olieontwikkeling wel een r o l , en misschien 
een belangrijke r o l spelen, zeker is di t nog niet. Later z i jn in het 
laboratorium, en dan met behulp van katalysatoren, ook koolwa
terstoffen b i j lage temperaturen uit organisch materiaal ve rk re 
gen. 

Dat organisch moedermateriaal nodig is , werd door hoe lan
ger hoe meer onderzoekers aanvaard. Reeds lang geleden is er 
op gewezen, o.a. in de negenter jaren door VERBEEK en FENNE-
MA b i j hun studie over Java, dat er gesteenten voorkomen, die 
bijna geheel bestaan uit foraminiferen, kleine dier t jes weliswaar, 
maar zo geconcentreerd, dat deze reusachtig veel organisch ma
ter iaal opleveren. Ook in andere, en speciaal in de f i jnkorre l ige 
sedimenten kan, hoewel minder, toch zoveel organisch materiaal 
worden opgehoopt, dat er meer dan genoeg is om voor alle petro
leum en nog veel meer te zorgen, hoewel uit laboratoriumproeven 
volgens sommigen volgt dat, om 1 kg petroleum te leveren, er 
zeker 25 maal zoveel organisch materiaal van uitgang nodig i s . 

POTONIE veronderstelde in 1903, dat petroleum een omzet-
tingsprodukt is van sapropelium, een s l ik met veel organismen, 
dat zich op de bodem van stilstaande plassen en eventueel zeeën 
(zoals de Zwarte Zee) accumuleert en waarbij geen zuurstof toe
treedt en geen snel vergaan van de organische stof plaats heeft. 
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Daaruit destilleerde ENGLER eveneens petroleumachtige stoffen. 
Sapropelium bevat zowel d i e r l i j k als plantaardig materiaal. Het 
gesteende behoeft niet een bijzonder „ r i j k " aan organismen te 
z i j n . Wel komt di t organisch materiaal d ikwi j l s maar f i j n v e r -
deeld in een gesteente voor en is per eenheid, b i jv . per dm^, in 
absolute hoeveelheid maar weinig aanwezig, maar de hoeveelheid 
sediment is enorm; als daaruit olie ontstaat en deze kan worden 
geconcentreerd, wordt dit een enorme hoeveelheid. Maar dan 
moet men het idee prijsgeven, dat olie ter plaatse moet z i j n ge
vormd. 

Di t was een nieuw idee, nameli jk dat, om een exploitabele 
hoeveelheid olie te leveren, de olie kan z i jn geconcentreerd. Er 
zou migratie moeten z i jn geweest, waardoor de olie geaccumu
leerd wordt uit een enorme ruimte, het oUemoedergesteente, in 
een relatief klein gebied. Hierover spreken we nog. 

Vooral door toedoen van POTONIÉ was dus de theorie ont
staan, dat moedergesteenten gesteenten z i j n , waarin a l le r le i die
ren, en eventueel planten, maar vooral mikroskopisch kleine, 
voorkomen. Het zou dus niet nodig z i jn , dat er een grote concen
tratie van dode planten of dieren voor het ontstaan van olie aan
wezig was. Maar dat hier in olie ontstaat moest worden bewezen. 

Niemand heeft zich daarvoor meer moeite gegeven dan de 
Amerikaan TRASK. A l vóór TRASK z i jn onderzoek beëindigde, 
was door enkele Russen, o. a. ARCHANGELSKl, beweerd dat z i j 
in bepaalde recente Zwarte Zee-sedimenten reeds olie zouden 
hebben gevonden, maar anderen hebben ontkend, dat hier reeds 
echte olie zou z i j n aangetoond; wel komt er zeer veel organisch 
materiaal i n voor en wat men voor het moedergesteente van het 
o l ier i jke Bakoe-gebied aanziet, is een soortgelijke afzetting. 

Het resultaat van TRASK' s onderzoekingen is i n een tweetal 
l i jv ige boeken neergelegd, waarvan het laatste in 1942 verscheen. 
H i j heeft vele duizenden, vooral recente bodemmonsters uit sedi
mentatiebekkens en ook van de open oceaanbodem geanalyseerd 
en daarbij nagegaan, of er zich naast het organische materiaal al 
produkten in bevinden, die als petroleum of petroleum-in-wprding 
kunnen worden opgevat. H i j verzamelde zo een schat van gegevens 
over de relatieve hoeveelheid organische stof in alle mogelijke 
afzettingen en er bleek duidelijk, dat vooral in kleiige formaties 
relatief veel organische stof aanwezig kan z i jn , en dat er niets 
tegen pleit om hier in de toekomstige oliemoederformatie te zien. 
Maar petroleum vond h i j daarin nog niet, en daarmee ook niet het 
verlangde bewijs. 

Met dat al zitten we nog steeds met a l le r le i problemen: 
1. A l is het waarschi jnl i jk , bewezen is het nog niet, dat aardolie 

van organische oorsprong is . 
2. Bewezen is nog niet, dat een bepaald gesteente een olie moe

dergesteente is (dat dus al petroleum heeft geleverd) en dus 
ook niet waar zulke gesteenten in wording voorkomen (die dus 
bezig z i jn olie af te staan of die in de toekomst petroleum zu l 
len leveren). W i j hebben het ook nog niet waarschi jnl i jk ge
maakt dat de concentratie in het moedergesteente zelf, dan wel 
in een ander gesteente plaats heeft. 
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3. Als de olie van organische oorsprong is , wanneer en hoe ge
schiedt dan de eigenlijke genese? 

4. Hebben er later nog veranderingen plaats in de eerst gevorm
de petroleum en hoe en waarom? 

5. Wat is, waarom en hoe geschiedt de migratie, dat is het ver 
plaatsen van de ontstane petroleum. Waarom concentreert de 
petroleum zich in ,,structuren" ? 

Wat de punten 1 en 2 betreft , hebben we de werkhypothese, 
dat f i jnkor re l ige , in het algemeen klei-gesteenten, met veel o r 
ganisch materiaal, wel de leveranciers van olie zullen z i jn ge
weest. TRASK kon dat nog niet bewijzen. Enkele jaren geleden 
is dit echter niet alleen van Russische, maar ook van Amerikaan
se zijde beweerd, en wel door SMITH. Hi j zou met de verf i jnde 
middelen van de chromatografische en andere moderne analyse
methoden, die TRASK nog niet ten dienste stonden, er in geslaagd 
z i j n olie aan te tonen, onder meer in recente sedimenten van de 
Golf van Mexico. Het gaat weliswaar om werkel i jk minimale hoe
veelheden, maar men meent toch te hebben aangetoond, dat het 
inderdaad pas ontstane (en dus niet uit andere lagen weggelekte 
oudere) olie is . 

Er z i jn dus nu aanwijzingen (méér zou ik het nog niet wil len 
noemen), dat we op het wanneer in de derde vraag moeten ant
woorden, dat er v r i j w e l onmiddellijk na het afzetten reeds olie in 
minimale hoeveelheden wordt en is gevormd uit organisch mate
r iaa l in hedendaagse sedimenten. Eigenli jk brengt dit ons maar 
weinig verder, want de gangbare theor ieën waren reeds min of 
meer gevestigd op deze aanname. Economisch heeft dit evenmin 
betekenis. De olie, die nu wordt gevormd (al is het in procenten 
uitermate gering en in absolute hoeveelheid reusachtig groot) is 
het toch van geen enkel belang als aanvulling van onze nog te 
winnen voorraad. Ze is immers zo i j l verdeeld in de sedimenten, 
dat ze nauwelijks aantoonbaar i s , laat staan winbaar. Het is nu 
echter wel begr i jpel i jk , dat petroleum geen zeldzame delfstof i s , 
omdat v r i j w e l alle sedimenten, en in het bijzonder de f i jnleorre-
lige, oliemoedergesteenten kunnen z i jn , als er maar organisch 
materiaal in bewaard kan bl i jven. Verhoogde druk en temperatuur 
z i jn bli jkbaar nauwelijks voor het ontstaan van aardolie nodig. 

Tegenwoordig is het speurwerk met moderne middelen opge
vat. Een nieuwe theorie gaat uit van de radioactiviteit . In alle ge
steenten komen weliswaar heel weinig, maar toch stoffen voor, 
die alfadeeltjes uitzenden. Het bombardement van organisch ma
ter iaal met alfadeeltjes levert b i j v . volgens BREGER petroleum 
op. In het laboratorium is aldus inderdaad weer wat petroleum-
achtigs verkregen. Maar velen menen, dat er te weinig alfadeel
tjes z i j n om al die petroleum te vormen, en speciaal geldt d i t 
voor de grote hoeveelheid petroleum, die zich reeds bevindt in de 
geologisch jonge formaties, zoals het Plioceen. 

Een ander idee, dat in eerste aanleg van omstreeks 1926 da
teert en waarmee men zich ook al sinds het begin van de dert iger 
jaren in Rusland bezig houdt, i s , dat bac t e r i ën b i j de genese een 
r o l zouden spelen. In de V. S. heeft o. a. ZOBELL er op gewezen. 
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dat er in de gesteenten in en b i j de olie levende bac te r i ën worden 
aangetroffen. Of hun r o l zo belangrijk is , dat daardoor a l léén olie 
ontstaat, is al weer niet bewezen en wordt ook niet door alle geo
logen aangenomen. ZOBELL c. s. w i j s t er echter op, dat in de 
olielagen bacterieleven bestaat en al is d i t misschien thans i n de 
olie laag niet belangrijk, dan zou het belangrijk kunnen z i jn in het 
sediment op de zeebodem, waar de moederstof thans nog wordt 
afgezet en waar de omzetting in olie begint. 

D i t is ongeveer de huidige stand van het vraagstuk: we weten 
in feite over het ontstaan nog maar heel weinig. Het is niet onmo
gel i jk dat meerdere oorzaken tot oliegenese leidden. 

Als we er van uitgaan, dat er in een sediment op een gegeven 
ogenblik wat olieachtigs is ontstaan, dan is het mogelijk en ook 
wel waarschi jnl i jk , dat de samenstelling van die eerste olie nog 
belangrijk zal veranderen. Daarbi j vooral kan een katalysator van 
betekenis z i j n , zoals die ook in de fabriek van belang is , waar 
olie wordt verwerkt en veranderd. Maar om over d i t onderwerp 
meer te zeggen, moeten we eerst het vraagstuk van de migratie 
aansnijden. 

Winbare petroleum komt niet voor in het kleiige moederge¬
steente, maar slechts in enlcele, geologisch duidelijk aanwijsbare 
plaatsen van een laag met relatief grote por iën , t e r w i j l de rest 
van deze laag geen petroleum heeft. Nadere studie heeft geleerd, 
dat deze concentratie later, soms zeer lange t i j d na het ontstaan 
moet z i jn geschied. Daarbij is in het ene geval het moeder ge
steente dichtbij gelegen, in het andere is de petroleum ongetwij
fe ld van heel ver gekomen. 

Veel w i j s t er op, dat de meeste, zo niet alle olie afkomstig 
is van kleiachtig moedergesteente. Het is nog nooit gelukt daaruit 
olie te produceren, want er z i t niets meer in (ook niet in de zg. 
„ o l i e s c h a l i e s " ; daarin zit een andere substantie dan petroleum). 
Maar ook al zóu er nog olie in z i jn achtergebleven, dan kan h i j er 
niet worden gewonnen, omdat de kleine por iën hem zouden vast
houden. Men wint ook geen water uit een kleilaag. De olieconcen
trat ie had plaats in gesteenten met grote por iën , waar doorheen 
en waaruit het naar de boorgaten kan toevloeien. 

De jonge kleiige gesteenten, de toekomstige oliemoederge
steenten, z i j n aanvankelijk luchtig gebouwd. Als in de loop van de 
t i j d daarboven sedimenten worden opgestapeld, worden de oudere 
geleidelijk samengeperst. D i t geschiedt vooral met de kleiige, in 
veel mindere mate met de eventueel tussen de kleilagen voorko
mende zandige afzettingen. 

Samendrukken betekent, dat de hoeveelheid po r i ën ru imte 
wordt verminderd en dat er, daar de por iën met water (en wat 
olie) gevuld z i jn , vloeistof wordt uitgeperst, en dit dus vooral uit 
de kleien. Het hangt met de oppervlaktespanning samen dat olie 
l iever de f i jne por iën in de kleigesteenten verlaat dan water, en 
zich prettiger thuisvoelt in de wijdere por i ën van het zand. 

Het samenpersen van de kleilagen gaat lange t i j d door. Daar
b i j doet zich dus de merkwaardigheid voor dat, als een oliedrup
peltje öf een waterdruppeltje verdwijnen moet, de olie gaat. Zo 
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wordt de k le i a l spoedig o l i e v r i j . Zo komt het ook, dat we later 
het gesteente niet meer (bi jv . door achtergebleven druppels) als 
oUemoedergesteente kunnen herkennen, hetgeen voor geologisch 
onderzoek een handicap i s . Het uitpersen van olie uit het moeder-
gesteente in gesteenten met grovere por iën , veelal zanden of zand
stenen, noemt men de primaire migratie. 

Nu z i t er een aantal f i jne oliedruppels over een grote opper
vlakte verdeeld misschien tegen het dak van de zandlaag, waar de 
oliedruppeltjes op het, ook in de zandlaag aanwezige water d r i j 
ven, en er behoeft verder niets te gebeuren. Er gebeurt pas wat, 
als de zandlaag een helling k r i j g t . D i t geschiedt soms pas na een 
zeer lange t i j d . Dan echter k r i j g t het verschi l in soortgeli jk ge
wicht tussen olie en water betekenis, omdat nu de olie zich naar 
een hoog geleden gedeelte in een laag zal bewëgen (de secundaire 
migratie), b i j v . naar een koepel. Wat hier is gezegd van petro
leum, geldt uiteraard ook voor het zich eventueel in de lagen be
vindende v r i j e gas. 

De migratie is hier erg simpel voorgesteld; in sommige ge
vallen is deze zeker ingewikkelder. Er z i j n ook gevallen, waarin 
ons voorstellingsvermogen nog tekort schiet. Aan het vraagstulc 
van de migratie z i jn a l l e r le i interessante aspecten verbonden. 
Men kan daarmee- soms verklaren, waarom de ene structuur gas, 
de andere olie en een derde niets bevat dan water, hoewel die 
ogenschijnlijk gunstig voor olieaccumulatie is gebouwd. 

Ui t het hoogste punt van de laag zal de olie weglekken, als er 
een verbinding is met daarboven liggende zandlagen of met de 
buitenwereld. Er z i j n i n vele landen aan de oppervlakte olievind
plaatsen, waar kleine en ook wel eens geweldige hoeveelheden olie 
uit de olielagen z i jn ontsnapt. Doch als de zandlaag l ig t onder een 
afsluitende kleilaag, die geen spleten of gaten heeft, kan de pe
troleum niet ontsnappen, want h i j zal niet naar gesteenten met 
kleinere por iën migreren. 

Het b l i jk t , dat alle olie, die voorkomt in meerdere bi jeenl ig-
gende olievelden in een bepaald gebied (een zg. „oliebeldeen") d ik
wi j l s opmerkelijke eigenschappen heeft, die verschillen met die 
van andere bekkens. Vermoedeli jk wordt di t veroorzaald door de 
samenstelling van het materiaal van uitgang. Voorts is er een 
verschijnsel , dat bijna overal ter wereld is te constateren; dat 
jonge olie meestal asfaltisch is en dat oudere, dat is dieper gele
gen olie een paraffine-basis heeft. Dat di t geen p r ima i r verschi l 
i s , veroorzaakt door het materiaal van uitgang, is duidel i jk, om
dat het verschijnsel daarvoor te universeel i s . Ook in het labora
tor ium werd ui t organisch materiaal, o. a. door THÖENES, die 
zoveel mogelijk trachtte natuurli jke omstandigheden na te boot
sen, asfaltachtig'materiaal vervaardigd. 

In vele olievelden t r e f t men meerdere olielagen aan die, ge
scheiden door kleibanken, boven elkaar z i j n gelegen. Bekijken we 
de olie die zich in dezelfde structuur in één bepaalde laag bevindt, 
dan is er over het algemeen geen verschi l in de chemische sa
menstelling van de olie, ook al strekt de olielaag zich in een groot 
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veld over enige vierkante kilometers ui t . Soms is er een gering 
verschi l in het soortel i jk gewicht en b l i j k t de diepst liggende olie 
wat zwaarder te z i j n dan die hoger op de structuur, maar meestal 
is dat niet van betekenis. 

Bekijken we de olie, die zich (nog steeds in dezelfde laag) in 
meer dan één, ver uiteenliggende structuren bevindt, van elkaar 
gescheiden door daar tussen liggende synclinalen, dan is er d ik
w i j l s evenmin veel variat ie . Maar anders is het, als de ene ac
cumulatie veel dieper onder de oppervlakte l ig t dan de andere. 
Dan b l i j k t , dat de dieper gelegen olie de lichtste is , zoals b i jv . 
HAEBERLE b i j in de Gulf Coast voorkomende oliesoorten naging. 

Niet zelden is iets dergeli jks het geval met de olie, die in 
meerdere olielagen boven elkaar in één structuur voorkomt. Ook 
dan is in de regel de diepere olie l ichter . Barton vergeleek olie 
van de Gulf Coast van verschillende ouderdom, maar die op de
zelfde diepte voorkomt. Dat is dus in het algemeen geen olie van 
hetzelfde veld. De oudste is de lichtste. Uit deze waarnemingen 
zou men kunnen afleiden, dat in een bepaald gebied de t i j d invloed 
op de samenstelling en op het s. g. van de petroleum heeft. 

De verschillen gaan, zoals we al zagen, nog verder dan a l 
leen de lengte van de C-ketens. Ook z i jn er duidelijke andere che
mische verschil len. De hoger gelegen (dikwijls dus de jongere) 
olie is veelal asfaltisch, de diepere (en de oudere) paraff inisch. 
Het l i j k t wel of de paraffinische uit de asfaltische ontstaat. 

Maar we zullen er aan twijfe len, dat de t i j d invloed heeft, als 
we aan het reeds genoemde geval denken, waar de verschil len ook 
in een en dezelfde laag voorkomen. De oorzaak van di t alles is 
dus niet direct duideli jk. Soms is ook wel eens het omgekeerde 
het geval: lichte olie boven en zwaardere olie dieper. D i t is b i j v . 
het geval in Bakoe in Rusland, in het Ventura Ave Field in C a l i 
fo rn i ë , en ook in Zuid-Sumatra. Hierop komen we aanstonds te
rug. 

HAEBERLE w i l niet ontkennen, dat oudere olie l ichter wordt, 
zoals BARTON aantoonde, maar er z i j n blijkbaar andere facto
ren, die nog meer invloed hebben dan de t i j d , en wel in het b i j 
zonder de diepte, dat w i l zeggen verhoogde drulc en (of) hogere 
temperaturen. H i j meende bovendien, dat de facies van het moe
dergesteente van belang is : hoe meer „echt marien" de facies is , 
hoe l ichter de olie die er in of b i j voorkomt. En in de Gulf Coast 
is de facies meer marien, hoe dieper men boort. 

M i n of meer parallel met di t laatste is het resultaat van een 
studie door BROOKS. Hi j bestudeerde de invloed van eventuele 
katalysatoren op de samenstelling van de olie, of l iever op het 
resultaat van de veranderingen die de oerolie moet hebben onder
gaan om het tegenwoordige produkt te leveren. Ook h i j kwam tot 
de conclusie, dat er wel verandering in het s. g. kan optreden ten 
gevolge van verouderen of een diepere ligging, maar dat de ve r 
schillen in hoofdzaak het gevolg z i jn van de katalytische werking, 
die bepaalde kleisoorten of andere verbindingen op de chemische 
omzetting uitoefenen. 

Hieraan kan ik toevoegen, dat sommigen menen, dat juist de 
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par affine-reeks in de olie p r ima i r i s , en dat pas als deze nabij de 
oppervlakte of in hogere lagen in aanraking kon komen met zuur
stof en aë robe bac te r iën , deze paraffine zou worden omgezet in 
asfalt. Er z i jn inderdaad voorbeelden die hierop wijzen, b i j v . in. 
Roemenië , waar alleen de olie, dicht b i j de oppervlakte, nu as
fal t isch is , t e r w i j l er aanwijzingen z i jn , dat hier oorspronkelijk 
de olie in alle lagen, ook die in de asfaltolielaag uit hetzelfde 
moedergesteente is gemigreerd, dat zeer diep l ig t . 

Zoiets maant in ieder geval tot voorzichtigheid, hoewel het 
meestal l i j k t , dat het omgekeerde het geval is . Men kent ook as-
faltvoorkomend, die misschien niet door accumulatie z i j n ont
staan, maar plaatselijk en zonder migrat ie . 

Zo ziet men, dat over eenvoudig schijnende waarnemingen 
of dito grafieken nog wel discussie mogelijk is , vooral als men 
enigszins v r i j is i n het kiezen van voorbeelden. Dus ook wat be
t r e f t de diagenese van petroleum - waarmee bedoeld wordt de l a 
te re veranderingen - is onze kennis nog beslist voor verbetering 
vatbaar en eigenlijk z i jn we nog niet veel opgeschoten. 

Als we ergens olie vinden, waarvan we mogen aannemen, dat 
deze nog niet lang geleden is ontstaan (geologisch gesproken be
tekent dit , dat we b i jv . denken aan een mil joen jaar) dan mogen 
we, niettegenstaande de uitzonderingen, wel zeggen, dat deze niet 
alleen meestal asfaltisch, maar ook zeer viskeus en zwaar i s . Er 
is olie die in de laag nog naar het boorgat toestroomt en dus ge
wonnen kan worden, maar, eenmaal boven gekomen en afgekoeld 
stolt, zodat h i j moet worden verwarmd vóór men hem kan weg
pompen. Hoe is het dan mogelijk, dat deze dan vele tientallen k i 
lometers heeft „gewandeld"? Ook dat is ons nog niet a l t i jd geheel 
duidel i jk. We moeten echter niet vergeten, dat het in de aarde 
overal wat warmer is , dan aan de oppervlakte en met de warmte 
neemt de viskositeit af. Dan kan de olie zich beter bewegen. V e r 
der moeten we niet vergeten, dat de migratie duizenden jaren de 
t i j d had en dat de snelheid gering kan z i jn geweest. In een recent 
Russisch ar t ike l wordt er ook op gewezen, dat in mengsels van 
aardolie en gas onder hoge druk en wat hogere temperatuur (tot 
zeg 100 oc) een kr i t ieke toestand optreedt, waarbij de v iskos i 
tei t sterk afneemt en dus het vermogen om te bewegen sterk toe
neemt. De benodigde kr i t ieke druk wordt verlaagd door de aan
wezigheid van mineralen, vooral als deze in fijnverdeelde toe
stand voorkomen, dus in f i jnkor re l ige gesteenten. Daarentegen 
zou de druk toenemen als er asfalt in de olie aanwezig i s ; di t zou 
er op kunnen wijzen, dat de asfaltolie niet de pr imai re , de eerst-
gevormde olie is , zoals door sommigen reeds op andere gronden 
is beweerd. 

Er is ook wel eens vermoed, dat het koolzuur, dat door be
paalde mikrobensoorten ontwikkeld wordt, of b i j het chemisch 
omzetten van organische stof ontstaat, b i j het i n de bodem mobiel 
maken van olie een r o l speelt. Het meeste aardoliegas bevat ech
ter maar weinig of geen koolzuur. 

In de techniek heeft men van zware koolwaterstoffen lichtere 
kunnen maken door ze af te breken, te kraken. Als de grote mo-



92 

leculen worden afgebrbken, moet er öf waterstof aan worden toe
gevoegd, óf er b l i j f t wat C over. Wat er precies in de natuur ge
beurt, waarbij uit zware een lichte olie ontstaat, is nog een vraag. 
Toch z i jn er tekenen, die er op wijzen, dAt d i t gebeurt, en ook dat 
op den duur de lichte olie zelfs i n aardgas kan overgaan. Het l i j k t 
er soms op, dat ook het gas tenslotte kan verdwijnen, en dat niet 
door weglekken. D i t gas zou zonder meer moeten „ve rdwi jnen" , 
en dat is nog geheel onbegrijpeli jk. Ik w i l echter niet beweren, 
dat alle gasvelden de resten z i jn van vroegere olievelden. Vele 
z i j n vermoedelijk pr imai r en mogelijk ontstaan uit een geëigende 
organische moederstof, of ten gevolge van een bijzondere migra 
t ie . 

Hoe het dus precies met de diagenese van petroleum is ge
steld, weten we nog niet. A l behoeven we niet aan te nemen, dat 
steenkool en petroleum ui t hetzelfde organische materiaal z i j n 
ontstaan, het kan nuttig z i j n om na te gaan, of er een overeen
komst is in de veranderingen die in beide optreden. Van steen
kool kunnen we deze goed vervolgen, omdat steenkool op z i jn 
plaats b l i j f t en niet verdwijnt . 

Het b l i j k t , dat in een koolbekken de diepste (de oudste) kool 
het armst is aan vluchtige bestanddelen. Ook hier is de invloed 
van de t i j d slechts schijnbaar, want er b l i j k t zeer oude steenkool 
te bestaan, die nog ongeveer de samenstelling en het u i t e r l i j k 
heeft van bruinkool, die geologisch jong i s . Omgekeerd komt 
plaatselijk ook wel eens een jonge kool voor met weinig gas. 

Na het bestuderen van de verschijnselen die van invloed z i jn 
op de diagenese van steenkool, b l i j k t de temperatuur de hoofdrol 
te spelen, evenals we aannemen dat dit b i j petroleum het geval 
kan z i jn . 

Sommigen menen, dat er een paral le l bestaat, enerzijds tus
sen de diagenese van zware asfaltolie, via zware paraff ine- , l i c h 
te paraffine -olie tot gas, en de diagenese van veen tot steenkool, 
anthraciet en zelfs tot grafiet anderzijds. Het verband tussen de 
ontwikkeling van deze twee delfstoffen is echter meestal niet ge
makkeli jk te bewijzen, omdat petroleum als regel in mariene 
(= zee-)afzettingen voorkomt, en kool i n continentale; ze komen 
dus meestal niet samen voor. Maar er z i jn gebieten, waar toch 
beide aanwezig z i j n , b i jv . waar mariene en continentale afzet
tingen afwisselen. En men moet ook niet vergeten, dat kool wel 
op z i j n plaats is gebleven, maar dat petroleum zich d ikwi j l s over 
aanzienlijke verticale en horizontale afstanden heeft verplaatst. 
D i t compliceert de zaak soms, omdat het dan onzeker i s , of de 
diagenese vóór of na het verplaatsen, of misschien ook tijdens de 
migrat ie plaats had. 

Maar hoe het ook z i j , een paral lel in de diagenese van beide 
is a l in 1873 geformuleerd in de „ c a r b o n - r a t i o theory". De rat io 
is een maat voor het C-gehalte van de kool. Hoe hoger het r a t io -
getal, des te verder is de ihkollng gevorderd. Als de ratio minder 
dan 50 is , komt alleen zeer zware olie voor. Is dit getal hoger 
dan 65, dan zou er noch in het gesteente, waarin de kool voor
komt, noch in de diepere lagen petroleum, en ook geen gas, te 
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verwachten z i jn . In gebieden, waar gasvelden voorkomen, is de 
carbon-ratio meestal ca. 60 tot 65, en waar lichte petroleum 
voorkomt, is de carbon-ratio 55 a 60, waar zware olie aanwezig 
I S 50 a 55. Maar hoewel in zo'n tabel duideli jk de paral lel te zien 
I S , en daarin naast sterk ingekoolde anthraciet geen olie en ook 
geen gas voorkomt, vragen we ons wederom af, waar eventueel 
het gas IS gebleven, dat eenmaal in een reservoir gevangen kan 
z i jn geweest, toen de ratio lager was. 

In het algemeen wijzen ook deze gegevens dus op een diage-
nese van olie van zwaar naar l icht . Waar dit niet uitkomt doen 
zich weer nieuwe, some onopgeloste problemen voor. In Zuid-
Sumatra bevinden zich vele anticlinalen, waarvan sommige olie 
bevatten die in de pliocene, zg. Palembang-formatie voorkomt. 
In dit gebied ligt - meestal op vele honderden meters diepte - een 
dik kleipaldcet, de miocene Tel isa-formatie , die wordt aangezien 
voor het moedergesteente van de olie van b i jv . Kampong Minjak 
Tempino, enz. De olie is hier overwegend l icht van samenstel
l ing: gemiddeld 65% benzine (200 «c), 25% kerosine, 10% residu 
en slechts sporen vaste paraffine. Het s.g. is ca. 0,790. Maar in 
hei veld Talang Akar komt een olielaag voor in een zand dat tot de 
Tehsa-formatie behoort. De Telisa-kleilagen moeten ook hiervan 
de moederforniatie z i jn , maar de samenstelling van deze olie is 
geheel anders, zwaarder: benzine 15%, kerosine 25%, residu 60% 
waarvan 10% vaste paraffine. Het s.g. is 0,840 tot 0,890. 

De migratieweg van beide oliesoorten is een geheel andere en 
dit kan de oorzaak van het verschi l z i j n . De lichtere fract ies g in
gen gemalckehjker naar boven en bovendien werd de paraffine als 
het ware in deze richting uit de olie gezeefd; het zwaardere ma
ter iaal vond in horizontale zin zich een weg. Met dat al komt hier 

% ,®fPy°y ,̂̂ g^ schema: zwaar boven, Hcht beneden, niet ui t . 
„Gelukkig' kennen we echter in di t bekken ook enkele plaatsen 
waar de ondiepe bovenste olielagen van de Palembang-formatie 
n'^«qn%^i n Soo^'^ïfi"' ^ie bovendien asfaltisch is , met een z. g. van 
O 890 tot 0,920. Plaatselijk komt daar zelfs asfalt aan de opper-
vlakte voor . Hier dringt zich weer de vraag op, of hier de asfalt 
door oxidatie uit paraffine-olie ontstaan is , of de lichte olie u i t 
de aslaltohe door verouderen of door verhoogde temperatuur? 

Er is reden om aan te nemen, dat er b i j de migratie meestal 
Y^^} P^^^ onderweg b l i j f t steken. Des te meer teleurstellend 

IS het dat er b i j het produceren van petroleum uit een wil lekeu
rige laag, ook met de beste techniek, nog olie in de laag achter-
b l i j t t . A l is het percentage, dat men vroeger voor de ui t een laag 
winbare olie aannam van 33%, thans wel wat gunstiger, het is ze
ker, dat we in feite met onze boringen nog steeds een echte roof
bouw plegen. 

Maar ook al b l i j f t er „ s l e c h t s " 50%olie in de laag achter, dan 
IS dat toch een geweldige hoeveelheid. A l s alles te winnen ware 
zou de reserve worden verdubbeld en zouden we bovendien nog 
evenveel kunnen winnen als er a l geproduceerd i s . Indien we uit 
een laag 100% olie konden winnen, dan werd de totale aangetoon-



94 

de direct beschikbare reserve: ( 3 8 x 2 + 16) jaar = 92 maal de 
jaarproduktie van 1957, in plaats van 38 maal. Maar zover z i j n 

"ne^nu aangetoonde, zowel relatief als absoluut in alle opzich
ten zo grote reserve winbare petroleum van 38 jaar zal op den 
duur niet kunnen worden gehandhaafd, ook al worden er s eeds 
weer nieuwe velden ontdekt. De vraag naar petroleum zal groot 
bl i jven, ook a l komt de energie van splijtbare atomen en van 
atoomfusie ter beschikking, omdat de vraag naar energie en bi jv 
motorbrandstof in auto's zal aanhouden, en ook en voora omdat 
de vraag naar een oneindig aantal chemische produkten zal toene
men, die ui t petroleum als grondstof wordt gemaakt. 

De groei, zowel van de vraag naar petroleum als van de pro-
duldie was verbijsterend snel. Tot nu toe is de oheproduktie 
steeds weer n zo'n 10 a 12 jaar verdubbeld. Het is daarom, dat 
het heel prettig zou z i jn , als we wat meer wisten n j t al leen^ver 
het hoe en het waar van de oliegenese en van de niigrat e maar 
vooral ook over de mogelijkheid om meer en l iefs t a ü e olie uit de 
gesteenten los te maken. In de natuur schijnt d i t v r i j g e m ^ e l i j k 
te gelukken. Het heeft niet ontbroken aan pogingen om van de acli-
erblijvende olie een deel kunstmatig te winnen, soms met enig 

succes, meestal met weinig effect. Soms is een project te duur 
in de regel is de oliewinst gering. De achtergebleven ol e zi t 

eestal zo vast, dat men er gemakkeUjk een waterstroom of gas-
stroom langs kan sturen zonder dat deze de olie meeneemt. Ve e 
oliemaatschappijen hebben geëxper imen tee rd , ^ i j v met het m 
de olielaag voeren van koolzuur dat, onder druk, veelbelovende 
eigenschappen heeft om olie uit de por iën van gesteenten v r i j e 
maken. Veel praktische toepassing heeft dit proces toch b l i kbaar 
nog niet gevonden. Ook van Russische zijde is d i t principe onlangs 
weer naar voren gebracht, doch ook daar is men kenneli k nog 
maar n een experimenteel stadium. Een enkele maal wordt, na 
de oroduktie uit boorgaten (waarbij zoveel als mogelijk is alle gas 
ui t de l^ag werd afgevoerd , het oliezand door mijngangen verder 
geëxploi teerd . M a i r dat is tot nu toe een grote uitzondering en 
aHeen mogeUjk onder bijzondere omstandigheden. . • „ 

Een der onderzoekers naar secundaire petroleumwinmng s 
ZOBELL, die ik al noemde. H i j ontdekte ca er bac t e r i ën z i jn 
clie althans van een gedeelte van de oUe, het losmaken bevorde
ren H heeft daarop zelfs een Amerikaans patent gekregen. He 
s echter hem noch anderen gelukt een leger van b a c t e r i é n een 

olielaag in te sturen. Misschien is di t nog iets voor de toekomst 
wan het is denkbaar dat ook de goede scheiding, che men meestal 
in cie olielagen tussen olie en water aantreft, aan de werking van 

' ^ ^ t e f a ï d S f meihode, die men tracht te ontwiMcelen is het 
verlagen van de viskositeit , hetgeen kan worden bereikt door ver¬
hoging van de temperatuur. Men neemt hier en daar proeven met 
l e t vexSanden i n d e laag van een deel van de daar aanwezige 
olie om daardoor het andere deel te kunnen winnen. Maar ook 
h er' is men nog niet ui t het experimentele stadium en zo is het 
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ook met andere secundaire winningsmethoden die men heeft u i t 
gedacht. Men tracht ook d ikwi j l s chemisch of mechanisch de po
r iën van het gesteente te vergroten om het toestromen te verge
makkelijken en d i t d ikwi j l s met opmerkeli jk succes. Maar dan 
wint men toch ook niet meer dan zeg 50%. 

Er is nog veel meer te vertellen, dat voor de oliegenese van 
belang is . Laat m i j slechts recapituleren, dat v r i j w e l alle olie 
in verband te brengen is met in zee bezonken, dus mariene-, en 
minder met continentale- of zoetwater-afzettingen, maar er z i j n 
ook enkele onderzoekers die juist menen, dat het omgekeerde het 
geval i s . 

Het is echter voor een goed inzicht van belang nog mede te 
delen, dat winbare petroleum voorkomt in lagen van het oudste 
Paleozoicum (meer clan 500.000.000 jaar geleden gevormd) tot in 
het allerjongste Te r t i a i r , nauwelijks een mil joen jaar oud. Maar 
het Is ook interessant te weten, dat' er kennelijk tijden waren, 
waarin veel, en andere, waarin minder olie werd gevormd. 

Ik heb in het voorgaande b i j alle t w i j f e l laten doorschemeren, 
dat we overtuigd z i jn toch al wel wat van de besproken problemen 
te weten en dat het in ieder geval met onze -werkhypothesen mo
gelijk was om al heel wat olie op te sporen. De organische oor
sprong is met aan zekerheid grenzende waarschijnli jkheid vast
gesteld, maar is toch nog steeds niet onomstotelijk aangetoond, 
en daaraan wordt ook nu wel eens getwijfeld, hoewel niet door 
geologen. De twi j f e l aa r s brengen ln herinnering, dat spektrosko-
pische ontdekkingen aantoonden, dat op de grote planeten, waar 
vermoedelijk nooit leven Is geweest, veel koolwaterstoffen aan
wezig z i j n , speciaal methaan. Hoewel de herkomst d l l r v a n ln het 
midden kan worden gelaten, Is het mogelijk dat dit ook een sta
dium Is geweest ln de ontwikkeling van onze aard-atmosfeer. Er 
z i jn onderzoekers die menen, dat het aanbeveling verdient onze 
vraagstulclcen nog eens van d i t aspect uit te bezien. Verwant hier
mede Is de hypothese, die een kosmisch ontstaan voorstaat. Deze 
Is niet nieuw, want reeds in 1890 is de mogelijkheid geopperd, dat 
ol ie- en gasvelden te danlcen zouden z i jn aan meteorieten, die de 
koolwaterstoffen zouden hebben gebracht. Van meteorieten Is aan
getoond, dat ze soms kleine hoeveelheden koolwaterstoffen bevat
ten. Maar nog in 1955 werd door de astronoom HOYLE, plet de 
eerste de beste, een boek geschreven, waarin hi j deze theorie op
nieuw verdedigt, niet wetende dat di t ook al vroeger was geschied. 
Met de meteorieten, die de aarde volgens z i jn en ook anderer 
theorie geheel zouden opbouwen, kan een concentratie van petro
leum in de aarde z i jn ontstaan. HOYLE meent bovendien, dat wat 
er tot nu toe uit de aarde Is geperst, maar een f rac t ie Is van alles 
wat daar nog aanwezig moet z i jn . D i t boek werd onlangs in de 
valcpers door een bekend olie-deskundige besproken en, hoewel 
h i j van deze theorie weinig moest hebben, kreeg Ik de Indruk, dat 
de mogelijkheid toch niet helemaal werd afgewezen. 

Het allerlaatste nummer van een leidend Amerikaans o l le-
t l j d sch r l f t begint met een artUcel dat a l weer over de „Orlgin of 
Petroleum" handelt, en ook in een tweede ar t ike l is dit het geval. 



96 

Ik ben begonnen met u op geschriften te wijzen, die al lang gele
den de genese van aardolie bespraken. Ik eindig er ook mee: nog 
steeds is d i t een onderwerp van discussie. 

Het volgende jaar - 1959 - zal het honderd jaar geleden z i jn , 
dat voor het eerst uit een expres daartoe geboorde put petroleum 
werd gewonnen: de bekende boring van DRAKE in de Verenigde 
Staten. In 1959 zal daar het grote 4e Internationale Congres van 
Petroleumdeskundigen worden gehouden, dat om de vier jaar 
plaats heeft. Het zal u thans zeker niet verwonderen, dat na pre
cies honderd jaar één van de zes punten, die in de Sectie Geologie 
voor bespreking op het programma staat, i s : „Genese en migratie 
van petroleum". 



97 

S C H I M M E L S A L S P L A N T E N P A R A S I E T E N 

door 

P r o f . D r . L . C . P. Kerl ing 

Het groene blad van onze cultuurplanten verheugt zich .in de 
laatste jaren in een alzijdige belangstelling. Di t is geen toeval, 
daar immers het blad, als voornaamste drager van chlorofyl , in 
staat is tot assimilatie van koolzuur en tot synthetiseren langs 
ingewikkelde wegen van koolhydraten zoals suikers, zetmeel of 
cellulose en tot samenstellen van eiwitten. A l voorspellen opt i 
misten, dat het misschien binnen afzienbare t i j d zal gelukken 
langs synthetische weg koolhydraten te verkr i jgen buiten de plant 
om, tot dusver is deze nog steeds de onmisbare leverancier van 
voedsel voor mens en dierenwereld. In verband met de toename 
van de wereldbevolking en de plaatselijk heersende voedsel
schaarste, wenst men deze leverantie nog zoveel mogelijk op te 
voeren. B i j technische hulpverlening aan achtergebleven gebieden 
denkt men dan ook allereerst aan produktieverhoging van gewas
sen, o.a. door verbetering van cultuur-methoden of door aanleg 
van bevloeiingswerken, t e r w i j l ook de bestri jding van planten
ziekten een belangrijk onderdeel van het programma vormt. W i l 
men echter de ontwikkeling van d ier l i jke of plantaardige parasie
ten tegen gaan, dan is het nodig hun levenswijze te leren kennen 
en de wisselwerking tussen plant en pathogeen te bestuderen. On
der de belagers van de gewassen nemen bladbewonende schim
mels een belangrijke plaats in . Men kan een groen blad v e r g e l i j 
ken met een herberg waar plaats is voor zeer veel organismen. 
Sommige moeten buiten bl i jven, andere weten zich vroeger of l a 
ter binnen een veilige plaats te verschaffen in de ruimte tussen 
de boven- en beneden-epidermis, die het blad aan beide zijden 
bedekt. De waard van de herberg, de plant zelf, kan zich daarbij 
gastvr i j betonen en de binnendringers tot eigen nadeel van voed
sel voorzien of hi j kan hun door een intolerante houding het leven 
moei l i jk , ja zelfs onmogelijk maken. Alvorens het gedrag van en
kele dezer gasten en de reacties van het groene blad nader i n be
schouwing te nemen, w i l ik eerst iets mededelen over schimmels 
in het algemeen. 

De grote groep van de Fungi, waartoe men wel 40.000 soorten 
rekent, bevat zeer heterogene elementen, van de laagst ontwik
kelde, ééncel l ige organismen tot de hoog ontwikkelde paddestoe-

Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde „ 
te 's-Gravenhage op 24 januari 1958, 
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len toe. Eén eigenschap hebben z i j gemeen, een negatief kenmerk: 
z i j missen het bladgroen, waardoor z i j voor hun koolstof-voeding 
aangewezen z i jn op organisch voedsel. Z i j z i jn dus niet autotroof 
zoals de groene planten. Men kan hen vinden op levende planten of 
dieren, op de dode resten daarvan in de meest uitgebreide zin, 
evenals op sommige synthetische produkten. Z i j leven op ons 
voedsel, op rottend hout, leer en textiel, b i j de mens in de hüid 
of op de haren en ook in de best gedijende planten. De minder ge
specialiseerde schimmels laten zich gemakkelijk in v i t ro kweken 
op gesteriliseerde voedingsbodems, bestaande uit agar, waaraan 
vruchtensappen, aardappelwater, moutextract of andere organi
sche stoffen z i jn toegevoegd. Soms lukt het ook ze te kweken op 
bodems, waaraan slechts zouten z i jn toegevoegd met suikers of 
asparagine als koolstofbron, maar op een dergeli jk a rm diëe t 
kunnen vele schimmels slechts weinig of niet sporuleren. Daartoe 
kan men ze wel vaak brengen door een vitamine toe te dienen zo
als biotine of thiamine of deze beide tezamen. Ook een geschikte 
zuurgraad is b i j het kweken van belang. B i j vele schimmels is het 
nog niet gelukt hen te brengen tot het vormen van sexuele voort 
plantingsorganen is v i t r o . Soms lukt dit door kweken op steriele 
takjes, b i j v . op lupinestengels, maar in andere gevallen is het 
een bepaalde levende plant, die juist die stoffen kan leveren, 
waaraan de schimmel behoefte heeft om tot geslachtelijke voort
planting te kunnen komen. 

De meeste schimmels ontwildeelen zich b i j voorkeur op een 
bepaald substraat, waarop z i j overvloedig kunnen sporuleren. De 
sporen, die langs ongeslachtelijke weg ontstaan, worden conidiën 
genoemd. Nu is het merkwaardig, dat men overal ter wereld, 
waar een dergeli jk substraat aanwezig is , b i j gunstige tempera
tuur en vochtigheid dezelfde bewoners er op kan vinden. Toch is 
dit verschijnsel verklaarbaar, als men bedenkt, dat het volume 
van een spore uiterst gering is : één mur' zou 1000 tot 10.000 spo
ren van een afmeting van ongeveer 10 | i kunnen bevatten. Deze 
sporen worden door luchtstromingen tot op grote hoogte boven het 
aardoppervlak meegenomen en naar andere streken vervoerd. 
„Al les is overal", een uitspraak van een Leids hoogleraar betref
fende de plantensoorten van onze aarde, moge niet van o v e r d r i j 
ving v r i j te pleiten z i jn , z i j gaat ongetwijfeld op voor die schim
melsoorten, waarvan de sporen in grote massa's door de lucht 
getransporteerd worden. Tenslotte zullen die sporen op winds t i l 
le plaatsen of met neervallende regendruppels naar beneden ko
men. De meeste gaan ver loren, maar die, welke op een geschikt 
substraat terecht komen b i j een gunstige temperatuur en vochtig
heid, kunnen daarop ontkiemen, waarna zich weer een nieuwe ko
lonie kan ontwikkelen. 

Op vele wijzen heeft men getracht de schimmelf lora van de 
lucht, onzichtbaar voor het blote oog, te determineren, b i j v . door 
vangen van sporen in petrischalen met een laagje agar, waarop 
zich dan schimmelkolonies ontwikkelen. Ook kan men vangappa-
raten gebruiken, waarbij lucht door een stelsel van kanalen gezo
gen wordt. De in de lucht aanwezige deeltjes slaan neer op glaas-
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jes in de kanalen aangebracht. Met de microscoop lukt het wel 
sommige sporen te herkennen, maar b i j vele sporen, o.a. b i j 
ronde eencellige, is het onmogelijk ze tot op hun soort thuis te 
brengen, zonder dat men ze verder opkweekt. Men stelt groot be
lang in deze f lo ra van de lucht, niet alleen omdat vele schimmel
sporen de aanleiding tot allergische ziekten van de mens z i jn , 
maar ook uit het oogpunt van plantenziekten. Vele parasitaire 
schimmels bereiken de plant van de lucht uit en het is merkwaar
dig hoe zeker de aanwezigheid van een bepaald pathogeen b l i j k t , 
wanneer een enkele spore er van neerdaalt op een b i j haar pas
sende plant en deze weet te infecteren. Met een vangapparaat zou 
het slechts met de grootste moeite gelukken de aanwezigheid van 
een dergeli jk organisme vast te stellen. Zo'n enkele spore kan op 
het blad ontkiemen en als het de schimmel lulct zich op of in het 
blad te vestigen, dan is de kans op hernieuwde sporenvorming 
groot. Van een aantal bladvlekken op Rhododendron, veroorzaakt 
door Cercospora handelii Bubak werden in de zomer van 1957 we
kel i jks de sporen afgestreken en geteld. Naar schatting leverde 
één vlek met een afmeting van ongeveer 4 b i j 7 mm van ju l i tot 
einde oktober meer dan 100.000 sporen ( f ig . 1). De sporen ve r 
spreidden zich op hun beurt door wind of met wegspattende r e 
gendruppels. In de omgeving worden de infectiekan.sen groter dan 
elders en een vatbare Rhododendron ponticum L . geraakt dan ook 
a l gauw onder de vlekken. Een buurplant, een Rhododendron van 
een andere soort, gaf de schimmel echter geen gelegenheid tot 
binnendringen - de bladeren van deze plant bleven gaaf. 

Figuur 1. Aantal sporen gevormd op 3 vlekken van Cercospora handelii op een blad van 
Rhododendron ponticum van juli tot november. 

Wat gebeurt er nu, als sporen op een blad terecht komen? De 
meeste z i jn afkomstig van saprofyten; ze ontwikkelen zich tot een 
op de oppervlakte levende f l o r a . Op een enlcele uitzondering na 
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heeft een spore voor de ontkieming water nodig. Z i j zwelt dan op, 
de wand barst open en er ontwikkelt zich een kiembuis ten koste 
van het aanwezige reservevoedsel, dat vaak van olie-achtige aard 
i s . Op een vollcomen droog blad kunnen misschien alleen de spo
ren van de meeldauw-soorten ontkiemen. Maar in ons land z i jn 
droge perioden zeldzaam en bovendien kan dauw in de zomer
maanden de bladeren van een gewas op beschaduwde plaatsen nog 
tot het middaguur nat houden. Beki jkt men de oppervlakte van niet 
a l te jonge bladeren met een loep, dan lukt het vaak een netwerk 
van myceliumdraden, de hyfen, waar te nemen. Zonder de aan
wezigheid van sporen is de identiteit der aanwezige schimmels 
echter niet vast te stellen. Di t lulct pas na uitkweken op voedings
bodems . Zo vonden w i j op bietenbladeren, afkomstig van een veld 
in Noord-Brabant, naast een groot aantal bac te r iën en gisten een 
30-tal schimmelsoorten, waaronder vertegenwoordigers van de 
geslachten Aspergillus, Botrytis, Cepha losporium, Cladosporium, 
Penicillium, Phialophora, Torula en van andere geslachten, gro
tendeels behorend tot de groep van de Fungi Imperfectie schim
mels waarvan geen geslachtelijke voortplantingsorganen bekend 
z i j n . 

Hoe ouder het blad, hoe meer organismen er op te vinden 
waren. Wel v a r i ë e r d e het aantal met de omstandigheden: na een 
droge periode en ook na zware regenval was het aantal organis
men sterk teruggelopen, maar uiteindelijk waren er op een oud 
verwelkt blad toch een paar duizend mi cr oör ganis me n per cn# te 
vinden, waaronder een groot aantal gisten en bac te r i ën . Indien 
deze op het blad aanwezig waren in de vorm van sporen met een 
gemiddelde afmeting van b i jv . 10 p lang en 2 (j breed, dan zou elke 
spore een plaats van 50.000 pavoor zich hebben, dat is een r u i m 
te 2500 X die van de eigen oppervlakte. Als men de plaatsruimte, 
die een mens inneemt, op 1 m^ stelt, zou de voor hem beschik
bare ruimte naar dezelfde verhouding 2500 m^ moeten z i jn , het
geen overeenkomt met een dichtheid van bevoUdng van 400 men
sen per k n r . Naar deze maatstaf is de bevoUdngsdichtheid op een 
blad te vergeli jken met die voorkomend in verschillende streken 
van Nederland, o.a. in de randstad Holland. 

Het is de vraag of deze bewoners nu specifiek voor het bie¬
tenblad z i j n , of z i j een zekere aff in i te i t tot het bietenblad bezit
ten. D i t is niet het geval: men kan ze ook elders vinden op orgar 
nische stof zoals op rottende plantenresten in de grond. Het z i j n 
algemeen voorkomende saprofyten, die met opspattende aarde-
deeltjes door regen en wind toevallig op het blad terecht z i j n ge
komen. Maar ze handhaven zich daar en men kan zich afvragen, 
waar z i j dan wel van leven als het reservevoedsel van de spore 
uitgeput i s . Veel stof kan men in het v r i j e veld, ver van de be
woonde wereld niet verwachten, hoogstens honingdauw, het sui 
kerhoudende excreet van bladluizen, waarop de zwarte roetdauw-
schimmels zo weelderig groeien. Er is echter ook nog een ande
re voedselbron op het blad aanwezig. Reeds lang was het aan de 
plantenfysiologen bekend, dat er een levendige uitwisseling van 
stoffen plaats vindt aan de bladoppervlakte: van zuurstof en kool -
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zuur door de ademhalings- en assimilatieprocessen, t e r w i j l wa
terdamp v r i j komt v ia de huidmondjes en de cuticula. Maar ook 
anorganische en misschien ook organische stoffen worden aan de 
taladoppervlakte uitgescheiden, stoffen, waarvan het bekend is , 
dat z i j in het aflopend regenwater kunnen oplossen. De Engelse 
onderzoeker BROWN was een der eersten, die de invloed onder
zocht van dergelijke excreten, opgelost in een op het blad gelegen 
druppel, op de ontkieming van schimmelsporen, die zich in die 
druppel bevonden. Het bleek, dat de kieming gestimuleerd werd. 
Later- vonden andere onderzoekers, dat de uitgescheiden stoffen 
ook wel eens een remmende invloed konden hebben. Hoe de ver
houdingen ook liggen, het is zeker, dat in de uiterst dunne lucht-
of waterlaag, waarin een neergevallen spore zich op het blad be
vindt, een speciaal microklimaat heerst, afwijkend van dat van de 
omgeving. Ook de temperatuur is er vaak hoger of lager dan op 
een grotere afstand van de bladoppervlakte. Voor deze woonruim
te, d i t speciale mil ieu, is kort geleden van twee zijden, onafhan
ke l i jk van elkaar, het begrip „ fy l l o s f ee r " voorgesteld. RUINEN 
vond hier in b i j vele tropische plantensoorten een stikstolbindende 
bacterie, een Beijerinckia- soort, die misschien in nauwe relatie 
tot het blad staat. De Engelsman LAST nam op tarwebladeren een 
vegetatie van een gist waar, een Sporobolomyces, die dichter 
werd, naarmate de bladeren ouder werden. Of er verband bestaat 
tussen het metabolisme van de gist en het tarweblad is niet nader 
onderzocht. Evenmin weten w i j nog iets over de samenhang tus
sen de f l o r a op het bietenblad en de excreten daarvan. Wel ver
richtten w i j enig onderzoek b i j k o m k o m m e r - v a r i ë t e i t e n , waarvan 
een, de z .g . „Groene Spiers" wel en twee andere va r ië te i t en niet 
vatbaar z i jn voor het „vruchtvuur" een door de kwekers gevrees
de ziekte, veroorzaakt door een schimmel Claclospornm cucume-
rinum E l l . . et A r t h . Als men een sporensuspensie op een jong 
blad of een jonge vrucht van de Groene Spiers brengt, dan d r i n 
gen de zich ontwildcelende kiembuizen snel het blad binnen, door
woekeren het weefsel, dat in rott ing overgaat. B i j de onvatbare 
va r i ë t e i t en dringt de kiembuis echter het blad niet binnen of i n 
dien dit al het geval is , dan ontwildcelt het mycelium zich al gauw 
niet meer verder. Lie t men nu sporen ontkiemen in druppels wa
ter respectievelijk geplaatst op een blad van de Spiers, op een 
blad van een onvatbare va r i ë t e i t en op een ondergrond van glas, 
dan bleek, dat na 20 uren er 20% van de sporen op het Spiersblad 
gekiemd was, tegen 1 9, 2% van de sporen in de andere druppels. 
In het laatste geval waren de kiembuizen ook dunner en minder 
goed ontwikkeld. Daar het hier om stoffen gaat, die i n uiterst ge
ringe concentraties hun stimulerende of remmende invloed doen 
gelden, moeten voor de proeven op di t gebied grote voorzorgen 
genomen worden. In het algemeen is de kennis van de samenstel
l ing van stoffen, die de schimmelontwikkeling remmen van groot 
belang, hetzij dat deze stoffen gevormd worden na de infectie als 
een reactie op een binnendringer, hetzij ervoor, zoals d i t m i s 
schien b i j de onvatbare komkomnie rva r i ë t e i t en het geval i s . Het 
is in sommige gevallen gelukt aan antibiotisch werkende stof te 
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Figuur 2. Onaerzijde van een blad van Rhododendron ponticum met een hyfe van Cercospora 
handelii (tekening J . Y . Th . Westra). 

m uren 

X. uTen 

Figuur 3. Het binnendringen van Colletotrlchum spinaciae in een blad. Na 24 uur: spore ont" 
kiemd. Na 50 » 72 uur: de kiembuizen zijn doorgedrongen in de opperhuidcellen, 
waarin lignitubers gevormd zijn (tekening H.M.Dekhuizen). 
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isoleren, waarvan men hoopt, dat deze een toepassing zal vinden 
b i j de praktische bestri jding van plantenziekten. 

.. Wanneer is een schimmel nu als een parasiet te beschouwen? 
GAUMANN geeft in z i j n „Pf lanz l iche Infeklionslehre" als eigen
schappen van een parasiet aan: 
1. De parasiet moet aff ini te i t ten opzichte van de waardplant be

zitten, moet reageren op de aanwezigheid van de plant. 
2. De parasiet moet agressief z i jn , in staat tot binnendringen en 

tot uitbreiding in de plant, zodat er een infectie tot stand komt. 
3. De waardplant moet ziek worden, d .w .z . abnormale sympto

men vertonen onder invloed van de virulente parasiet. 
Nu z i j n er maar weinig parasieten, die aan dit ideale beeld beant 
woorden. GAUMANN voegt dan ook aan z i jn definitie toe, dat het 
niet mogelijk is tot een scherpe omschrijving van het begrip „ p a 
rasiet" te komen, wegens de grote veelvormigheid der verschi jn
selen. Enkele voorbeelden mogen dit verduidelijken: 
1. Een typische groep van parasieten vormen die schimmels, 

waarvan de ontwikkeling nauw verbonden .is met het leven en 
de welstand van de waardplant. Het is nog niet gelukt dergelijke 
volledig biotroof levende schimmels, zoals de roesten en de meel-
dauwen in v i t ro te kweken. Als een spore, b i jv . van Puccinia giu-
marum (Schm.) Er ikss . et Henn., de gele tarweroest, op een nat 
tarweblad terecht komt, ontwikkelt zich een kiembuis, die over 
het blad kruipt , vele huid mondjes kan passeren, tot er een gevon
den wordt, waarin de buis naar binnen groeit. In de ademholte 
ontstaat nu een blaasje, waar vanuit zich hyfen tussen de cellen 
van het blad dringen. Korte zijtakken dringen dan door de wanden 
der cellen. Zo gauw z i j binnen gekomen z i jn , verdikken z i j zich 
enigszins en worden door het protoplasma van de cel omgeven. 
Deze orgaantjes, de haus tor iën , dienen voor de voedselopname. 
De waardcel kan hype r t ro f i ë r en , maar overigens z i jn er geen 
waarneembare ziektesymptomen aanwezig, althans voorlopig niet. 
Er is een toestand van symbiose ontstaan, te verstaan in die zin, 
dat de roestzwam op de duur in het voordeel komt: z i j onttrekt het 
voedsel aan de cel. Het is nog niet bekend uit welke stoffen di t 
bestaat. Men kan de schimmel nog steeds niet in v i t ro kweken, 
waardoor het ook niet mogelijk is de voedingsbehoeften te leren 
kennen. Wel weet men, dat de enzym werking van het aangetaste 
blad abnormaal is , waardoor o.a. een verhoogde ademhaling op
treedt. Tenslotte breekt het voortwoekerende mycelium de epi
dermis open en de gesteelde uredosporen komen te voorschijn. In 
de afgelopen jaren heeft de gele roest hevige epidemieën in ons 
land veroorzaakt, o. a. b i j het veel verbouwde tarweras Heine V I I . 

In di t geval z i j n parasiet en waardplant zeer f i j n op elkaar 
afgestemd. Een roest van een bepaald genetisch type kan slechts 
bepaalde t a r w e - v a r i ë t e i t e n aantasten, die b i j die roest passen. 
Wel kan een kiembuis van een roestspore een blad van een niet 
passende plant binnendringen, doch de cellen van de waardplant 
sterven daarna al spoedig af, waardoor ook de schimmel tot on
dergang gedoemd is . De afweer l ig t hier b i j de levende cel, die 
intolerant is , de schimmel niet verdraagt en de tactiek van de 
„ v e r s c h r o e i d e aarde" toepast. 
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2. Een ander karakter heeft het parasitisme van vele schimmels, 
die wel in een biotroof stadium kunnen verkeren, waarbij z i j 

levende weefsels aantasten, maar die ook in een necrotrofe toe
stand kunnen voorkomen. Z i j kunnen zich ook ontwikkelen en spo
ruleren op dode stof en op voedingsbodems in v i t ro . Hun wijze 
van binnendringen in een blad komt min of meer overeen met die 
van Botrytis cinerea Pers . , beschreven door BROWN. De k iem
buis heeft een spits uiteinde, waarmee de cuticula en de cuticu-
laire lagen doorboord worden. Waarschi jnl i jk geschiedt d i t langs 
mechanische weg door middel van een hoge osmotische druk. 
Daartoe moet de kiembuis vast verankerd liggen. B i j het geslacht 
Col le to t r ichüm gebeurt di t door een appressorium, een verdik
king van waaruit zich een uiterst f i jne hyfe ontwüdcelt, die voor 
de doorboring zorgt. De onderliggende levende epidermiscel rea
geert daarop met het vormen van verdikldngslagen op de plaats 
van penetratie. Ook deze lagen kunnen op hun beurt doorboord 
worden, waarna weer nieuwe lagen afgezet worden om de door
brekende hyfe heen. Tenslotte kan deze door een cilinder van l i g -
nine bevattende stof omringd z i jn , de lignituber, die uiteindelijk 
toch geen beletsel voor de schimmel behoeft te z i j n om de cel 
binnen te dringen. Nu treedt er b i j het geslacht Colletotrichüm 
een specialisatie op, hoewel in mindere mate dan b i j de roesten 
het geval i s : C . lindemuthianum (Sacc. et Magn.) B r i . et Cav. is 
een parasiet op bladeren en peulen van bonen. Op de laatste z i jn 
de ingezonlcen plekken met rode rand en met rose-oranje sporen 
in het midden wel bekend. C . spinaciae E l l . et Halst, kan spina
zie-bladeren en C.graminicola (Ces.) Wilson maisbladeren aan
tasten. In al deze planten doorgroeit het mycelium het weefsel, 
eerst in ter- later ook intracel lulair . De cellen sterven af, ter 
w i j l er zich vruchtlichaampjes, acervuli , ontwikkelen. Deze be
staan uit kussentjes gevormd door mycelium, waarop harde, 
s t i jve hyfen als borstels omhoog staan, de setae. Daartussen 
worden de sporen afgesnoerd. Met een loep kan men de acervuli 
duideli jk i n een vlek zien liggen. 

Wat gebeurt er nu, als men C . graminicola -sporen met op 
mais, maar op een blad van een ander l id van de Gramineeën-
Familie hrengt, b i j v . op dat van Raaigras of van rogge? Op een 
roggeblad bleken de sporen wel goed te ontkiemen en ook v o r n i -
de de kiembuis een appressorium, van waaruit een hyfe de cut i 
cula en onderliggende lagen van de epidermis trachtte te door
boren. Maar nu werd het binnendringen belet door de gevormde 
lignitubers, waarin de top van de doorboringshyfe bleef steken. 
Het roggeblad vertoonde geen macroscopisch waarneembare 
verschijnselen. Wel bleven de kiembuizen en appressoria in tact, 
want na v ier weken kon de schimmel nog vanaf de bladeren op
gekweekt worden. Met uitgroeien in het blad wacht de schimmel 
echter tot het blad begint te vergelen. Soortgelijke verschijnse
len traden op, als C. spinaciae-sporen gebracht werden op een 
blad van een biet of een Ganzevoet, Chenopodium album L . , die 
beide, evenals de spinazie tot de Familie van de Chenopodiaceae 
behoren. Aanvankelijk traden er na de inoculatie geen ziekte-
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symptomen op, maar toen de bladeren ouder werden en de groe
ne kleur verloren, kreeg de schimmel na een lange wachtti jd, 
een latente periode, de kans het blad binnen te dringen en te 
doorgroeien. Op het afstervende blad ontstonden nu geen acer
v u l i , maar sporendragers en setae ontwikkelden zich verspreid 
over het gehele blad. De schimmel gedroeg zich nu meer als een 
saprofyt dan als een parasiet. De levende cellen van het bieten¬
blad beletten misschien het binnendringen, maar zeker de u i t 
breiding van de parasiet in het blad. Z i j geven het blad de res is
tentie. Nu is de aard van deze resistentie moei l i jk nader te on
derzoeken, daar z i j inherent is aan de toestand van de cel, sa
menhangt met het metabolisme ervan. Het is onbekend, welke 
verbindingen het z i jn , die in het ene geval de parasiet de toegang 
beletten en in het andere geval de groei van het mycelium juist 
st imuleren. Wel kan men het metabolisme van een weefsel zo
danig beïnvloeden, dat de toestand voor de plant ongunstiger en 
voor de parasiet gunstiger wordt, door de plant onder voor haar 
ongunstige omstandigheden te brengen. De temperatuur, de be
lichtingsintensiteit en de belichtingsduur, de voeding en het 
vochtgehalte van bodem en lucht z i j n van invloed op de gevoelig
heid van de plant. Schimmelvlekken onder bepaalde omstandig
heden nauwelijks zichtbaar, kunnen zich over het gehele blad 
uitbreiden als het blad ten opzichte van de parasiet in het nadéel 
komt. Een voorbeeld hiervan vormen de vlekken op erwtenbla
deren veroorzaakt door de schimmel Mycosphaerella pinodes 
(Berk. et Blox.) Stone, die in v i t ro in enkele dagen een groot op
pervlak kan overgroeien onder vorming van pycnidiën, bolvor
mige vruchtlichaampjes, waarin zich tweecellige sporen ontwik
kelen. In de plant worden de pycnidiën gevormd in afstervend 
weefsel, nadat de schimmel een blad binnengedrongen is . De u i t 
breiding van het mycelium b l i j f t echter beperkt, als de bladeren 
in een gunstige conditie verkeren. Maar wordt het blad nu onder 
ongunstige omstandigheden gebracht, b i j v . door het op water te 
laten dr i jven , dan groeien de hyfen van de vlek uit snel door het 
gehele blad heen. Z i j nemen hun weg tussen de cellen door, i n 
terce l lu la i r . Waar z i j aanwezig z i jn vindt men ook afstervende 
cellen. Het is moei l i jk uit te maken, weUce r o l de schimmel 
speelt b i j het afsterven en weUc aandeel de ongunstige omstan
digheden daarin hebben. Waarschi jnl i jk verhaast de schimmel 
het afsterven van de verzwakte cellen. Ook op het veld kan men 
soms zeer grote vlekken vinden door Mycosphaerella veroor
zaakt na langdurige regen op plaatsen waar de luchtvochtigheid 
hoog is . 

3. T e r w i j l schimmels van het geslacht Colletotrichüm in staat 
z i j n gezond weefsel van een passende waardplant te doden, 

lukt hun di t dus niet b i j een niet-passende plant. Deze moet eerst 
door andere oorzaken afsterven om bewoonbaar te z i j n . Nu ko
men er vele schimmels voor, die men nog wel tot de planten-
pathogenen rekent, hoewel ze niet in staat z i j n enig gezond le 
vend weefsel aan te vallen. Het z i j n z. g. zwakte-parasieten, die 
meestal zeer algemeen voorkomen en zich vertonen als planten-
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delen oud worden of door andere oorzaken niet meer in een gun
stige toestand verkeren. B i j voorkeur dringen z i j binnen door 
wonden of in sterk verzwakte of afstervende weefsels. Tot deze 
groep behoort o.a. de reeds genoemde Botrytis cinerea, de 
„grauwe schimmel", alom tegenwoordig in een vochtige omge
ving op oude afstervende bladeren. De kwekers spreken van 
„ s m e u l " als de oudste bladeren en de voet van slaplanten in de 
kassen er door aangetast worden en wegrotten, waarbij men w o l 
ken sporen kan zien wegstuiven. Een kiembuis, goed gevoed door 
stoffen door het blad uitgescheiden, dringt het blad gemakkelijker 
binnen dan een slecht gevoede kiembuis. Is de schimmel het blad 
eenmaal binnengedrongen, dan gaat de aantasting snel verder. 
Een giftige stof, een toxine, door het mycelium gevormd, gaat 
aan de groeiende hyfen vooruit en doodt de omgevende cellen, 
waarna de schimmel zich op deze „eigenhandig" gedode weefsels 
verder kan ontwikkelen en sporuleren. Het parasitisme bereikt 
hier slechts een lage trap van ontwildceling; het natuurl i jk afster
vingsproces wordt slechts verhaast. Er is geen sprake van, dat 
de schimmels van di t type krachtig groeiende planten kunnen 
aantasten zonder dat deze verwond z i jn . 

4. Tenslotte w i l ik nog eens terug komen op ons uitgangspunt, op 
de schimmels op een groen blad aanwezig, die niet in staat z i jn 
tot binnendringen. Toch kunnen ook dergelijke saprofyten schade 
veroorzaken. Een voorbeeld moge di t toelichten. Het „ s t e n g e l -
rot" van mais is een ziekte, die optreedt tijdens het a f r i jpen van 
de kolven. De bladeren en stengels van deze eenjarige planten be
ginnen in die periode geleidelijk af te sterven, waarbij zich een 
menigte schimmels op de dode delen vertoont. Leden en knopen 
van het onderste gedeelte van de stengel worden tenslotte zo 
zacht, dat de stengel omknikt, mede door de zwaarte van de ho
ger geplaatste rijpende kolven. Deze komen op de grond te liggen 
en, zo z i j r i j p z i j n , wordt het plukken bemoeil i jkt . Onder de 
scnimmels in de rottende delen komen, behalve Botrytis cinera 
en andere schimmels uit de lucht zoals Penicillia, ook veel ver 
tegenwoordigers van het geslacht Fusarium voor. Eén daarvan, 
F. graminearum Schwabe (syn. Gibberella zeae (Schw.) Petch), 
wordt vaak voor de veroorzaker van het stengelrot gehouden. De
ze schimmel komt algemeen voor in gronden, waarop mais ve r 
bouwd worot. Toch is deze Fusarium heel weinig virulent . Z i j kan 
alleen heel jonge kiemplanten doen afsterven in het voorjaar t i j 
dens het kiemingsproces, dat meestal in de nog natte en koude 
grond te langzaam verloopt. Als de planten door di t gevoelige sta
dium heengroeien, ontwikkelen ze zich zonder een spoor van ziek
te, hoewel de schimmel allerwege aanwezig moet z i j n i n aarde-
deeltjes, die met regendruppels omhoog spatten en door wind te
gen de planten aangedreven worden. Komt er ergens een wond in 
een plant, dan maakt de schimmel een kans binnen te kunnen d r i n 
gen en zich op de wondranden te vestigen. Verder gaat de infectie 
evenwel niet, daar de omringende levende weefsels de schimmel 
geen toegang verlenen. Anders is het als de plant aan het einde 
van de vegetatieperiode gekomen is en er knoppen beginnen af te 
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sterven, die wel aanvanlcelijk tot 'enige ontwikkeling kwamen, 
maar die het niet meer tot een r i jpe kolf konden brengen. Van 
binnen uit worden de weefsels dezer jonge kolf jes zacht en bruin, 
zonder dat er bac te r i ën of schimmels b i j dit proces in het spel 
z i jn . Tenslotte kr i jgen de wachtende saprofyten de gelegenheid 
het dode weefsel te doorgroeien, waarbij vooral Fusarium gra
minearum een grote voorliefde voor het maisweefsel toont en di t 
met grote snelheid kan doorwoekeren. Zo verleent de plant dus de 
gunstige gelegenheid tot binnendringen aan schimmels, die op hun 
beurt het afbraakproces verhaasten. Deze ziekte komt in de noor
delijkste streken voor, waar mais nog met enige kans op succes 
verbouwd kan worden en waar men aangewezen is op vroegri jpen-
de var ië te i t en . En zelfs voor deze is een vegetatie-perlode van 
half mei tot oktober met een temperatuur, gemiddeld ver onder 
die heersend in tropische of sub-tropische gebieden, niet a l t i jd 
lang genoeg om de kolven te doen r i jpen. Maar een vroeg ri jpen 
houdt ook een vroeg afsterven in en daarmee het beschimme¬
len van de dode delen in ons vochtige klimaat b i j de nog v r i j 
hoge najaars-temperaturen. Hier kan de fytopatholoog niet veel 
meer uitrichten, maar het is de kweker, die door kruising en se
lectie moet trachten te komen tot een gewenste combinatie van 
eigenschappen: vroegrijpheid van de kolven, t e r w i j l de bladeren, 
knoppen en stengels lang groen dienen te bl i jven, zodat z i j voor 
de oogsttijd moei l i jk door saprofytische schimmels aangetast 
kunnen worden. Als de kolven geoogst z i jn mag de plant rustig af
sterven. Ook dan zal het „ s tenge l ro t " optreden, maar het deert de 
kwekers niet meer en z i j zullen het verschijnsel zeker niet als 
een ziekte beschouwen. 

Verschillende typen van plantenbewonende schimmels l ie t ik 
in vogelvlucht aan U voorbi j gaan. Elke indeling is kunstmatig en 
het is niet moeil i jk een andere indeling als leidraad voor een be
spreking aan te nemen. In wezen gedraagt elke plantenparasitaire 
schimmel zich op een specifieke wi jze; de fytopatholoog moet die 
leren kennen, waarbij het samenspel van plant en schimmel een 
belangrijke factor uitmaakt. Kennis van de levenscyclus van de 
schimmel, zowel als van het karakter van de plant, is nodig om 
tot een bestrijdingswijze van een ziekte te kunnen komen, het 
einddoel, waar boer en kweker naar uitzien. B i j de uitvoering van 
een dergeli jk programma vindt in de regel samenwerking plaats 
tussen onderzoekers en pract ic i , tussen instituten in binnen- en 
buitenland. Hiervan getuigt wel de grote hoeveelheid li teratuur in 
vele landen op fytopathologisch gebied gepubliceerd en de vaak 
nauwe internationale samenwerking. Zo kan de fytopatholoog op 
tweeë r l e i wijze vreugde vinden in z i jn onderzoek: de voldoening 
van het verkr i jgen van een beter begrip van wat er in de natuur 
en op het veld gebeurt en de mogelijkheid een waardevol advies 
aan de prakt i jk te verstrekken. 
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M A C H I N E S V O O R H E T V E R S N E L L E N V A N 
P R O T O N E N E N E L E K T R O N E N 

door 

P r o f . D r . I r . F . A. Heyn 

1. Inleiding 

Steeds meer machines voor het versnellen van deeltjes wor
den in de wereld gebouwd voor steeds grotere energ ieën . De 
kosten van deze machines z i jn bijzonder hoog en de hoeveelheid 
arbeid, die er in gestoken wordt, is heel groot. Men vraagt zich 
daarom af waarom deze dure machines eigenlijk in zo grote ge
tale gebouwd worden. Het antwoord hierop is gemakkelijk te ge
ven. In de eerste plaats kunnen met deze machines alle mogelijke 
elementaire deeltjes geproduceerd worden zoals mesonen van 
verschillende soort, neutronen, negatieve protonen e.d. De meest 
fundamentele vraagstukken van de hedendaagse natuurkunde be
t reffen juist deze deeltjes, hun ontstaan en hun vergaan. Wel is 
waar komt een aantal daarvan ook in de kosmische stral ing voor, 
maar de machines leveren ze in grote getale en maken een gron
dige studie ervan pas mogelijk. Voorts kan men met deze machi
nes de fundamentele vragen betreffende de krachten, die de kernen 
tezamen houden, bestuderen, men kan er kerntransformaties mee 
bestuderen en radio-actieve stoffen mee maken, die niet door 
reactoren geleverd kunnen worden. Directe technische toepassing 
vinden deze versnellers van deeltjes in de chemische techniek, 
t e r w i j l ze in de medische therapie en diagnostiek ook grote dien
sten bewijzen. 

Het spreekt dus vanzelf, dat er grote belangstelling voor deze 
machines bestaat. De ontwikkeling ervan begon omstreeks 1930. 
Men bouwde gelijkspannings-generatoren tot enkele honderden 
kV, de eerste cyclotrons werden gebouwd, de betatrons werden 
beproefd en zelfs werden pogingen gedaan om l i nea i r é versnel-
lingsapparaturen te bouwen, waarin de deeltjes met hoogfrequente 
elektrische golven versneld worden. Omstreeks 1940 werd de 
eerste ontwikkelingsperiode afgesloten. Met gelijkspannings-
generatoren kon men protonen tot ca. 2 MeV toe versnellen. (Een 
deeltje heeft een kinetische energie van één miljoen elektronvolt, 
één MeV, als z i j n energie gel i jk is aan die van een elektron, dat 
in een elektrisch veld met een potentiaalverschil van één mil joen 

Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde „Diligentia" 
te 's-Gravenhage op 7 februari 1958, 
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volt is versneld.) Met cyclotrons kon men protonen van ca. 15 
MeV maken en deuteronen van ca. 25 MeV. Andere apparaten wa
ren er nog niet. Gedurende de oorlog werd hier niet veel nieuws 
aan toegevoegd. Alleen het betatron kwam in die t i jd tot ontwildce-
hng. Na de oorlog werd het betatron verder ontwilckeld en vond 
een snelle ontwikkeling plaats op het gebied van de cyclotrons 
door de uitvinding van de synchrone versnelling, wellce ge l i j k -
t i j d ig in de Verenigde Staten en in Rusland werd gedaan. Hierdoor 
werd de maximale energie van deze machines, die nu synchro
cyclotrons worden genoemd, op honderden MeV gebracht, waar
b i j de stroomsterkte ( d . i . het aantal deeltjes dat gemiddeld per 
seconde wordt versneld) ecliter aanzienlijk daalde. Ook voor het 
versnellen van elektronen was het synchro-principe bruikbaar 
(electron synchrotron). Later bleek dat reeds tijdens de oorlog in 
Engeland een soortgelijke uitvinding was gedaan, die echter ge
heim werd gehouden en die leidde tot de constructie van proton 
synchrotrons. Omstreeks 1950 was de energie van deze proton 
synchrotrons opgevoerd tot enkele miljarden' elektronvolts (GeV), 
waarbij de stroomsterkte echter nog meer gedaald was. Voor het 
versnellen van elektronen werden electron synchrotrons gebouwd 
tot enlcele honderdtallen MeV toe. In 1951 werd wederom een 
grote stap voorwaarts gedaan, toen ln Amerika het principe van 
de „ s t e r k e " focussering werd ontdekt. Hierdoor werd het mogelijk 
machines voor 1 O-tallen GeV te construeren. Achteraf bleek, dat 
een Grieks ingenieur reeds enkele jaren eerder achter z i j n bu
reau dezelfde uitvinding had gedaan, die ecliter niet direct naar 
waarde werd geschat toen h i j ermede voor de dag kwam. Toen di t 
nieuwe focusserings-principe eenmaal bekend werd, volgde om
streeks 1955 een reeks uitvindingen van nieuwe machines, die op 
di t principe maar gedeeltelijk ook op andere principes berusten. 
Het z i j n machines met een azimutaal v a r i ë r e n d magnetisch veld. 
Hiermee kan men niet alleen een grote energie, maar ook een 
grote stroomsterkte verkr i jgen . Zowel ln Amerika als in Japan 
werden veel nieuwe ideeën op di t gebied gelanceerd. Het Is inte¬
ressant op te merken, dat de grondslagen voor deze machines 
reeds in 1938 door Thomas waren gelegd, die hierover een u i t 
voerig ar t ike l heeft gepubliceerd in het bekende t i j d sch r i f t Phys
ical Review, dat echter niet die aandacht getrokken heeft, die het 
waard was, zodat de ontwikkeling van de versnelllngsmachines 
aanzienlijk werd vertraagd. 

Behalve deze magnetische, cyclische of c i rculaire versnel
llngsmachines werden na de oorlog ook de lineaire krachtig ve r 
der ontwikkeld. In de eerste plaats lukte het hogere gelijkspan
ningen te maken door toepassing van Isolatie door gas onder druk. 
Elektrostatische bandgeneratoren tot 5 MeV en meer z i jn moge
l i j k . Een spectaculaire vinding op het gebied van de elektrostatl-
sche generatoren werd ln Frankr i jk gedaan en deze leidde de 
laatste jaren tot de constructie van zeer eenvoudige en kleine ge
lijkspannings-generatoren tot ca. één MeV met grote s t room
sterkte. In de tweede plaats werd de versnelling van een deeltje 



110 

met behulp van elektromagnetische golven in pijpen mogelijk door 
de vorderingen van de radartechniek gedurende de oorlog. Proto
nen versnelt men zo tot ca. 50 MeV. Elektronen versnelt men zo 
tot veel g ro t« r energie, ca. 1 GeV, t e r w i j l plannen bestaan voor 
nog grotere machines. Deze machines z i jn echter relatief duur, 
moei l i jk te maken en te bedrijven en voor grote energie onprak
tisch lang. 

Momenteel is het dus mogelijk machines voor vele tientallen 
mil jarden volts te construeren en het ziet er naar uit , dat zeer 
grote stroomsterkten bereikt zullen kunnen worden. D i t alles zal 
de bestudering van de elementaire deeltjes en van de grondwetten 
der fysica zeer vergemakkelijken. In het volgende zullen we ons 
beperken tot een bespreking van de grondslagen van de magneti
sche versnellingsmachines. 

2. Magnetische versnellingsmachines 

Om deeltjes te versnellen moet een kracht op ze uitgeoefend 
worden. Wanneer een deeltje met snelheid v in een magnetisch 
veld loopt, ondervindt het een kracht K = evB, waarin B de i n 
ductie is (in Wb/m-) en e de lading van het deeltje. De kracht 
staat loodrecht op de bewegingsrichting van het deeltje en lood
recht op de r ichting van het magnetische veld. Di t is de bekende 
lo re ntz-kracht. Maar omdat de kracht loodrecht op de bewegings
r icht ing staat, kan een deeltje hiermee niet versneld worden. Wel 
kan hiermede de r ichting van de baan van het deeltje veranderd 
worden. In een elektrisch veld ondervindt een deeltje een kracht 
K = eF, waarin F de elektrische veldsterkte is . Wanneer een 
deeltje met massa m een weg s met een spanningsverschil van V 
vol t tussen begin- en eindpunt aflegt, wordt de kinetische energie 
van dat deeltje T = Ks = eV = i mv^. Men pleegt daarom de ener
gie van deeltjes ui t te drukken in elektronvolts (eV) zoals reeds 
werd vermeld. Een elektrisch veld voor de versnelling van deel
tjes kan men op verschillende wijzen verkr i jgen. In de eerste 
plaats met behulp van een gelijkspannings- of wisselspannings
generator, in de tweede plaats met behulp van golfpijpen, waarin 
de deeltjes met de elektrische golven meelopen en voortdurend 
versneld worden, en in de derde plaats door inductie, waarbi j de 
deeltjes in het elektrische veld rond een veranderli jke f lux lopen. 
A l deze methoden worden inderdaad toegepast, soms gecombi
neerd. Wi j houden ons echter speciaal bezig met die machines, 
waarin de deeltjes in hoofdzaak versneld worden door middel van 
een geringe, hoogfrequente wisselspanning en waarin ze in c i r k e l -
banen rondlopen in een magnetisch veld. Deze werkwijze biedt 
grote voordelen en wordt in alle grote versnellingsapparaten toe
gepast. Men dient dus te beschiklcen over een magneet, die het 
zg. leidveld geeft, waarin de deeltjes rondlopen, en voorts over 
een systeem ergens in dit magneetveld, waarin een hoogfrequent 
elektrisch veld aanwezig is om de deeltjes te versnellen. D i t 
laatste veld bevindt zich in de zg. versnellingsruimte en het komt 
er op aan de machine zo in te richten, dat de deeltjes de versnel-
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l ingsruimte vele malen doorlopen/ zodat ze vele malen versneld 
worden en een grote energie kr i jgen . 

Wanneer een deeltje in het homogene leidveld rondloopt met 
een snelheid v zal de lorentzkracht, die naar het centrum van het 
veld gericht is , gel i jk moeten z i jn aan de centrifugale kracht die 
naar buiten gericht is , d. w. z. 

evB = ^ (1) 

waarin R de straal is van de cirkelvormige baan van het deeltje. 
Hierui t volgt, dat de straal van die baan gel i jk zal z i jn aan 

R = i f (2) 

Voorts kan men gemaldcelijk laten zien dat de kinetische energie 
T van de deeltjes evenredig is met (BR)^, t e r w i j l in het re la t iv i s 
tische gebied T evenredig wordt met BR. Hierui t b l i j k t , dat voor 
een bepaalde minimum en maximum energie van de deeltjes in 
een machine een zekere minimum en maximum waarde van het 
produkt BR mogelijk moet z i jn , d. w. z. de magneet voor het l e id 
veld k r i j g t bepaalde afmetingen wanneer een bepaalde energie be
reikt moet worden, uitgaande van een zekere aanvangsenergie van 
de deeltjes. Men zegt dat het leidveld een zeker „beva t t ingsve r 
mogen" moet hebben en de constructeur van een machine moet 
zorgen dat voldoend „beva t t ingsvermogen" aanwezig i s . 

3. Het ,,bevattingsvermogen" 

Aan deze eis kan op verschillende wijzen worden voldaan. De 
verschillende mogelijkheden z i jn in F ig . 1 weergegeven, waarbij 
is verondersteld, dat de aanvangsenergie nul of gering is en de 
eindenergie in alle gevallen dezelfde om een goede vergel i jking 
mogelijk te maken, t e r w i j l voorts B een zekere waarde niet kan 
overschrijden. 

Ten eerste kan men ronde magneetpolen kiezen, zoals in 
F ig . l a . De deeltjes bewegen zich er midden tussen, zodanig dat 
z i j in het centrum beginnen en, naarmate hun energie toeneemt 
(dus hun BR toeneemt) naar buiten spiral iseren. A l rondlopend 
passeren z i j telkens de versnellingsruimte (die gearceerd is aan
gegeven) en winnen voortdurend energie. In di t geval is het mag
netische veld ru imte l i j k en in de t i j d constant, t e r w i j l de baan-
straal van de deeltjes een functie van de t i j d i s . Deze oplossing 
is duur, omdat voor gegeven maximale BR de totale magnetische 
f lux zeer groot is , zodat zeer veel i j ze r voor de magneet nodig 
i s . Men heeft magneten gebouwd van di t type met een gewicht van 
4000 ton. 
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Figuur 1. Drie mogelijke leidvelden, schematisch weergegeven. Boven het aanzicht van de 
polen met gestippeld de banen van de deeltjes, beneden de doorsneden van de polen. 

Om hierin verbetering te brengen, kan men het middelste 
gedeelte van de magneet weglaten, zoals in Fig. l b is aangegeven. 
Daar de deeltjes nu beginnen met een zekere waarde van R, die 
niet geli jk is aan nul, moet in di t geval de inductie op de binnenste 
baan pralctisch nul z i jn (de deeltjes worden met een zekere, ge
ringe aanvangsenergie in de machine ge ïn jec tee rd , hetgeen een 
zekere aanvangswaarde van BR eist). Vervolgens moet de inductie 
snel toenemen met de straal om b i j dezelfde straal als in F ig . l a 
dezelfde BR te bereiken. Om di t te bereiken laat men de pool-
afstand naar buiten toe afnemen. Men kan echter ook de deeltjes 
op de buitenste straal injecteren, waarbij dan de poolafstand naar 
binnen toe moet afnemen. In beide gevallen is de inductie afhanke
l i j k van de straal doch niet van de t i j d , t e r w i j l de baanstraal een 
functie van de t i j d is : de deeltjes spiraliseren weer naar buiten, 
resp. naar binnen. 

Een derde mogelijkheid is in Fig . Ic weergegeven. Ook hier 
wordt gebruik gemaakt van een ringvormige magneet, die echter 
nog smaller is dan in het vorige geval. In plaats van de inductie 
te v a r i ë r e n met de straal wordt deze nu met de t i jd g e v a r i ë e r d , 
t e r w i j l de baanradius van de deeltjes praktisch constant wordt 
gehouden. De deeltjes komen dus met geringe energie het leidveld 
binnen op een moment, dat de inductie nog gering is. Z i j cirkelen 
op een vaste baan rond en winnen telkens energie, wanneer z i j de 
versnellingsruimte passeren. Intussen neemt de inductie met de 
t i j d toe, zodat de deeltjes op de vaste baan steeds de juiste waarde 
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BR vinden, die met hun energie overeenkomt, totdat z i j hun ma
ximale energie bereiken, waarbij BR weer dezelfde waarde heeft 
als in de vorige gevallen. In dit geval wordt de magneet zeer 
goedkoop omdat slechts een dunne ring-vormige magneet nodig is 
maar anderzijds wordt de elektrische apparatuur voor de be
krachtiging van de magneet aanzienlijk veel duurder, omdat het 
veld toe en weer af moet nemen. Bovendien doen zich moei l i jk 
heden voor met de wervelstromen en de remanentie, die het veld 
beïnvloeden. Daar de deeltjes alleen versneld kunnen worden in 
die periode, waarin het veld toenemende is , zal de stroomsterkte 
van deze machines ook véél lager z i j n . 

4. De focussering 

In alle genoemde gevallen zullen de deeltjes in het magneet
veld een zeer lange weg afleggen. In sommige machines is deze 
weg vele malen de omtrek van de aarde lang. Op deze weg kunnen 
z i j gemaklcelijk door botsingen met gasmoleculen, door fouten in 
het magnetische veld, e.d. van het juiste pad afgeraken, zodat z i j 
tegen de polen botsen of tegen de wanden van de haast luchtledige 
doos waarin z i j zich bewegen. Ook zullen z i j nooit precies in de 
juiste r ichting starten en de minste afwijking zal eveneens ten 
gevolge hebben, dat z i j ergens tegen botsen en verloren gaan. 
Het I S daarom een dwingende eis, dat in al deze machines krach
ten aanwezig z i jn die de deeltjes in het middenvlak tussen de po
len houden en op de juiste baan. Hoe beter men aan deze eis kan 
voldoen, des te kleiner zal men ook de poolafstand kunnen kiezen 
waardoor de kosten voor de leidveld-magneet aanzienlijk kleiner 
zullen worden. Men noemt dit het probleem van de ruimtel i jke 
focussering. In de eerste cyclotrons en betatrons was hieraan 
nog niet voldoende aandacht besteed. De constructie van de beta
trons mislukte dan ook aanvanlcelijk, t e r w i j l die van de cyclotrons 
succesvol was door min of meer toevallige omstandigheden. 

Figuur 2. Radiale focussering in verschillende magnetische velden. Schematisch. 
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Is het veld homogeen, dan is steeds radiale focussering aan
wezig, zoals uit F ig . 2a b l i j k t . De deeltjes lopen in cirkelvormige 
banen en wanneer z i j in A starten zullen z i j in B weer samenlco-
men (gefocusseerd worden), mits ze niet al te ver van de gewenste 
baan zi jn afgeweken. Wanneer de inductie met de straal toeneemt, 
zal deze focusserende werking nog sterker z i jn . Een deeltje dat 
b i j A start in een verkeerde r icht ing zal in een sterker veld ko
men en z i jn baan zal dus volgens (2) een kleinere straal hebben, 
waardoor het deeltje teruggebogen wordt, de gewenste baan b i j B 
snijdt , en nu in een zwakker veld komt. Daar is z i jn baanstraal 
groter dan die van de gewenste baan en het deeltje zal b i j C de 
gewenste baan wederom snijden. Bli jkbaar zullen de deeltjes os
ci l leren rond de gewenste baan, die daarom ook wel de even-
wichtsbaan genoemd wordt. De oscillaties noemt men de beta-
tron-osci l lat ies , omdat deze in verband met de constructies van 
betatrons voor het eerst uitvoerig onderzocht z i jn . De amplitude 
van een betatron-oscillatie zal kleiner z i j n naarmate het veld 
sterker toeneemt met de straal. W i j noemen het veld dan sterker 
focusserend. Wanneer de deeltjes zich in een veld bevinden dat 
met de straal afneemt (Fig. 2c), zal een deeltje dat naar buiten 
toe a fwi jk t van de evenwichtsbaan in een zwakker veld komen en 
daardoor nog sterker naar buiten toe gaan afwijken, t e r w i j l een 
deeltje dat naar binnen toe a fwi jk t in een sterker veld komt en 
nog sterker zal afwijken. Van focussering is dus geen sprake 
meer. 

Om focussering in verticale r ichting te kr i jgen, d . i . in de 
r ichting loodrecht op het baanvlak, is het nodig dat het veld met 
de straal afneemt. De krachtl i jnen zullen dan tonvormig z i jn met 
de bolling naar buiten en de deeltjes zullen, wanneer z i j boven of 
onder het middenvlak lopen, steeds naar het middenvlak terugge
dreven worden, zoals ui t F ig . 3 onmiddellijk is af te lezen. 

B 

Figuur 3. Het principe van de verticale focussering. Rechts is een g^kro^de krachtlijn ver̂ ^̂ ^̂ ^̂  
^ weergegeven. De stroomrichting is daar van de beschouwer af, zodat de krachten op 

de deeltjes naar het middenvlak toe gericht zijn. 
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Men moet echter focussering in beide richtingen hebben, radiaal 
en vert icaal . Di t is mogelijk wanneer men het veld weliswaar 
laat afnemen om verticale focussering te kr i jgen , doch slechts zo 
weinig dat nog juist voldoende radiale focussering overb l i j f t . 
Hiertoe moet de lorentzkracht, die naar binnen werkt, steeds juist 
iets groter bl i jven dan de centrifugale kracht, die de deeltjes naar 
buiten w i l dr i jven . Men kan d i t weergeven door de conditie O < n 
< 1, waarin n = - R / B . d f i /dR. Deze focusseringsmethode is zeer 
veel toegepast en wordt aangeduid met de te rm zwakke focusse
r ing . 

De reeds genoemde sterke focussering,die ook wel de , ,alter
nating gradient" focussering wordt genoemd, ve rk r i j g t men als 
volgt. Het leidveld dat hier b i j v . van het type van Fig. I c i s , 
wordt in sectoren verdeeld, waarin het veld afwisselend met de 
straal toeneemt of afneemt. Volgens het voorafgaande zullen de 
deeltjes dus in de ene sector vert icaal sterk gefocusseerd, maar 
radiaal sterk gedefocusseerd worden, t e r w i j l z i j in de volgende 
sector vert icaal gedefocusseerd en radiaal sterk gefocusseerd 
worden. Het resultaat van deze afwisselende focussering en defo-
cussering is steeds een focussering en wel een sterke. Men kan 
di t gemakkelijk inzien met behulp van een optische analogon. 
Wanneer men een serie positieve en negatieve (focusserende en 
defocusserende) lenzen achter elkaar zet, zal het geheel steeds 
focusserend z i jn , omdat de l ichtstraal op grotere afstand van de 
optische as sterker gedeflecteerd wordt dan dichtbij de as. Ook 
b i j de focussering van deeltjes in het beschreven veld is de af
buiging sterker wanneer de deeltjes zich verder van de juiste 
baan verwijderd hebben. 

In de laatste jaren is nu nog een derde focusseringsmethode 
naar voren gekomen, die echter zoals gezegd reeds in 1938 door 
Thomas was aangegeven. Deze focussering zullen w i j de rand-
focussering noemen. In Fig . 4 is het principe weergegeven. De 
verticale focussering komt tot stand door het lekveld aan de z i j 
kanten van de magneet. De krachtl i jnen z i jn gestippeld aangege
ven en z i jn gekromd. De magnetische inductie B heeft dus een 
horizontale component B i , die boven het magnetische middenvlak 
naar binnen en er onder naar buiten i s gericht. Een deeltje dat 
juis t in het middenvlak lopend de magneet binnen komt zal geen 
krachten ondervinden, omdat in het middenvlak de horizontale 
component nul i s . Komt het binnen boven het middenvlak dan zal 
het nog geen kracht ondervinden indien het in een r icht ing lood
recht op het z i jvlak van de magneet binnen komt, omdat de r i c h 
ting van z i jn snelheid dan samenvalt met de r ichting van B i . Komt 
het deeltje daarentegen in een r icht ing schuin ten opzichte van de 
normaal op het z i jv lak binnen, dan heeft de snelheid v van het 
deeltje een component Va, die loodrecht staat op B i . Wanneer het 
deeltje zich boven het middenvlak bevindt wordt het dan naar be
neden gedreven, wanneer het zich onder het middenvlak bevindt 
wordt het naar boven gedreven. E r treedt dus een verticale f o 
cusserende werking op ten gevolge van het lekveld aan de rand 
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Figuur 4, Schema van de randfocussering. 

van de magneet, wanneer het deeltje niet in een r ichting loodrecht 
op de rand invalt . Ook wanneer het veld niet abrupt verandert van 
nul tot een maximum waarde, zoals aan de rand van een magneet, 
maar langzaam langs de baan van een deeltje verandert, b i jv . met 
maxima en minima zonder ooit nul te worden, treedt eenzelfde 
focusserende werking op, welke w i j steeds met „ r a n d f o c u s s e r i n g " 
zullen aanduiden. Ook de naam „Thomas focusing" wordt hiervoor 
gebruikt. Een geringe radiale defocussering gaat aan deze sterke 
verticale focussering gepaard. Wanneer het gemiddelde veld langs 
de baan van de deeltjes echter voldoende met R toeneemt, zal de 
focusserende werking het gemakkelijk winnen. 

B i j een gegeven leidveld kunnen dus drie focusseringsmetho-
den toegepast worden: de zwakke focussering, de sterke focusse
r ing en de randfocussering. D i t leidt, tot een groot aantal moge
l i jke machine-constructies. Alvorens deze nader te bespreken, 
zal eerst nog een ander f o cu s s e r ingspr oble e m kor t besproken 
worden. 

5. De fasefociissering 

De versnelling van de deeltjes vindt plaats i n de versnel
l ingsruimte. Hier in bevinden zich twee elektroden, waartussen 
een hoogfrequente wisselspanning staat. Om de deeltjes te kunnen 
versnellen moeten ze de versnellingsruimte passeren op een mo
ment, dat de spanning in de goede richting is , d . w . z . versnellend 
werkt . Wi j kunnen ook zeggen, dat de deeltjes met de juiste fase 
t . 0. V. het versnellingsveld de versnellingsruimte moet passeren. 
Stel dat de spanning versnellend werkt tussen O en TI (zie F ig . 5). 
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Figuur 5. Het verloop van de versnellingsspanning met de tijd. Deeltjes met fase tussen nul en 
n worden versneld. Later betekent hier dat de deeltjes op een later tijdstip in de ver
snellingsruimte aankomen. 

B i j Tl/2 is de spanning maximaal en zal het deeltje dus zoveel mo
geli jk versneld worden. De fase van een deeltje moet dus l iefs t 
ca. 71/2 z i jn t . o . v . de elektrische spanning en moet minder dan 
± TT;/2 van di t optimum afwijken. Wanneer een deeltje in een homo
geen veld rondloopt, is volgens (1) de hoeksnelheid 

De omloopfrequentie n ^ i s van de orde van grootte van enige MHz 
en de frequentie van de versnellende wisselspanning moet dus ook 
enige MHz z i jn . Deze to is echter niet constant wegens de r e l a t i 
vistische toeneming van de massa van het deeltje wanneer di t 
wordt versneld. Als B bovendien nog afneemt m e t R om zwakke 
focussering toe te kunnen passen, zal w helemaal niet meer con
stant z i jn en de fase, waarmede een deeltje de versnellingsruimte 
passeert, zal veranderen omdat het deeltje langzaam achter be
gint te raken b i j de elektrische spanning. Deze faseverschuiving 
kan zo groot worden, dat het deeltje ten slotte de versnellings
ruimte doorkruist, wanneer de fase van de elektrische spanning 
l igt tussen TC en 2%. Het wordt dan vertraagd. B i j de constructie 
van versnellingsmachines dient er dus voor gezorgd te worden dat 
de fase van de deeltjes binnen de toegestane grenzen b l i j f t . Men 
zegt ook wel dat voldoende fasefocussering of longitudinale focus
sering aanwezig moet z i jn . B i j een machine van het type F ig . l a 
met zwakke focussering (dit z i jn de klassieke cyclotrons) is het 
niet mogelijk de fasefocussering voldoende te maken. Om de deel
tjes voldoende energie te kunnen geven, is het daarom nodig de 
spanning tussen de versnellingselektroden zeer hoog op te voeren, 
zodat de deeltjes hun eindenergie bereikt hebben voordat de fout 
in de fase te groot is geworden. De maximale energie die met het 
klassieke cyclotron te verkr i jgen is , is daarom begrensd en be
draagt ca. 50 MeV voor deuteronen en 25 MeV voor protonen. 
Om dit te bereiken z i jn reeds spanningen van honderden kV tussen 
de versnellingselektroden nodig, hetgeen zeer grote hoogfrequent-
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oscillatoren vereist . Men zou echter om deze moeilijkheid te om
zeilen de frequentie van de oscillator langzaam kunnen verminde
ren (frequentie-modulatie), zodanig dat de elektrische frequentie 
gel i jk b l i j f t aan de afnemende omloopfrequentie van de deeltjes. 
Het zou echter praktisch onmogelijk z i jn deze variatie voldoende 
nauwkeurig ui t te voeren, omdat men daarom de omloopfrequentie 
van de deeltjes op elk moment zou moeten kennen. Verschillende 
onderzoekers hebben echter onafhankelijk van elkaar ontdekt dat 
het niet nodig is de omloopfrequentie van de deeltjes precies te 
volgen met de elektrische frequentie. Kleine afwijkingen, die 
faseverschuivingen tengevolge zouden hebben, worden automatisch 
gecompenseerd. D i t is het principe van de „ fa ses t ab i l i t e i t " en 
berust op het volgende (zie F ig . 5): 

Stel dat A de juiste fase voor het deeltje i s . Dat is die fase 
waarbij het zoveel energie per toer wint dat z i jn massa en daar
mede volgens (3) z i jn hoeksnelheid zoveel verandert dat z i jn om
loopfrequentie gel i jk b l i j f t aan de veranderli jke elektrische f r e 
quentie van de hoogfrequent-oscillator. Wanneer het deeltje nu 
echter de versnellingsruimte passeert met de fase B , d . w . z . het 
deeltje komt iets te vroeg, dan zal het meer energie winnen dan 
wanneer het met fase A zou passeren, omdat de spanning tussen 
de versnellingselektroden nu groter i s . Daardoor zal z i jn massa 
meer toenemen en z i jn hoeksnelheid zal volgens formule (3) k l e i 
ner worden. Dientengevolge zal het deeltje de volgende keer iets 
later (fase Bi) de 'versnell ingsruimte passeren enz. totdat het 
met de goede fase passeert. Een deeltje dat met de fase C de 
versnellingsruimte passeert zal daarentegen te weinig energie 
winnen. Z i j n hoeksnelheid zal daarom te groot z i jn en het deeltje 
zal de volgende maal de versnellingsruimte eerder passeren (fase 
Cl) totdat ook di t deeltje weer met de fase A passeert. Hierui t 
volgt, dat de deeltjes steeds vanzelf hun fase corrigeren, d. w. z. 
er bestaat een automatische fasestabili teit . D i t geldt echter a l 
leen voor die fasen, die gelegen z i jn tussen K / 2 en %. In het ge
bied van nul tot u/2 bestaat geen fasestabiliteit voor magnetische 
machines. 

In de synchrocyclotrons wordt van deze fasestabili teit ge
bruik gemaakt. In plaats van een zender met constante frequentie 
te gebruiken, zoals b i j het conventionele cyclotron, wordt de f r e 
quentie gemoduleerd. De deeltjes bl i jven automatisch in fase, 
t e r w i j l hun energie toeneemt. Aan het eind van elke periode van 
afnemende frequentie bereikt een groep deeltjes z i j n maximale 
energie. Daarna neemt de fase weer toe om vervolgens opnieuw 
af te nemen waarbij een nieuwe groep versneld wordt . Daar de 
versnell ing nu in groepen plaats vindt, Is de stroomsterkte in 
deze machines véé l geringer dan in de klassieke cyclotrons. 

Ook ln electron synchrotrons, proton synchrotrons en andere 
machines wordt van de fasestabiliteit gebruik gemaakt. 

Bezien w i j nu nog eenmaal de formule (3), dan b l i j k t dat men 
de omloopfrequentie van de deeltjes ook constant zou kunnen hou
den door de magnetische inductie B met de straal te doen toene-
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men op zodanige wi jze , dat B./m 'constant b l i j f t . Een toenemend 
veld kan echter geen zwakke focussering geven. Men moet daarom 
in dit geval randfocussering toepassen. Hiertoe wordt het veld in 
sectoren verdeeld, waarin het veld afwisselend sterk en zwak i s . 
Op de overgangen van de sectoren heeft de randfocussering plaats. 
De gemiddelde waarde van de inductie langs de banen van de deel
tjes wordt zodanig gekozen dat de hoeksnellieid van de deeltjes 
constant b l i j f t (isochrone machines). Men kan dus met een os
ci l la tor van constante frequentie werken en bovendien hoeft de 
versnellingsspanning niet groot te z i jn (enkele tientallen kV) wat 
zeer grote voordelen biedt. De deeltjes worden nu ook niet in 
groepen versneld maar continu, zodat de stroomsterkte van deze 
machines veel grotey zal z i jn dan die van de synchrocyclotrons. 

6. Overzicht van de verschillende machines 

Door het combineren van de verschillende leidvelden volgens 
F ig . 1 met de verschillende focusseringssystemen kan men nu 
een groot aantal machines construeren. 

Met het leidveld van Fig . l a k r i j g t men door toepassing van 
zwakke focussering het klassieke cyclotron. De elektrische f r e 
quentie is constant, maar de fase van de deeltjes is niet constant. 
Men noemt deze machine daarom asynchroon. De bereikbare 
energie is begrensd, de stroomsterkte is hoog en kan mA's be
dragen. Een variant hierop vormt het synchrocyclotron. Leidveld 
en focusseringsmethoden z i jn dezelfde, maar de elektrische f r e 
quentie is gemoduleerd, vandaar de naam FM-cyclotron, die ook 
wel gebruikt wordt. De deeltjes lopen hier synchroon met de elek
trische spanning rond. Z i j worden in groepen versneld, zodat de 
stroomsterkte gering is . Men heeft deze machines gemaakt tot 
750 MeV toe. 

Past men in plaats van zwakke focussering randfocussering 
toe, b i j v . door de magneet in sectoren te verdelen waarin het veld 
afwisselend sterk en zwak i s , dan kan men het gemiddelde le id
veld met de straal zodanig laten toenemen, dat de omloopfrequen
tie van de deeltjes constant b l i j f t . De elektrische frequentie kan 
nu ook weer constant z i j n en men k r i j g t ' zo een isochroon cyclo
tron, of een AVF-cyclotron (azimuthally varying f ie ld ) . Daar de 
versnelling continu gebeurt kan een grote stroomsterkte ve rk re 
gen worden. De bereikbare energie is veel groter dan b i j het 
klassieke cyclotron, omdat de deeltjes een onbepaald aantal ma
len kunnen rondlopen zonder ui t fase te raken en zodoende zelfs 
b i j lage versnellingsspanning een grote energie kunnen v e r k r i j 
gen. Boven ca. 50 MeV moet men echter voor protonen de focus
sering versterken door spiraalvormige sectoren toe te passen in 
plaats van radiale. Men spreekt dan van spiral sector cyclotrons 
of spiral ridge cyclotrons. Voorts kan men in de sectoren waar 
het veld zwak is ook helemaal zonder veld werken. Er ontstaan 
dan dus luchtspleten tussen de magneetsectoren en daarin kan 



120 

men heel goed het versnellingssysteem onderbrengen. Men hoopt 
zulke machines te construeren die protonen tot ca. 1 GeV kunnen 
leveren. 

Een geheel andere klasse machines k r i j g t men uitgaande van 
het leidveld volgens F ig . l b . Daar de inductie nu snel met de 
straal toeneemt, zal volgens formule (3) de omloopfrequentie van 
de deeltjes niet constant kuimen z i jn en om aan de faseconditie te 
voldoen zal de frequentie gemoduleerd moeten worden. Deze ma
chines werken dus synchroon. Verder is het onmogelijk om zwak
ke focussering te gebruiken wegens het toenemende veld. Men kan 
b i j v . randfocussering toepassen door de ringmagneet in spiraal-
yormige sectoren te verdelen, waarin het veld afwisselend sterk 
en zwak is . Hetzelfde kan men bereiken door spiraalvormige ver 
hogingen van staal op de polen aan te brengen. Men k r i j g t dan een 
zg. spiral ridge synchrotron. Ook kan men de ringmagneet in r a 
diale sectoren verdelen en de veldrichting in opeenvolgende sec
toren tegengesteld kiezen. Laat men nu bovendien nog het veld in 
de sectoren afwisselend toe- en afnemen met de straal, dan k r i j g t 
men een combinatie van sterke' focussering en randfocussering. 
Dergelijke machines noemt men reversed field synchrotrons. In 
alle machines van deze klasse worden deeltjes continu versneld 
en de stroomsterkte zal dus groot z i j n . Er bestaan echter nog 
geen machines van dit soort, hoewel de plannen in vergevorderd 
stadium zijn* Energ ieën van tientallen GeV l i jken bereUcbaar. 

B i j gebruik van een leidveld volgens F ig . Ic heeft men ook 
steeds met synchrotrons te doen of de elektrische frequentie nu 
constant is of niet. D i t wordt veroorzaakt door de met de t i j d 
toenemende inductie, die de fase van de deeltjes constant houdt, 
een luvestie waar w i j niet verder op in zullen gaan. Men kan nu in 
de eerste plaats zwaldce focussering kiezen. Versnelt men elek
tronen, dan kan men deze met een snelheid v r i j w e l gel i jk aan de 
lichtsnelheid in de machine injecteren, zodat w = v / R « c/R con
stant is b i j constante waarde van R. De elektrische frequentie 
kan dan ook constant z i j n . Deze machines heten electron synchro
trons. W i l men protonen versnellen, dan kan men deze niet met 
ongeveer de lichtsnelheid injecteren omdat deze door hun grote 
massa niet gauw de lichtsnelheid benaderen. Hun snelheid zal dus 
nog belangrijk toenemen en dus zal volgens de relatie w = v /R , 
co moeten toenemen als R constant moet bl i jven. Door He e l ek t r i 
sche frequentie nu toe te laten nemen zal op grond van de fase
stabili teit ook co toenemen en kan men R inderdaad constant hou
den. D i t veroorzaakt echter veel complicaties. Machines van dit 
type noemt men proton synchrotrons. Gemakshalve deelt men b i j 
deze machines de ringmagneet meestal in vier sectoren en laat 
daartussen wat ruimte open. De deeltjes bewegen zich in die 
ruimten recht l i jn ig voort . Versnellingssysteem, vacuümpompen 
e.d. kunnen nu gemakkelijk in deze ruimten aangebracht worden. 
Electron synchrotrons z i j n geconstrueerd voor honderden MeV, 
proton synchrotrons werken tot 6 GeV en grotere z i j n in bouw. 
De inductie moet telkens toe- en afnemen, t e r w i j l de deeltjes a l -
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leen versneld kunnen worden tijdens het toenemen. Om de elek
trische apparatuur niet a l te kostbaar te maken, kan men slechts 
één maal per b i j v . 5 sec. een groep deeltjes versnellen, zodat de 
gemiddelde stroomsterkte zeer gering i s . 

1 , °Pen ruimten tussen de magneetsectoren kan men het 
lelcveld gebruiken om randfocussering te verkr i jgen . Hiertoe moet 
nien de randen van de sectoren wat schuin maken, zodat de deel
tjes onder een geschikte hoek met de normaal op de zijvlaldcen 
van de sectoren invallen. In de sectoren kan men het veld homo
geen kiezen, waardoor men voldoende radiale focussering kan 
verkr i jgen. De machine wordt hierdoor zeer vereenvoudigd. Men 
noemt di t een zero gradient proton synchrotron^ 

Ook is het mogelijk hier sterke focussering te gebruiken. 
Daartoe deelt men de ringmagneet in vele sectoren, waarin de 
inductie afwisselend toe- en afneemt met de straal . Op de c i r k e l -
baan is de inductie constant. Deze machines noemt men strong 
focusmg proton synchrotrons, of alternating gradient proton syn
chrotrons. De stroomsterkte in deze machines is weer zeer klein 
wegens de variabele inductie. De ringmagneet kan in dit geval een 
zeer geringe doorsnede hebben en daarom relatief goedkoop z i jn 
Hierdoor kan men machines van dit type bouwen voor zeer hoge 
energie (30 GeV in bouw), doch door a l le r le i bijkomende moei
lijkheden stijgen de kosten toch weer sterk. 

Nu nog een enkel woord over de betatrons. Het klassieke 
betatron heeft een leidveld volgens F ig . I c . In het midden van de 
rmg IS echter nog een magnetisch c i rcui t aangebracht, waarin de 
inductie ook met de t i j d v a r i ë e r t en dat het versnellende e l ek t r i 
sche veld levert . Men past hier zwaldce focussering toe. De 
stroomsterkte is weer klein, want de versnelling gebeurt weer in 
groepen van deeltjes die met onderling gelijke energie beginnen 
en eindigen. De energie is tot 100 MeV opgevoerd. Men kan ech¬
ter ook een leidveld volgens Fig . l b gebruiken, gecombineerd met 
randtocussering. In de r ing brengt men weer een variabele f lux 
aan voor de versnelling. Nu kan de stroomsterkte echter veel 
groter z i j n , omdat di t leidveld tegel i jker t i jd deeltjes van ve r 
schillende energie kan bevatten, waardoor w i j grotere groepen 
deeltjes kunnenversnellen dan in de klassieke machine. Deze ma
chines noemt men fixed field betatrons. 

Hoewel nog niet alle magnetische versnellingsmachines ge
noemd z i jn , zullen w i j het h ierbi j laten. Wel moet nog één con¬
ditie besproken worden waaraan de machines moeten voldoen en 
die zeer e s sen t i ëe l i s . 

7. Resonanties 

In alle magnetische machines voeren de deeltjes tijdens de 
versnelling betatronosclHaties ui t , waarover boven reeds ge
sproken werd. Wanneer de amplitude van deze oscillaties te groot 
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wordt zullen de deeltjes tegen de wanden van de haast luchtledige 
doos botsen, waarin z i j zich tussen de polen van de magneet be
wegen. Di t nu kan gebeuren wanneer in het magneetveld kleine 
foutjes aanwezig z i j n welke haast onvermijdel i jk z i j n , vooral 
wanneer de magneet gecompliceerd van bouw is . Deze foutjes 
geven een extra kracht op de deeltjes welke de osci l la t ie-ampli 
tude alleen dan zal vergroten, wanneer deze kracht steeds op een 
geschikt moment tijdens de betatronosclHaties werkt. Men kan 
di t vergeli jken met een schommel die men telkens op het juiste 
moment een duwtje geeft om een grote ampHtude te verkr i jgen . 
Men spreekt hier van resonantie en deze moet beslist vermeden 
worden. De betatronosclHaties moeten daarom aan bepaalde eisen 
voldoen en het is niet steeds gemakkelijk om een machine zo te 
construeren dat geen resonanties op kumien treden. 

8. Slotopmerkingen 

De ontwikkeling van de versnellingsmachines is de laatste 
jaren stormachtig geweest. Men spreekt over stroomsterkten van 
mA' s ja soms zelfs over nog grotere stromen en over energ ieën 
van 60 GeV. Deze ontwikkeling zal het onderzoek van de funda
mentele eigenschappen van de materie zeer ten goede komen. 
Maar deze enorm dure machines werpen ook veel problemen op. 
Wie moet het geld ervoor verschaffen, wie moet bouwen en wat 
moet worden gebouwd, wie moeten of mogen met deze machines 
werken, hoe het werk zo te organiseren dat de ge ïnves tee rde ka
pitalen renderen, waar de zeer vele f y s i c i vandaan te halen die 
deze apparaten moeten laten renderen door vruchtbaar onder
zoek waar de kapitalen te vinden voor de meetapparaten die b i j 
een rendabele exploitatie van de machines evenveel gaan kosten 
als de machines zelf, en nog vele andere vragen meer. De d is 
cussie en beantwoording hiervan zouden echter nog een lezing 
vereisen. 
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N A T U U R K U N D E D E R O N V O L M A A K T H E D E N V A N 
D E V A S T E S T O F 

door 

P r o f . D r . G. W. Rathenau 

Men stelt zich een vaste stof wel voor als een regelmatige 
rangschikking van atomaire deeltjes in drie dimensies. D i t kan 
een voor t ref fe l i jke benadering z i jn , zoals men soms ziet, wan
neer men een kr i s ta l met grote roosterbouwstenen met behulp 
van de elektronenmifcroscoop bekijkt (Figuur 1). De grootte van 
de moleculen, die het rooster vormen, maakt, dat de door de 
temperatuur veroorzaakte roostertr i l l ingen een amplitudo hebben, 
die klein is vergeleken b i j de gemiddelde afstand der moleculen. 

Figuur 1. Kristal van necrose virus proteine. 50. 500 x vergroot. Elektronenmicroscopische af
beelding. L . W.Labaw and R . W . G . Wyckoff, Proc.Kon.Ned. Akad. Wet. 1956. 

Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde „Diligentia" 
te 's-Gravenhage op 21 februari 1958. 
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De benadering van de vaste stof als periodiek rooster is ge
durende de laatste 30 jaren in vele gevallen onvoldoende geble
ken. Vele eigenschappen van vaste stoffen hangen namelijk es
sentieel af van de afwijkingen van de periodieke structuur. B i j 
een andere gelegenheid 1) heb ik de situatie vergeleken met die 
van een klinkerweg waarin er om de 1000 klinkers een paar ont
breken. Uit een vliegtuig gezien, dus wat de optische indruk be
t re f t , gedraagt zich de constructie als een weg, maar de auto
mobilist op de weg zal niet wil len aanvaarden, dat het een goede 
benadering is van een weg te spreken. De eigenschap „ber i jdbaar¬
heid" wordt juist door het al of niet aanwezig z i jn der defecten 
bepaald. 

De belangrijke invloed der roosterfouten op vele eigenschap
pen van de vaste stof heeft gemaakt, dat een natuurkunde van de 
onvolmaaktheden van de vaste stof is ontstaan, die van haar kant 
een technische ontwikkeling stimuleert . 

Geometrie van roosterfouten 

Laten w i j om te beginnen enige eenvoudige roosterfouten in 
een enkelvoudig kr i s ta l , bestaande slechts uit één atoomsoort, 
noemen. Men kent hierin als puntfouten een lege roosterplaats, 
ook vacature genaamd, en het in t e r s t i t i ë l e atoom, dat niet op een 
normale roosterplaats vertoeft, maar op een tussenroosterplaats 
(figuur 2). 

Vacatur* Interstitieel atoom 

O 0 \ 0 O O O O / O 
O o \ o O O O / O 

O O 0 \ 0 O OOO O 
O O ON O O O O 

O O O O O O O 
O O O O O O O 

o o o o o o o o 
O O O O O O O 

O O O O O O O 
O O , O O O O 

O O o \ O O O O O 
Dubbele Vacature 

Figuur 2. Puntfouten in een rooster, schematisch 
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Een belangrijke puntfout is ook de combinatie van twee vacatures 
Die kan zich met een bijzonder grote snelheid door een rooster 
verplaatsen. 

Verder z i jn van grote betekenis twee grensgevallen van l i j n 
houten, die al in 1907 door Vol te r ra z i jn behandeld. Men kan zich 
voorstellen dat deze lijnfouten, de schroefdislocatie en de rand-
dtsLocaUe, op de volgende wijze z i j n ontstaan. De nu te beschr i j 
ven operatie beantwoordt natuurl i jk niet aan de fysische real i te i t 
In het rooster wordt met behulp van een scherp mes een snede 
gemaakt. De uiterste positie van de snijkant is de dislocat iel i jn. 
( i ig . 3). W I J kunnen nu na het verwijderen van het denkbeeldige 

deze verschuiving 
leidt tot 
schroefdislocatie 

dislocat ie l i jn 

/ / 
deze verschuiving leidt 
tol rcnddit locat ic 

Figuur 3. Denkbeeldige constructie van dislocaties 

mes het ene gedeelte van het doorsneden k r i s t a l door afschuiving 
verplaatsen ten opzichte van het andere gedeelte. Doen w i j d i t 
paral le l aan de dislocat iel i jn en plaldcen we het doorsneden k r i s t a l 
weer aan elkaar, zó dat ver van de dislocat iel i jn verwijderd het 
rooster ongestoord is , dan hebben w i j een schroefdislocatie ge
maakt (figuur 4a). Verschuiven w i j echter de stukken rooster 
loodrecht ten opzichte van de dis locat iel i jn , dan verkr i jgen w i j 
een randdislocatie, indien de verschoven vlakken weer zó aan 
elkaar worden geplakt, dat ver van de dislocat iel i jn het rooster 
ongestoord is (figuur 4b 2). 
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Figuur 43; Schroefdislocatie 

Figuur 4b. Randdislocatie 

Zichtbaar maken van dislocaties 

Sinds enkele jaren is het niet meer nodig het bestaan der 
roosterfouten uitsluitend af te leiden ui t de fysische verschijnse
len ter verklar ing waarvan z i j z i jn ingevoerd. Voor zover het 
mogelijk i s , w i l ik U de roosterfouten aanschouwelijk dichterbi j 
brengen. Een zeer elegante methode om afwijkingen der per iodi 
ci tei t in atomaire roosters zichtbaar te maken is van Menter 
e.a. 3) afkomstig. Hie rb i j wordt gebruik gemaakt van de ver^-
groting van de periode wanneer men twee roosters met iets af
wijkende roosterafstanden op elkaar legt en het stel doorstraalt . 
Voor het geval van twee evenwijdige l i jnroosters (figuur 5 a, b) 
met de roosterafstanden di en da, (dg - d i = ( l / m ) d2, waarin m 
een geheel getal is) wordt de periode van het moi répa t roon be
paald door (figuur 5 c): m d i = (m - 1) ds. De vergroting der 
roosterafstanden in het moi répa t roon is dus gel i jk aan m=d2/(d2-di), 
groter naarmate de verschil len der roosterconstanten kleiner 



127 

.5 . IO • cm 

Figuur 5a,b,c . Moiré-beeld (c) van twee op elkaar gelegde getekende lijnroosters (a,b) van 
verschillende periode, waarvan één (a) een randdislocatie bevat. 

5d. Moiré-beeld van twee op elkaar gedampte metaallagen van verschillende tooster-
constante bij elektronenmicroscopische doorstraling. Men herkent randdislocaties 
(Pashley, Menter, Bassett). 
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z i j n . Door dunne laagjes van ge l i jkgeor iën teerde kris tal len van 
goud en palladium op eUcaar te verdampen, kan men b i j elek
tronenmicroscopische doorstraling moi révergro t ingen van 20 x 
verkr i jgen en typische afbeeldingen bijvoorbeeld van randdislo
caties te zien kr i jgen. De extra ,,halfvlakken" die men ziet, heb
ben nun normaal in de doorstraalde metaallaag (figuur 5 d). 

Van de vele methoden om dislocatlelijnen zichtbaar te maken, 
w i l ik er een bespreken, die de decoratiemethode wordt genoemd. 
Hierb i j v/ordt gebruik gemaakt van het f e i t dat de elastische span
ningen in de buurt van de dislocatlelijnen, in het bijzonder aan de 
dilatatiekant van randdislocaties, de plaatsing daar van vreemde 
atomen bevorde ren. W i j zien in figuur 6 dislocatlelijnen in een 
s i l i c iumkr i s ta l , zichtbaar gemaakt door decoratie 4). De l i jnen 
eindigen aan weerskanten aan één oppervlak van het k r i s t a l in 
door etsen ontstane putjes. Ter „decora t i e " werd koper b i j hoge 
temperatuur in de dislocatie gediffundeerd. Door belichting met 
ultrarood en fotografie ontstaat zo het gewenste contrast. Het op
vallende verschi l in contrast tussen het rechter en het linker deel 
der dislocaties moet waarschi jnl i jk daarin worden gezocht, dat de 
dislocaties rechts meer het karakter van randdislocaties hebben 
en links meer dat van schroefdislocaties. 

l: •!; linni 

i 

Figuur 6. Dislocatlelijnen in een siliciumkristal (Dash) 

Na U aldus dislocaties te hebben getoond, moet ik in gebreke 
bl i jven met het vertonen van puntfouten. D i t is nog niet goed mo-
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e l i jk . Aan de andere kant is - in tegenstelling tot dislocaties -
un bestaan in thermodynamisch evenwicht vereist . Beschouwen 

w i j bijvoorbeeld vacatures, dan Is hun vormingsenergie U niet 
zeer groot, t e r w i j l het aantal roosterplaatsen waaruit z i j een keus 
kunnen maken zeer groot is . B i j het Inbrengen van vacatures in 
een volmaakt k r i s t a l s t i jgt de entropie sterk en daalt, vooral b i j 
hogere temperaturen, de v r i j e energie. Is n<, het aantal beschik
bare roosterplaatsen en n het aantal vacatures in evenwicht b i j de 
temperatuur T dat w i j wil len berekenen, dan volgt n/uo ~ e'UAT . 
Men kan de grootheid U redeli jk goed schatten en vindt b i jvoor 
beeld nabij het smeltpunt van metalen: n/uo ~ IO"! 

De aanwezigheid van ongeveer 10'' dislocatlelijnen per cm^ 
ln tameli jk volmaakte kr is ta l len beantwoordt b i j geen beneden het 
smeltpunt van kris tal len gelegen temperatuur aan een evenwichts
toestand. Dat de dislocaties toch onvermijdel i jk z i jn heeft Frank, 
althans voor de groei uit de dampfase b i j kleine oververzadiging 
laten zien o). Na het voltooien van een atomaire laag van een vol
maakt k r i s t a l namelijk zou de groei voor lange t i j d stoppen totdat 
op het voltooide vlak een kiem voor een nieuwe laag gevormd zou 

De aanwezigheid van een schroefdislocatie daarentegen ver 
oorlooft een continue groei (figuur 7). Gedurende ieder stadium 
van de groei z i jn er plaatsen waar een aankomend atoom sterk 
gebonden kan worden. Figuur 8 laat de door Frank voorspelde 
groeisplralen zien, waarin de schroefdislocatie duideli jk Is te 

Figuur 7. Groei uit de dampfase (Kittel) 
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Figuur 8. Groeifiguur op carborundum 

Diffusie 

In het voorafgaande is al een der fysische eigenschappen van 
de vaste stof, die door roosterfouten worden beïnvloed, de d i f 
fusie ter sprake gekomen. In bepaalde dislocaties kon men door 
het laten indiffunderen van decorerende atomen de d i s loca t l e l i j 
nen zichtbaar maken. W i j wi l len nu iets nader op de di f fus ie i n de 
vaste stof ingaan. Wanneer vaste stoffen b i j niet te lage tempera
turen in contact met elkaar worden gebracht, zullen atomen u i t 
gewisseld worden. W i j beschouwen eerst twee atoom soorten A en 
B , die stibstitutionele vaste oplossingen vormen, dat w i l zeggen 
dat A - en B-atomen elkaar op dezelfde roosterplaatsen kunnen en 
zullen vervangen. Ilc denk bijvoorbeeld aan legerende atomen zo
als van koper en goud, maar ook aan chemisch gelijke en volgens 
massa of kernstructuur ongelijke atomen in het geval der zelf-
d i f fus ie . Het atomair contact b i j kamertemperatuur van een 
schoon stuk goud en een schoon stuk koper zal bijvoorbeeld in 3 
uur tot uitwisseling der atomen over atomaire afstanden leiden. 
D i t heeft men met gevoelige methoden direct kunnen meten. De ln 
een gegeven t i jd door de atomen gemiddeld afgelegde wegen groei -
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en snel met toenemende absolute temperatuur T (x^ ~ e'^^^^^it, 
waarin Q de activeringsenergie is en t de t i jd ) . 

Het mechanisme der diffusie in vaste toestand is een zeer 
interessant en geenszins uitgeput of in alle details opgehelderd 
onderwerp o). Voor substitutionele diffusie heeft men in het ver
leden wel eens de geli jkti jdige uitwisseling van twee atomen over
wogen: atoom 1 springt naar de vroegere plaats van atoom 2, 
t e r w i j l 2 ge l i jk t i jd ig naar de vroegere plaats van atoom 1 ver
huist (figuur 9 a). Men kon berekenen dat de elastische spannin
gen b i j de geli jkti jdige plaatswisseling zoals geschetst, en dus de 
activeringsenergie van het proces, groot zullen z i jn . Mede daar
om werd O. a. overv/ogen een r ingdiffusie , v/aarbij meer dan twee 
atomen, bijvoorbeeld vier , ge l i jk t i jd ig springen (figuur 9 b). 

R i n g d i f f u s ie 

schematisch 

Directe plaatswisscling 

schema i isch 

( O ) ( b ) 

Figuur 9 a,b. Schema van diffusie door gelijktijdige plaatsruil van twee of meer atomen 

In goed onderzoclite gevallen b l i j k t nu de substitutionele d i f 
fusie niet volgens de scliema's van figuur 9 a en b te verlopen 
maar essentieel aan de aanwezigheid van roosterfouten gebonden 
te z i jn . Zeer waarschi jnl i jk is de substitutionele diffusie wezenlijk 
een uitwisselen der atomen met in het rooster in evenwicht aan
wezige vacatures. Ik zal U vertellen van de experimentele aanwij
zingen die hiervoor bestaan, naast cle overeenstemming tussen 
gemeten en berekende ac t ivor ingsenerg ieën van het proces. 

Het kirkendall-effect ") heeft betrekking op de volgende proef. 
Een blokje messing (koper met bijvoorbeeld 25 at % Zn) wordt i n 
gebed in koper. Tussen messing en koper v/ordt ter markering 
van de oorspronkelijke contactplaats een r i j molybdeenstaafjes 
ingevoegd. Het b l i j k t nu dat de markeringsslaafjes als gevolg van 
diffusie naar elkaar toeschuiven. Men moet veronderstellen dat 
zink sneller diffundeert dan koper. Noemen w i j in de diffusiezone 
de driftsnelheden der zinlc- resp. der koper-atomen: v^^, Vcu en 
de concentraties C^„, C d , , dan kunnen w i j de snelheid van ver-
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plaatsing V der roostervlalcken uit de diffusiezone gemakkelijk 
berekenen als w i j veronderstellen dat het gehele aantal atomen 
per volume-eenheid overal in het rooster constant is (Czn + Cc, = 
const.). Nu geldt: 

(Vzn Cz„ + Vcu Ccu) = V (C2„ + Ccu). 

Omgekeerd kan men uit de verplaatsingssnelheid der rooster-
Vlakken en uit de driftsnelheden der atomen ten opzichte van de 
èindvlakken van het specimen de verhouding der diffusieconstan
ten van koper en zink berekenen: Vz„/vcuT = Dzn/Dcn, en vindt 
bijvoorbeeld 5. ' 

De diffusie op de basis van eenvoudige plaatswisseling zoals 
voorgesteld i n figuur 9 a, b kan een dergeli jk resultaat nooit ve r 
klaren. Plaatsrui l immers vereist de gelijke diffusieconstante 
voor beide componenten. Sinds de eerste publicatie in 1947 is het 
kirkendall-effect in ta l r i jke systemen van metalen waargenomen. 

Figuur 10 toont hoe men het kirkendall-effect met behulp van 
vacatures kan verklaren 7). De zwarte rondjes verbeelden de 
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markeringen aan de grens tussen twee metalen met atomen A en 
B . In thermisch evenwicht z i jn in ieder der twee vaste elementen 
een aantal vacatures te vinden, bijvoorbeeld, volgens de figuur, 5 
in de getekende volume-eenheid van B, en 3 in de getekende volu
me-eenheid van A. Stel nu, dat de A-atomen veel gemakkelijker 
met vacatures van plaats wisselen dan de B-atomen. Dan zal, 
zoals in figuur 10 b, plaatsruil van A-atomen met vacatures een 
verplaatsing van A-atomen naar het B-gebied brengen, maar ver
plaatsing van B-atomen naar het A-gebied zal minder veelvuldig 
z i j n . 

Na de plaatswisseling van het A-atoom met een vacature in 
figuur 10 b is in het A-gebied een vacature teveel en in het B -
gebied één te weinig. Het aantal vacatures in evenwicht zal weer 
verkregen worden (figuur 10 c,d) door het afbreken van een rgos-
tervlak in het A-gebied en het opbouwen van een roostervlak in 
het B-gebied. 

Uiteraard is onze behandeling van het kirkendall-effect zeer 
schematisch. De opvatting dat de substitutionele diffusie op plaats-
wisseling met vacatures bewust, wordt gesteund door proeven 
waarin de verandering der diffusieconstante b i j substitutionele 
diffusie onder alzijdige druk werd gemeten. Deze proeven geven 
inlichtingen over het volume, dat voor de diffusiesprong wordt 
benodigd. 

In verband met de invloed van roosterfouten op de diffusie is 
de r o l van dislocaties interessant. J . M . Burgers 8) heeft een 
model ontworpen voor een korrelgrens tussen twee kris tal l ieten 
met slechts weinig afwijkende or iën ta t i e . In di t model geeft een 
desor iën ta t iehoek 0 aanleiding tot randdislocaties op afstand b/O 
langs de korrelgrens, b is de roosterafstand in ons eenvoudig 
model van figuur 11. De dislocatlelijnen vormen lange kanalen 
normaal op het vlak van tekening van figuur 11 met uitsparingen 
aan de dilatatiekant. Zoals aanschouwelijk te verwachten is , is de 
zelfdiffusie langs een korrelgrens als in f iguur 11 veel sneller in 
de r icht ing der dislocatlelijnen dan loodrecht hierop, zoals met 
behulp van radio-actieve indicatoren is vastgesteld ^J. 

Ik mag erop wijzen, dat het model voor de korrelgrens van 
figuur 11 schitterend is bevestigd door proeven, waarbij de des
or iënta t iehoek 9 met rön tgens t ra l ing is gemeten, t e r w i j l het aan
tal dislocatlelijnen langs de korrelgrens door etsen en tellen der 
etsputjes aan het oppervlak werd bepaald. 

Plastische verschijnselen 

ln het jaar 1934 werd door verschillende auteurs de dislocatie 
in de natuurkunde ingevoerd om een verklar ing te kunnen geven 
van de plasticiteit van vaste stoffen. Een plastische vervorming, 
bijvoorbeeld van een metaal onder een wals, berust op de af
schuiving van roostervlakkcn langs ellcaar. Deze afschuiving be
gint als men een schuif spanning, groter dan een bepaalde k r i 
tieke waarde, aanlegt. 
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Figuur 11. Korrelgrens tussen twee kristallen, die door een kleine draaiing om een normaal op 
het vlalt van tekening uit elkaar ontstaan zijn te denken (volgens J.M.Burgers) 

Voor het model van een volmaakt rooster in figuur 12 a, 
waarin de atomen als niet vervormbare bolletjes worden voorge
steld, kan men schatten hoeveel schuifspanning nodig is om de 
onderste helft van het kristal één atoomafstand ten opzichte van 
de bovenste helft van het kristal te verschuiven. Men maakt hier-, 
bij gebruik van het feit, dat de nodige spanning als functie van 
de relatieve verplaatsing periodiek moet zijn met als periode de 
roosterconstante d. In een eerste benadering laat men alle hogere 
termen der Fourier -ontwikkeling weg 10) en vindt: 

a = ( ^ ) sin ( ^ - ^ ) en a^,, = ( ^ ) . Deze formule Is zo gebouwd 

dat ze voor kleine afschuivingen overgaat ln Hooke' s wet: o = Gcp, 
waarin G de schulfmodulus is en 9 de afschulvingshoek. 

Een verfijnde versie van de berekening levert voor de k r i 
tieke schuifspanning, die nodig is om het glijden ln te lelden: 
' 'max =• G / 3 0 . Uit een tabel blijkt dat massieve metaalkristallen 
vaak al bij spanningen,die meer dan lOOOx zo klein zijn als G / 3 0 , 
afschuiven. 
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0" 
Figuur 12. Schema van afschuiving 

a) volmaakte kristalvlakken; b) vlakken waarin een randdislocatie 

Krit ieke schuifspanning 

Metaal Krit ieke schuifspanning 
gemeten aan massieve 

éénkr i s ta l l en 
k g / m m 2 

G/30 Kri t ieke schuifspanning 
voor haardraden 

(whiskers) 
k g / m m 2 

A l 0.12 - 0.24 90 
Cu 0.10 154 
Ag 0.06 97 
Au 0.09 94 
N l 0.58 264 
Fe 2 • d 230 194 

Mg 0.083 
[110] [110] 

Mg 0.083 56 
[110] 

Zn 0.094 94 - 157 
Cd 0.058 80 
P-Sn 0.133 57 +60 
B i 0.221 43 

+60 

Daar het model van het volmaakte rooster de lage waarden 
der gemeten kri t ieke schuifspaimingen niet kan verklaren, legt 
men het model van het rooster met dislocaties aan berekeningen 
ten grondslag. In de figuur 12 b moet men een dislocat iel i jn den
ken langs de normaal van het vlak van tekening. Een extra half
vlak van een randdislocatie dat in de bovenste kant van de teke
ning te denken is , ziet men op het g l i jv lak eindigen. Het model 
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maakt duideli jk dat de dislocatie a l met kleine uitwendige span
ningen te verschuiven is , daar zowat de helft der in het gl i jvlak 
aanwezige atomen de beweging helpt. 

Een dislocatie, die door het gehele k r i s t a l loopt doet het éne 
gedeelte van het k r i s t a l ten opzichte van het andere gedeelte één 
atoomafstand afschuiven. Di t nu is niet veel. Op glijvlalcken zi jn 
afschuivingen tot 1000 atoomafstanden gemeten, zonder dat de 
dislocatiedichtheid voor de vervorming bijzonder groot was. De 
oplossing van deze moeilijkheid is , dat de vervorming niet be
staande dislocaties verbruikt , maar in tegendeel zelfs nieuwe 
doet ontstaan. De dislocatiedichtheid in een vervormd k r i s t a l kan 
bijvoorbeeld 10 000 x zo groot z i jn als ln een onvervormd kr i s t a l . 
Op het multlplicatlemechanisme voor dislocaties, dat door Frank 
en Read is aangegeven 10) w i l Ik hier niet nader ingaan. 

Enkele woorden zou ik wi l len wijden aan haardraden (whis
kers), die sinds enkele jaren grote belangstelling genieten. D i t 
z i jn kr is ta l len van alle mogelijke metalen en andere vaste stoffen, 
die meestal slechts ln één richting uitgestrekte afmetingen heb
ben. Z i j worden dan begrensd door volmaakt gladde rooster
vlakkcn paral lel aan de as. Als hun dikte niet groter is dan enke
le duizenden atoomafstanden vertonen deze whiskers zeer grote 
kri t ieke schuif spanningen. Z i j z i jn duizenden keren zo sterk als 
een massief k r i s t a l . Men kan de whiskers bijvoorbeeld één of 
enkele procenten elastisch vervormen. De kri t ieke schuifspanning 
is dan bijvoorbeeld niet ver van de theoretische waarde G/30 af. 

Men veronderstelt, dat deze zeer sterke kr is ta l len dlsloca-
t i e v r i j z i jn op slechts een schroefdislocatie na, langs hun as. 
Deze dislocatie b l i j f t b i j rek of buigingsdeformatie op haar plaats. 
Deze veronderstelling is nog niet ln alle gevallen bewezen H / . 

Onze figuur 13 toont een elastisch vervormde haardraad van 
koper. Men kan deze draden wel reproduceerbaar vervaardigen 
zonder het mechanisme van de groei precies te kennen. 

Wisselwerking van verschillende soorten van onvolmaaktheden 

Wanneer men over perlodiclteitsafwljklngen ln vaste stoffen 
spreekt moet men steeds ln het oog houden dat de verschillende 
soorten van roosterstoring in energetische wisselwerking met 
elkaar staan. Het is zeer moei l i jk een bepaald soort roosterfout 
te Isoleren om alleen hiermee te experimenteren. 

Zo kan een door afschrUdcen van hoge temperaturen ve rk re 
gen overmaat van vacatures door randdislocaties worden opge
heven, t e r w i j l een tekort waarschi jnl i jk door medewerking van 
randdislocaties kan worden aangevuld. 

Atomen van afwijkende aard en grootte kunnen door vacatu
res en dislocaties worden gebonden. Omgekeerd worden b i jvoor
beeld dislocaties aan een cot trel l -wolk van verontreinigingen ge
bonden. 

Ik w i l besluiten met de invloed te laten zien van enkele d u i 
zendste gewichtsprocenten stikstof op de beweeglijkheid niet van 
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/ 

Figuur 13. Haardraad van koper (Brenner) 

dislocaties maar op de bloch-wanden, die gebieden van constante 
magnetisatie in een ferromagnetische stof van elkaar scheiden. 
De r ichting van de atomaire magnetische momenten aan weers
kanten van de wand z i jn die van de aangrenzende gebieden van 
Weiss. In de wand verandert de richting der atomaire momenten 
betrekkeli jk geleidelijk. De stikstof die als vreemd atoom in het 
ferromagneticum i jze r aanwezig is , is atomair opgelost en be
vindt zich interst i t ieel midden tussen twee ijzeratomen van het 
kubisch ru imte l i jk gecentreerde i j ze r . De atomen kunnen hierbi j 
de keus maken u i td r i e soorten van in te r s t i t i ë l e plaatsen: plaatsen 
op de verbindingslijnen tussen twee ijzeratomen, die paral lel z i jn 
aan de x-r icht ing, plaatsen op verbindingslijnen, die paral le l z i jn 
aan de y-r icht ing , en plaatsen op verbindingslijnen paral lel aan 
de z-r icht ing. Welke soort plaatsen b i j voorkeur gekozen wordt, 
hangt af van de richting van de plaatselijke magnetisatievector. 
Heeft na verloop van een relaxatiet i jd zich een evenwichtstoestand 
gevormd, dat w i l zeggen hebben de in te r s t i t i ë l e atomen een voor
keursbezetting kunnen vormen, dan is hierdoor de r icht ing van de 
plaatselijke magnetisatievector gestabiliseerd. Deze verschijnse
len z i j n vroeger onderzocht door Snoek en Néel . Figuur 14 toont 
metingen van Bosman, Brommer en van Daal 12). De magnetische 
beginpermeabiliteit is uitgezet tegen de t i j d verlopen na demag-
netisatie. Deze magnetisatie berust b i j de gekozen veldsterkten 
uitsluitend op wandverschuivingen der bloch-wanden. De s tab i l i 
satie hiervan door de in te r s t i t i ë le stikstof komt in de met de t i j d 
sterk verminderde permeabiliteit tot uitdrukking. 
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R A D I O G O L V E N U I T DE W E R E L D R U I M T E 

Toen men in de dertiger jaren probeerde het ruisniveau, dat 
radioöntvangtoestel len hebben, te verlagen, bleek di t slechts ten 
dele mogelijk te z i j n . Zelfs in de beste toestellen was de r ü i s niet 
verdwenen en aan fluctuaties onderhevig. Jansky, een Amerikaans 
onderzoeker, kwam na vele onderzoekingen tot de conclusie, dat 
de oorzaak buitenaards was: telkens als de antenne ruwweg ge
r icht was op de melkweg, ruisten de ontvangers het sterkst. 

Reber, ook een Amerikaan, was de eerste, die met een sterk 
gerichte antenne de hemel aftastte en werkel i jk bewees, dat de 
melkweg en ook de zon de schuldigen waren. Met het in gebruik 
nemen van de gerichte antenne was de radloastronomie geboren. 
De gerichte antenne Is, wat de sterrenkijker is ln de „ n o r m a l e " 
astronomie. 

Aangezien de radiogolven evenals lichtstralen tot de grote f a 
mi l ie van elektromagnetische t r i l l ingen behoren, gelden voor 
beide ongeveer dezelfde wetten. Het verschil Is slechts, dat de 
radiogolven een veel grotere golflengte hebben dan lichtstralen. 
Een veel gebruikt type van gerichte antenne vertoont dan ook veel 
overeenkomst met een splegeltelescoop: een parabolische ref lec
tor met ln het brandpunt een voor radiogolven gevoelig ins t ru
ment. 

De geschikthéld van een apparaat om elektromagnetische t r i l 
lingen te verwerken hangt af van de nauwkeurigheid, waarmee 
het apparaat Is afgewerkt. De grootte van de afwijkingen, die ln 
de constructie toelaatbaar z i jn , is evenredig met de golflengte 
van de elektromagnetische t r i l l i n g , waarvoor het toestel bestemd 
Is. Lichtstralen (kleine golflengte) behoeven daarom veel nauw
keuriger afgewerkte apparaten dan radiogolven met hun grotere 
golflengte. 

Radloreflectoren mogen dus redelijke afwijkingen vertonen. 
Vandaar dat men geen aaneengesloten reflectieoppervlak hoeft te 
gebruiken, maar ook een oppervlak van bijvoorbeeld gaas v o l 
doende i s . De radiogolven „ m e r k e n de gaten niet op". Grote r a 
dloreflectoren z i jn , vergeleken met optische reflectoren, gemak
ke l i j k te maken. Z i j bestaan voor een groot gedeelte uit gaten en 
hebben daardoor minder last van de wind. Aan het Instrument om 
de golven te registreren moeten wel hoge eisen gesteld worden, 
omdat het zo min mogelijk eigen ruls moet vertonen. 

Waarom stellen we toch zo p r i j s op grote reflectoren? De re 
den Is: hoe groter de diameter van een reflector , des te kleiner 
Is de plek aan de hemel, van waaruit straling wordt opgevangen. 

Samenvatting naar aanleiding van een lezing voor de Koninklijke Maatschappij Diligentia van 
Prof.Dr. H.C.van de Hulst op 7 maart 1958, door J.A.Brongers. 
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Di t is de zg. bundeldiameter. Verder is de onderzochte plek k l e i 
ner naarmate de golflengte van de elektromagnetische t r i l l i n g 
kleiner is . We zien dan ook met onze ogen afzonderlijke sterren. 
Staan deze echter dicht b i j elkaar, zoals in de melkweg of b i j 
dubbelsterren, dan wapenen w i j ons oog met een k i jke r . Hoe gro
ter de k i jke r , hoe meer detail w i j zien. Vandaar, dat er steeds 
grotere k i jkers gemaakt worden. 

Hoe anders is dit b i j de radiogolven, die w i j opvangen. De zon 
zendt ook radiogolven uit , die reeds met een v r i j kleine antenne 
kunnen worden gesignaleerd. Van detail op de zon is dan echter 
geen sprake. De gehele zon wordt tegelijk opgevangen. Wil len we 
met radiogolven details aan de hemel in kaart brengen, dan moe
ten er wegens de grote golflengte grote reflectoren gebouwd wor
den. Gelukkig kan dat omdat de toelaatbare fouten ook groter 
mogen zi n. Hetzelfde detail als met een spiegelkijker (kleine 
golflengte halon we nooit; de reflector zou dan vele kilometers in 
doorsnee moeten z i jn . 

Zo bezien is het beeld van de radloastronomie v r i j somber. 
Men heeft zeer grote reflectoren nodig en „z ie t " toch nog minder 
detail dan met het blote oog. Wat is dan wel de bestaansreden van 
deze wetenschappelijke methode? 

Tussen ons en de plekjes aan de hemel, waar de astronomen 
wel wat interessants verwachten, z i jn hoeveelheden donkere ma
terie in het heelal aanwezig, zodat z i j daar niets zien. Met de 
radiotelescoop kunnen z i j er wel doorheen „z ien" . Met een spie-
geltelescoop kan men tijdens bewolkte nachten niets doen, t e r w i j l 
overdag uiteraard de k i jker niet gebruikt kan worden. De radio
telescoop kan 24 uur per etmaal gebruikt worden, dag in dag ui t , 
bewolking of geen bewolldng. Het is dus een uiterst ef f ic iënte 
waarnemingsmethode. 

Na deze inleiding over de methode zullen we eens gaan ki jken, 
welke problemen er aan voorgelegd z i jn , hoe, of in hoever z i j op
gelost z i jn . 

In de eerste plaats de vorm van het melkivegstelsel. De ve r 
wachting was, dat de sterrengroep waartoe onze zon behoort, 
ons meklwegstelsel, er net zo uitziet als andere groepen (spi
r aa l - en spiraalachtige nevels), die men op de optische speur
tochten in het heelal tegenkwam, maar bewezen was dit nooit en 
kon di t wegens de donkere kosmische wolken niet worden. Hier 
bracht de radloastronomie uitkomst. 

De waterstofwolken, waaruit de spiraalarmen bestaan, zenden 
een specifieke golflengte uit . In het waterstofatoom draaien de 
kern en het elektron om elkaar heen. Daarnaast draaien z i j ook, 
net als de zon en de aarde, om hun eigen as. Di t is de zg. spin 
van deze deeltjes. Normaal, dat is i n de grondtoestand, z i j n d e 
richtingen der rotaties van kern en elektron om hun as aan elkaar 
tegengesteld: de een draait bijvoorbeeld rechtsom en de ander 
linksom, gezien van een bepaalde r ichting uit . Onder opname van 
energie kan de spin van een elektron omgekeerd worden en daar
door dezelfde richting kr i jgen als de kernspin. De deeltjes d raa i 
en dan in dezelfde richting om hun as. Na gemiddeld elf mi l joen 
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jaren klapt de spin van het elektron weer om, onder afgifte van 
dezelfde hoeveelheid energie AE, als opgenomen werd b i j het 
evenwijdig stellen der spins. Uit de betrekking AE=hc/X kan de 
goülengte X van de als straling vrijkomende energie worden af
geleid (h = constante van Planck, c = lichtsnelheid, beide in pas¬
sende eenheden). In 1944 werd deze golflengte van 21 cm bere¬
kend. Aangezien er onnoemelijk veel waterstofatomen in een gas¬
wolk aanwezig z i jn , zenden z i j , ondanks de grote wachttijd, toch 
a l t i jd wel radiolgolven uit, genoeg om een waarneembaar effect te 
geven. 

Om deze bewering te toetsen werd direct na de oorlog een pa
rabolische antenne, door de Duitsers hier achtergelaten, geschikt 
gemaakt om de 21 cm-golf op te vangen. Z i j werd opgesteld in 
Kootwijk. Door bepaalde lagen in onze atmosfeer, die radiogol¬
ven tegenhouden, is het slechts mogelijk radiogolven met een 
golflengte tussen 1 cm en ongeveer 30 cm op te vangen. Behalve 

f . cm-golf worden deze andere opvangbare golflengten ook be
studeerd. " 

Nu weer terug naar de ruimte. Het melkwegstelsel draait om 
een as, gaande door het centrum van het stelsel. Wolken op ge
ringe afstand van het centrum wentelen met een grotere hoek
snelheid om het centrum dan wolken op grotere afstand *) Di t 
werd langs optische weg bestudeerd o.a. door J .H . Oort te Lei¬
den. Het gevolg is , dat wolken die verder dan de zon van het cen¬
t rum z i jn gelegen ons naderen - we halen ze in - t e r w i j l water
stofwolken tussen het centrum en de zon van ons af gaan * ) . Door 
het dopplereffect wordt de golflengte van de radiogolven kleiner 
als de bron ons nade r t -dus verder van het centrum af staat dan 
wi] - ; de golflengte wordt groter als de wolken (de bronnen) van 
ons af gaan - dus tussen ons en het centrup staan * ) . 

Door nu de golflengteregelaar van de radiotelescoop in de 
buurt van de 21 cm langzaam te verstellen en de sterkte van de 
ruis (een maat voor de waterstofatoomdichtheid) te registreren 
als functie yan de golflengte, ziet men achtereenvolgens de in een 
H ™ ? - ^ , ^'^'^^^"^g. .^^hter elkaar liggende gaswolken als pieken in 
de grafiek verschijnen (figuur l a ) . 
u l " ^ } } ^ J." Nederland zichtbare richtingen is deze waarneming 
herhaald. De resultaten z i jn op een plattegrond uitgezet. Hierui t 
b l i jk t dus dat ons stelsel inderdaad een spiraalstructuur bezit 
(iiguur Ib ) . 

Om nu de in Kootwijk verkregen resultaten (reflectordiameter 
7,b m) te verf i jnen, werd in Dwingeloo ver van alle storingver-
wekkende auto's, treinen, stofzuigers, fabrieken, enz. een radio
telescoop met een reflectordiameter van 25 m opgericht (figuur 
2) in samenwerking met de organisatie voor Zuiver Wetenschap-
pel i jk Onderzoek de sterrenwachten van Leiden en Utrecht, het 
s terrei^undig laboratorium Kapteyn te Groningen, het K . N . M . I . 
te De B i l t het Natuurkundig Laboratorium van Philips te Eind
hoven en de P . T . T . te Den Haag. De elektronische apparatuur 
voor de 21 cm-golven, ontworpen door I r . C A . Mul ler , is van 
bmtengewoon goede kwalitei t . De bundeldiameter van de telescoop 



17 Nov. 1957 
Bandbreedte •0006 cm 

21.105 cm (golflengte van waterstofatomen 
die stilstaan t.o.v de aarde, 
dus zonder Doppler-effect.) 

Figuur 1 
toe verkregen resultaten. Plattegrond van ons melkwegstelsel naar aanleiding van de tot nu 

Duidelijk ziet men de spiraalstructuur van de waterstofarmen. De linkeronderkant van de plat
tegrond is niet zo volledig, omdat dit deel van de hemel in Nederland niet waarneembaar is. 
De Australische waarnemingen, die dit deel moeten bestrijken, zijn nog niet zo nauwkeurig. 
In de grafiek is een richting getekent, die, op de plaats van de pijlen, drie waterstofwolken 
snijdt Deze drie wolken, die t.o.v. ons verschillende snelheden hebben, veroorzaken drie 
pieken in de opnamegrafiek van de telescoop, overeenkomende met drie verschillende doppler-

verschuivineen. 
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Figuur 2 
Radiotelescoop te Dwingeloo. Het opvallendste onderdeel is de parabolische reflector. Op de 
staaf in het midden is de eigenlijke antenne gemonteerd. In de cabine achter de spiegel bevin
den zich de instrumenten, die voor het registreren van de radiostraling zorg dragen. Tevens kan 
men van daaruit de spiegel in iedere willekeurige richting aan de hemel zetten en de dagelijk
se beweging van de aarde compenseren. 
Het gehele systeem kan roteren om een as loodrecht op het aardoppervlak, terwijl de reflector 

op en neer kan „knikken". 
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in Kootwijk was 2,3 graad; in Dwingeloo is die 0,6 graad, een hele 
verbetering. Met deze grote reflector z i jn sinds de opening door 
H. M . de Koningin op 17 apr i l 1956 reeds vele onderzoekingen u i t 
gevoerd. Van sommige hiervan z i jn de registratiestroken nog in 
bewerking. Andere hebben reeds verscheidene resultaten opge-
leverd, waarvan hier een dr ie ta l worden vermeld. 

Rotatie van de Andromeda-nevel 
Door de smalle bundel kunnen w i j richten op de onder- resp. 

bovenzijde van de Andromeda-nevel. De nevel staat ten opzichte 
van ons enigszins op z i jn kant, zodat de ene zijde naar ons toe 
komt en de andere zijde van ons af gaat; dit ten gevolge van de 
aswenteling van de spiraalnevel (figuur 3). 

In f i g . 3 ziet men de met de radiotelescoop verkregen resul 
taten. Langs de horizontale as z i j n de uit de dopplerverschuiving 
in dc nevel waargenomen snelheden uitgezet. Op de verticale as 
de intensiteit van de radiostraling. Ter plaatse van het maximum 
in de grafiekjes leest men de snelheid van het betrokken nevel-
deel ten opzichte van ons af. 

De grafiekjes z i jn genummerd van x- -3 tot x=3. Van -3 tot O 
z i j n punten in het, ten opzichte van ons, „bovendeel" van de nevel. 
-3 is meer naar de bovenrand, O is het centrum. 

De punten van O tot 3 z i jn punten in het „onderdee l" van de 
nevel. Men ziet op het punt O een snelheid van 296 km/sec naar 
ons toe. D i t is de snelheid waarmede de nevel in z i jn geheel naar 
ons toe komt. 

Men ziet nu duidelijk dat in de grafiekjes van x=-3 tot x=0 de 
neveldelen met geringere snelheid naar ons toekomen. De boven
kant van de nevel wentelt dus van ons af. De onderkant ziet men 
met een extra snelheid naar ons toe komen. Deze wentelt dus naar 
ons toe. Het verrassende was, dat de met de radiotelescoop ge
dane waarnemingen nauwkeuriger waren dan overeenkomstige 
waarnemingen langs optische weg gedaan. 

Expansie van het centrum van ons eigen melkwegstelsel 

Toen de radiotelescoop gericht werd op het centrum van.ons 
melkwegstelsel nam men een verschuiving van de 21 cm-golf -
lengte waar naar kleinere golflengte. Di t was een onverwacht r e 
sultaat, omdat de component van de hoeksnelheid in. onze r ichting 
hier nul moet z i j n . De conclusie hieruit moet dus z i j n , dat de 
gaswolken in de omgeving van het centrum expansieverschijnse
len vertonen, waardoor z i j ons naderen (figuur 4). 

Het onderzoek van de zg. puntbronnen 

Op bepaalde plekjes aan de hemel registreert men extra veel 
activitei t : de zg. puntbronnen. Een van deze puntbronnen bleek 
de, reeds uit de optische astronomie bekende, Krab-nevel te 
z i j n (figuur 5). Een tweetal andere werd pas later ontdekt, nadat 
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de grote Mount Palomar in het gewêer geroepen was. B i j het ge
bruik van extra gevoelige platen bleek er wat te zien te z i j n . De 
zo verkregen foto's moeten ge ïn t e rp re t ee rd worden als het botsen 
van twee nevels en vermoedeli jk een sterexplosie. Deze twee 
laatste objecten zouden, als z i j zich niet door hun radiostralen 
verraden hadden, nooit of pas veel later ontdekt z i j n . 
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Figuur 4 
In het centrum van ons melkwegstelsel bevindt zich een puntbron. Deze veroorzaakt in de wa
terstof van de spiraUlarmen, die tussen ons en het centrum liggen, een absorptielijn. Als men 
de radiotelescoop op het centrum richt mag men geen dopplerverschuiving ten gevolge van de 
rotatie van ons stelsel v/aarnemen. In de grafiek ziet men de absorptielijn (piek naar beneden) 
duidelijk. Zij is echter wel verschoven, zodanig, dat de arm met + 50 km/sec naar ons toe 
blijkt te komen. De armen in de buurt van het centrum expanderen dus met een snelheid van 

ongeveer 50 km/sec. 
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Figuur 5 
Krabnevel. Deze nevel is het restant van een supernova, welke volgens Chinese kronieken in 
het jaar 1054 opvlamde. Het is een krachtige radio-puntbron. Optisch is de nevel merkwaardig, 
doordat hij voor het grootste deel gepolariseerd licht uitzendt. De pijlen geven d§ richting van 

de elektrische vector van het doorgelaten licht aan. Dit is het polarisatieviak. 
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B I O C H E M I S C H E V E R K E N N I N G E N I N D E 
L E V E N D E C E L *) 

De opvatting, dat de cel een doosje zou zijn met moleculen in 
oplossing, die vrij op elkaar inwerken, is stellig achterhaald: 
iedere cel is een hoog georganiseerde microkosmos gebleken. 

De elektronenmicroscoop heeft ons inzicht in de bouw en 
functie der verschillende cel-onderdelen aanmerkelijk verdiept. 
Het is nu mogelijk om de chromosomen-deling, die tot voor kort 
met een microscoop met moeite was waar te nemen aan objecten 
met grote kernen, op een scherm van 3 m bij 3 m te projecteren 
met een beeldgrootte van enige decimeters. Dr . A. Bajer in 
Krakow heeft deze deling op een film vastgelegd met behulp van 
een fasecontrast-microscoop, en bij versnelde projectie blijkt dit 
oertype van het zich voortplantende leven zich te voltrekken als 
een heftig, maar toch in regelmatig ritme verlopend gebeuren. 

De mierochemie dringt weer verder door in deze materie 
door vast te stellen, dat de donkere banden in de chromosomen, 
de genen, bestaan uit de-oxy-ribonucleïnezuur, afgekort DNZ (in 
Engelse werken DNA). Dit DNZ is onlangs (J .D. Watson en F . H . C . 
Crick, Nature 171, 1953) nader onderzocht, waarbij men consta
teerde een keten van een zeer groot aantal suikermoleculen (2-
de-oxy-D-ribose), die onderling gekoppeld zijn door een fosfaat-
groep, terwijl 4 verschillende basen (2 purine en 2 pyrimidine) 
zijdelings aan de keten gekoppeld zijn. Stereometrisch stelt men 
zich voor, dat deze ketens telkens twee aan twee om dezelfde as 
een wenteltrap besclirijven maar juist in tegengestelde richting. 
Hierbij veronderstelt men, dat telkens de purine-basen van de ene 
keten een zwakke binding aangaan met de pyrimidine-basen van 
de andere keten: de „sporten" van de wenteltrap (fig. 1). 

Onwillekeurig dringt zich nu de vraag op, of hiermee de dra
ger van de erfelijke eigenschappen van het individu chemisch ge
analyseerd is. Immers, de Genetica leert ons, dat ieder gen, dat 
als een donker bandje zichtbaar is in het chromosoom, éën of 
meer eigenschappen overdraagt aan de komende generaties. Heb
ben wij dan nu in principe de overdracht van de erfelijkheid che-

samenvatting naar aanleiding van de lezing van Prof.Dr. H.Veldstra op 21 Maart 1958 door 
Mevr. L.H.Lignac-Grutterink, biol.dra. 
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yende wezens zijn toch wel aanwijzingen gevonden in deze r lch-

S en m'LT^ttntteniiS/'̂ i"""^ Wj bestraling met ult/aviolet 
a c m en met röntgenstralen de meeste mutaties iuist in die e-olf 
Ifngteji, waar DNZ het sterkst absorbeert, c.q. gevoelig is Als 

Een derde aanwijzing vinden we in een virus, dat parasiteert 
op de Coh bacterie ( z ^ Prof .Dr. K . C . Winkler, Na t .Voord r .N .R 
No.33 p. 11) . Dit virus bestaat uit een hoeveelheid DNZ binnen 
een dunne laag eiwit die vermoedelijk alleen de absorptie aan de 
gastheer bewerkstelligt. Het DNZ alleen treedt binnen de C o l i -
enzymp!4e^parTat"va d̂  ware de viruselwlt-ponskaart ln het 

S/i^? '!f. virus z l c h ï ? een g t n e t i L h ^ ^ n h e W ^ d f e ^ ï o m f -
nant is t.o.v. die van de gastheer. 

Ook over de samenstelling en de functie van het cvtoblasma 
Pr?f vtw^f"^^®^!* on^^'^zoek de laatste jaren veel verhelderd. 
v.̂ ^AS ?»7f*,''°'''^^ microfilm, die in Luik werd ver
vaardigd met behulp van een fasecontrast-microscoop over een 
weefselkweek yan een kuikenembryo. Hier vertoonden zich lang
gerekte zeer beweeglijke structuren ln de cytoplast, de rnito-
chondrtën, die zich telkens duidelijk lange tijd ophoopten ro dom 
de celkern. Bij de projectie op het scherm tot een beeldgrootte 
yan wel een halve meter bleken deze mitochondrlën zeer duidelijk 
dwarse lamellen te bezitten (flg.2). Microchemlsch onderzoek !in5lJ^?' t""^ K '̂̂ J ^ " ^ ^ ^ ^ i oxidatie-enzymen in voorkomen, 
juTsUrv'ard^TaSlk^^^^^^^^ ^^^^ ^^'^^' '^' '^ 

Ook de reeds lang bekende microsomen kunnen sinds kort 
nauwkeuriger geanalyseerd worden ln hun structureel verband, 

n het cytoplasma b ijkt een wijdvertakt systeem van membranen 
te bestaan, die steeds omgeven zijn door een rand van kleine on
doorzichtige deeltjes (fig. 2). In het pancreas blijken de cellen 
met zeer veel van deze membraansystemen gespecialiseerd te 
z i j n in de eiwit-opbouw, zodat men in deze richting verder zocht. 

De ondoorzichtige randdeeltjes bestaan uit eiwitten en rlbo-
nucleinezuur, afgekort RNZ (ln Engelse werken RNA), dat che-
^nfJ^-wf ' ' ^^^^^"t \s aan DNZ. Het vormt ook met ^ee lange 
suikerketens een dubbele wenteltrap, alleen zijn de basische 
groepen hier 3-dlmenslonaal geordend. Dit RNZ wordt beschouwd 

We moeten ons de elwltopbouw ln de cel nu ln tenminste drie 
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1,4 V, 

Figuur 2. Pancteasweefsel van een guinees biggetje, 36000 x vergroot 
bovenaan: een stuk van een celkern 
onderaan: twee mitochondrlën 
tussen deze beide: de cytoplasma-membranen met microsomen 
Met toestemming overgenomen uit Scientific American 198(3), 
119, 1958. Foto gemaakt door George E.Palade van het Rocke
feller Institute for Medical Research 

fasen voorstellen. Eerst worden de aminozuren geactiveerd door 
een energierijke fosfaatgroep, dan vormt het RNZ der kleine on
doorzichtige randdeeltjes ketens van de aminozuren. In de derde 
fase functioneren de cytoplasma-membranen zelf, en worden de 
eiwitketens onderling verbonden en eventueel opgerold of opge
vouwen met zwakke secundaire bindingen. Deze cytoplasma-
membranen bli jken bovendien een onmisbare functie te vervullen 
b i j de vorming van cholesterol, dat in alle levende cellen aanwe
zig is , t e r w i j l de l i j s t van hun bemiddelende functie b i j andere 
levensprocessen nog met de dag groeit. 

Resumerend en schematiserend kunnen we de microkosmos 
van de cel nu als volgt karakteriseren: 

de kern met de chromosomen: het Bestuur van de cel 
de mitochondriën met oxidatie-enzymen: de Krachtcentrale 
de cytoplasma-membranen met de microsomen: de E i w i t -
.opbouw. 


