NATUURKUNDIGE VOORDRACHTEN 1970-1971

NATUURKUNDIGE
VOORDRACHTEN
N I E U W E R E E K S No. 49
VOORDRACHTEN GEHOUDEN VOOR DE
KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DILIGENTIA
TE S-GRAVENHAGE

OPGERICHT 1793
BESCHERMVROUW H.M. DE KONINGIN

N.V. UITGEVERIJ
W. P. VAN STOCKUM & ZOON
's-GRAVENHAGE - 1971

KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR NATUURKUNDE
onder de zinspreuk DILIGENTIA

BESCHERMVROUWE
H.M. de Koningin
ERE-LEDEN
Z.K.H. de Prins der Nederlanden
H.K.H. Prinses Beatrix
Z.K.H. Prins Claus

LID VAN VERDIENSTE
Dr. A. Schierbeek

BESTUURDERS
Prof. Ir. IJ. Boxma, voorzitter
Ir. H. J. M. W. de Quartel

treden af
in 1973

Mr. W. J. Cardinaal
Dr. J. N. van den Ende, vice-voorzitter
Drs. H. E. Hazewinkel
Dr. W. P. J. Lignac, le secretaris
Ir. O. A. E. Wijnmalen, 2e secretaris

treden af
in 1971

Drs. C. van den Brandhof, penningmeester
Mevr. Dr. M. P. M. Herrmann-Erlee
^'^^^"^
Ir. G. van Iterson Gzn.
1972

JAARVERSLAG

VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ
VOOR NATUURKUNDE DILIGENTIA
over het verenigingsjaar 1969/1970,
uitgebracht op de algemene ledenvergadering van 21 december 1970.
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Dr. Ir. R. M. M. Oberman, Prof Dr. P. G. W. J. van Oordt, Dr. A. van
Oostrom, Prof Dr. J. F. Schouten, Drs. R. J. Vogels, Prof Dr. J. J. van
der Werff ten Bosch en Dr. H. C. Zanen.
Het aantal gewone leden bedroeg 594 en het aantal scholieren 71 op
30 juni 1970.
Op 22 april 1970 werd een excursie gemaakt naar de tentoonstelling
en de laboratoria van de Koninklijke Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek
te Delft, waaraan werd deelgenomen door totaal 83 personen.
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blijk van grote erkentelijkheid werd hem de legpenning van ons genootschap aangeboden.
In de ontstane vakature werd als bestuurshd Drs. C. van den Brandhof
gekozen.
Het bestuur heeft Prof Ir. IJ. Boxma als voorzitter gekozen.
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STEEDS SNELLER VLIEGEN

door
Ir. J. P. K. Vleghert
Inleiding
Sinds het ontstaan van de burgerluchtvaart in de twintiger jaren is tot
nu toe de vliegsnelheid iedere twaalf jaar ongeveer verdubbeld. De technische ontwikkeling heeft ertoe geleid dat dit mogelijk was zonder dat
in de laatste 20 jaar de tarieven significant stegen — in koopwaarde zijn
ze zelfs belangrijk gedaald — terwijl de vertienvoudiging van het vervoer
in dit tijdsverloop kon geschieden zonder dat het totale aantal dodelijke
ongevallen per jaar belangrijk toenam. De vergelijking gaat natuurlijk
mank, maar voor de geregelde wereldluchtvaart blijft dit aantal belangrijk onder dat van de verkeersslachtoffers in Nederland alleen.
Hier heeft U in een notedop de belangrijkste aspecten van de stormachtige vooruitgang van het burgerluchtverkeer, tenminste van de kant
van de actieve gebruiker, de passagier bezien. Vooral in het afgelopen
decennium is ook het belangrijkste aspect voor de passieve gebruiker, de
geluishinder, steeds meer op de voorgrond gekomen, en helaas niet
onterecht.
Op de vraag of deze ontwikkeling in zijn geheel zo voort zal gaan wil
ik trachten te antwoorden door de afgelopen ontwikkeling na te gaan
en een overzicht te geven van de technische mogelijkheden in de nabije
toekomst.
De technische ontwikkeling
De allereerste passagiers werden, zwaar in leer verpakt, in open cockpits van ex-mhitaire vliegtuigen vervoerd. In de twintiger jaren ontstonden echter al gauw vliegtuigen waarbij tenminste de passagiers in een
kajuit konden zitten. De vlieger troonde nog steeds in een open cockpit
wat in zekere zin bittere noodzaak was omdat de kracht en richting van
de luchtstroom de belangrijkste hulpmiddelen bij het vliegen waren. Pas
toen de vlieginstrumenten wat minder onbeholpen werden kon ook de
Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde "Diligentia"
te 's-Gravenhage op 21 september 1970.
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vlieger het comfort van een gesloten cockpit zoeken. Men volgde bij
voorkeur de spoorlijnen omdat deze bij gi'ote steden uitkwamen en
bovendien het voordeel opleverden, dat met enige tegenwind boven de
trein vliegende, de luchtreiziger niet kon zien dat de trein sneller was.
Een voorbeeld van een vliegtuig uit die jaren is de eenmotorige Fokker
F II, later gevolgd door o.a. de F VII b-3 m, welk type als een der eerste
door kon vliegen na storing van een motor, en dus zelf zijn landingsplaats kon zoeken inplaats van gedwongen te zijn tot het uitvoeren van
een noodlanding. Bovendien had bij de 180 km/h kruissnelheid van dit
type de trein het nakijken.
In de dertiger jaren werd het vhegtuig aërodynamisch meer verfijnd, de
metaalbouw leidde tot lichtere dunne vleugels met weinig luchtweerstand, het onderstel werd intrekbaar gemaakt en de luchtschroeven verstelbaar, om de groter wordende verschillen in start- en kruissnelheid te
overbruggen. De ontwikkeling van gyroscopische instrumenten onthief
de vheger van de noodzaak om de aarde te blijven zien voor het bepalen
van de vliegtoestand zodat het vliegen minder afhankelijk was van goed
weer; de navigatie werd verzorgd met radiobakens. Tezamen met veiligheid tegen motoruitval tot zelfs in de start waren hiermee ahe basiseisen voor burgerluchtverkeer veiTuld; het vliegtuig dat al deze eigenschappen verenigde, de Douglas DC-3, vliegt dan ook nog steeds, met de
voor de dertiger jaren zeer respectabele snelheid van 270 km/h.
De eerstvolgende stap was het viermotorige vhegtuig, waarin men
zich veüiger voelde boven uitgestrekte watermassa's omdat men dan na
motoruitval meer dan één motor over had. Voor een nood"landing" op
het water was immers zelfs de vliegboot alleen bruikbaar gebleken bij
geringe zeegang. Door tegelijkertijd het motorvermogen en de vleugelbelasting op te voeren konden hogere la'uissnelheden worden bereikt
terwijl efficiënte vleugelkleppen er voor zorgden dat de landingssnelheid
ondanks de relatief kleine vleugels tot aanvaardbare waarden beperkt
bleef
De sterkere motoren en de ontwikkeling van aanjagers maakten het
mogelijk op grotere hoogte te vhegen, waar door de geringere luchtdichtheid een grote snelheid mogelijk is zonder dat de luchtweerstand al
te hoog oploopt. Bovendien wordt door de rustiger lucht het comfort
voor de passagiers aanzienlijk verhoogd.
Een belangrijke beperking van de vheghoogte wordt gevormd door de
minimale druk waarbij de gemiddelde mens nog geen moeite heeft met
ademhahng; deze beperking verdween toen de drukcabine werd ingevoerd. Nu kon zowel de drukverandering tijdens stijgen en dalen als de
minimale druk op kruishoogte onafhankelijk van het gedrag van het
vhegtuig worden ingesteld op een comfortabel niveau voor de passagier.
De vhegtuigen werden steeds groter en daardoor constructief effi-

STEEDS SNELLER VLIEGEN

3

ciënter zodat meer passagiers konden worden meegevoerd, terwijl door
de relatief grotere brandstoflading een groter vliegbereik kon worden
gehaald. Een typerend voorbeeld uit de latere veertiger jaren is de DC-6
met een startgewicht van 48 ton en 4 motoren van 2500 HP die op 5 a
6 km hoogte de transatlantische oversteek kon maken, zij het van Ierland naar Newfoundland met de benodigde reserves; een afstand van
3200 km. Pas een verdere ontwikkeling, de DC-7C, die belangrijk zwaarder was (65 ton startgewicht) een 3 m grotere vleugelspanwijdte had en
was uitgerust met zuinige turbo-compound zuigermotor van 3500 HP
kon de oversteek New York - Amsterdam, een afstand van 5500 km,
non-stop maken. De 11 uren durende overtocht was overigens een matig
genoegen. In Westelijke richting vhegende kon bij de vaak voorkomende
tegenwind een noodzakelijke tussenlanding een verademing zijn!
In de vijftiger jaren werd de 10 jaar eerder geboren turbinemotor rijp
voor het burgerluchtverkeer. Deze deed als schroefturbine zijn intrede,
ahereerst in de Vickers Viscount en later ook in de Fokker F 27. Van
dit type zijn er nu al meer verkocht dan van alle vroegere civiele Fokkervliegtuigen bij elkaar, een feit dat duidelijk de enorme groei van het
burgerluchtverkeer laat zien.
Door zijn geringe gewicht en het ontbreken van motortrhlingen was
de schroefturbine zeer geschikt om de zuigermotor te vervangen, ofschoon het initieel hoge brandstofverbruik het vliegbereik beperkte.
Ook was door aërodynamische interferentie van de luchtschroef met de
vleugel het voorstuwingsorgaan als geheel niet trilhngvrij. Doordat dit
motortype op grotere hoogte zuiniger wordt en bovendien bij relatief
hoog toerental en dus hoog vermogen het meest economisch werkt
werden grotere vhegsnelheden praktisch bereikbaar. De grens hiervan
werd gevormd door compressibiliteitseffecten, met name aan de zich
het snelste voortbewegende delen van het vhegtuig, de schroeftippen.
Door het ontstaan van schokgolven na het plaatselijk overschrijden van
de geluidssnelheid neemt het schroefrendement sterk af Hetzelfde effect treedt ook op aan de bovenkant van de relatief dikke vleugels van
deze vliegtuigtypen, de vliegsnelheid werd hierdoor beperkt tot ca.
700 km/h of M 0,6 omdat bij een verdere verhoging het brandstofverbruik schrikwekkend zou stijgen.
De met grotere vhegsnelheden toenemende stuurkrachten maakten
een steeds nauwkeuriger aërodynamische balancering van de roeren
nodig. Een belangrijke verbetering kon worden bereikt door het invoeren van hydraulische stuurmachines, aanvankelijk met terugvoering van
een deel van de roerkracht, later met vohedig synthetische stuurkrachten. Weliswaar vereist dit ingewikkelde apparatuur, maar hiermee was
men dan tegelijkertijd vrij van de wisselvahigheden van de aërodynamische balancering door kleine maat-afwijkingen in de samenbouw en
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compressiebiliteitseinvloeden.
Het eerste burgerstraalvliegtuig, de Havilland Comet moest kort na
zijn eerste indienststelling in 1954 weer worden teruggetrokken omdat
het constructieve gebreken vertoonde, maar na 1958 heeft het straalvliegtuig ~ ook de gemodificeerde Comet ~- een enorme opgang gemaakt en het heeft op praktisch ahe geregelde lijnen de schroefvhegtuigen geheel vei-vangen, dankzij zijn snelheid van 700-800 km/h en zijn
zeer comfortabele, trilhngs- en lawaaivrije vlucht. Dit laatste tenminste
voor zover het de passagier betreft; ik zal op het lawaai buiten het
vliegtuig nog later terugkomen.
De eerste straalvliegtuigen hadden nog niet zo'n groot vhegbereik
omdat de daarbij toegepaste enlcelvoudige straalmotor bij subsone vhegsnelheden nog een relatief hoog brandstofverbruik had. Dankzij het
relatief geringe gewicht van de motor en het wegvahen van de zware
propehers kon echter toch het vhegbereik van de laatste propellervhegtuigen worden geëvenaard. Sindsdien is door de ontwikkeling van de
fan-bypass- of omloopmotor- in feite een tussenvorm tussen straalmotor
en schroefturbine - het brandstofverbruik, en daarmee het vhegbereik
belangrijk verbeterd. Dit resultaat kon worden bereikt door een deel
van de energie van de hete uitlaatgassen te gebruiken om met een extra
compressor of fan een hoeveelheid (koude) lucht naar achteren te
versnellen, zoals een propehermotor doet. Dit type motoren wordt
gekarakteriseerd door de omloop verhouding, dwz. de verhouding tussen de hoeveelheid om de motor geleide koude lucht en de door de
motor stromende hete lucht. De jongste ontwikkeling, de high-bypass
motor met een omloopverhouding van 5 is bij een vhegsnelheid van
M 0,8 zelfs zuiniger dan de beste propellervoortstuwing bij M 0,5 en het
ziet er naar uit dat de daarmee uitgeruste Jumbojets, waarvan nu een
aantal verschihende typen in aanbouw zijn en waarvan er één al in
dienst is, tot in lengte van dagen het luchtverkeer zullen verzorgen.
De mens wil echter sneller, en de technische ontwikkeling is zover,
dat nu de eerste supersone passagiersvliegtuigen in hun beproevingsstadium zijn, nl. de TU-144 en de Sud-BAC Concorde. Bij deze ontwikkeling heeft men een grote sprong in snelheid moeten en kunnen maken
omdat aheen het overschrijden van de geluidssnelheid in eerste instantie
een zeer oneconomisch vhegtuig zou opleveren doordat de luchtweerstand door het optreden van schokgolven sterk toe neemt. Pas bij
hogere snelheden dan M 2,0 is het rendement van de straalmotor zover
toegenomen dat de weerstandstoename erdoor wordt gecompenseerd,
zodat het brandstofverbruik per km van gelijke gi-ootte-orde is als dat
van de subsone straalvhegtuigen - zij het niet van de Jumbojets. Pas in
de zestiger jaren konden zuinige motoren worden gemaakt die bij zeer
hoge vhegsnelheden nog voldoende stuwkracht leveren.
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De hoge vhegsnehaeid brengt met zich mee dat door compressie van
de lucht en wrijving de temperatuur van verschillende delen hoog
oploopt. Is de stijging bij een subsoon vhegtuig nog in de grootte-orde
van 30° C wat bij de heersende buitenluchttemperatuur op grote hoogte
van -55° C nog altijd een huidtemperatuur ver onder 0° C oplevert de
Concorde is met zijn maximale kruissnelheid van M 2,2 berekend op
een maximale temperatuur van 153° C die optreedt bij het puntje van
de neus en o.a. bij de inlaten van de motorgondels. De buitenhuid van
de romp komt met zijn 90° C dicht tegen het kookpunt aan, zodat
gemakkelijk is in te zien dat de temperatuurregeling, die bij een subsoon
vliegtuig nog een kwestie van comfort is, bij dergelijke hoog supersone
snelheden een geval van leven of dood is. Ook moet dit vhegtuig
teneinde de golfweerstand te beperken op een dusdanige hoogte vliegen
dat falen van de drukcabine fataal voor de inzittenden zou zijn. De
installatie moet daarom meervoudig zijn uitgevoerd, terwijl de cabineramen zo klein zijn gemaakt dat zelfs bij bezwijken van een - ook hier
drievoudige - ruit de cabinedruk niet te snel zakt. Al dergelijke voorzieningen verhogen uiteraard het constructiegewicht van het vhegtuig,
wat ten koste gaat van de betalende lading. De ingewikkelde installaties
verhogen de kostprijs, wat de economie nadelig beïnvloedt. Het netto
resultaat is dat het supersone vliegtuig weliswaar een halvering van de
reistijd bv. naar Noord-Amerika biedt, maar dit zal ten koste moeten
gaan van een verhoging van de passageprijs in de orde van 25%. Is echter
hetzelfde verschh al niet sinds jaar en dag praktijk o.a. bij de Spoorwegen? Niemand kijkt verbaasd als hij D-trein toeslag moet betalen, om
van TEE-prijzen nog maar niet te spreken. Naar mijn persoonlijke
mening heeft dan ook het supersone verkeersvhegtuig zeer zeker toekomst, een grote toekomst zelfs.
Voordelen en bezwaren van het moderne vliegtuig
Misschien is het hier nu de tijd om wat andere aspecten dan zuiver
technische te behchten. Ik denk dan in eerste instantie aan het lawaaiwat vooral de laatste jaren sterk in het nieuws is gekomen. Niet zonder
reden overigens, want een modern straalverkeersvhegtuig ontwikkelt op
300 m hoogte overvhegend voldoende lawaai om o.a. een openluchtzwembad met honderden enthousiast gihende kinderen ruimschoots te
overstemmen. Moderne ontwikkehngen om met name de zeer hinderlijke giltoon van de bestaande bypassmotoren te onderdrukken blijken
een vrij uitvoerige ombouw van de motorgondels te vergen. De toepassing is daardoor zo duur dat van deze kant niet veel soulaas te verwachten valt. Gelukkig valt de ontwikkeling van de higlr-bypassmotor samen
met effecten die het geluidsniveau merkbaar verlagen en vooral ook de
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hinderlijkheid ervan beperken, zodat tenminste van de nieuw te bouwen
vhegtuigen minder overlast te verwachten is. Zo wordt door de lage
straalsnelheid het uitlaatlawaai beperkt, teiwijl bij het compressorontwerp de inleidschoepen zijn komen te vei-vallen zodat geen sirenewerking van dicht langs elkaar bewegende schoepen meer optreedt.
Overigens is het gebied waar het geluid hinderlijk is vrij beperkt in
omvang, zodat door voorschrijven van bepaalde uitvlieg- en naderingsroutes de hinder te localiseren is. In deze beperkte gebieden zal dan
niemand moeten wonen of mensen die minder gevoelig voor lawaai zijn.
Uiteraard wordt door verschillende personen heel anders gedacht over
het niveau dat als "hinderlijk" wordt gekwalificeerd. Hierbij speelt
naast de boven reeds genoemde aspecten van geluidsvolume en samenstelling ook nog de herhahngsfrequentie en de geaardheid en stemming
van de persoon in kwestie een rol. Een relatief nieuw element wordt
geïntroduceerd door het supersone vhegtuig. Aangezien er nog altijd
veel misverstand bestaat over het ontstaan en het wezen van de supersone knal is een kleine uiteenzetting over dit verschijnsel hier wel op
zijn plaats.
Even voor een vhegtuig de geluidssnelheid bereikt bestaan er
plaatselijk al gebieden met supersone snelheden bv. aan de bovenkant
van de vleugel, die dicht bij het vhegtuig worden afgesloten met een
klein schokgolije. Als de vhegsnelheid de geluidssnelheid overschrijdt
breiden deze schokgolven zich uit tot op grotere afstand van het
vhegtuig. Bij hogere snelheden groeit het schokgolfpatroon om het
vliegtuig op enige afstand ervan uit tot twee kegelvormige mantels met
een onderhnge afstand van iets meer dan de romplengte en een tophoek
die afhangt van de verhouding van vliegsnelheid tot geluidssnelheid; het
zg. getal van Mach. Op het moment dat deze schokgolfmantels, die met
het vhegtuig meebewegen, een mens op de grond passeren hoort deze
een dubbele knal, die soms ook door de korte opeenvolging enkel wordt
waargenomen. Het is gebleken dat een groot vhegtuig een minder
scherpe knal veroorzaakt die als "boem" kan worden gekwalificeerd.
Deze wordt minder hinderlijk ondervonden dan de scherpe knal van
sommige jagers ondanks het feit dat door het grotere vhegtuiggewicht
de "boem" een grotere intensiteit heeft. De sterkte van deze knal hangt
primair af van de vlieghoogte en is maar in geringe mate afhankelijk van
de vhegsnelheid. Wind- en temperatuursverschülen in de atmosfeer
kunnen vrij sterke variaties veroorzaken, terwijl door reflecties of door
een focus-effect van een versnellend vliegtuig plaatselijk een vrij grote
versterking kan optreden.
Een gelukkig effect is dat een civiel vhegtuig economisch mogelijk zal
moeten zijn en daardoor pas op grote hoogte supersoon zal gaan vliegen
omdat op geringe hoogte de extra luchtweerstand die samenhangt met
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het schokgolfsysteem veel te gi-oot zal zijn. Men vemacht van dit type
vliegtuigen op de grond een druksprong van 0,001 atmosfeer bij het
passeren van de schokgolf. Deze waarde geldt recht onder het vliegtuig
en is een factor 3 of 4 keer zo klein als de waarde waarbij schade aan
glas of pleisterwerk kan ontstaan. In zijdelingse richting neemt de
grootte van de druksprong af om op een afstand van ca. tweemaal de
vheghoogte geheel te verdwijnen. Dit betekent, dat iedereen die woont
binnen een strook van ca. 60 km breedte onder de baan van een
supersoon verkeersvliegtuig, de beruchte knal zal horen, en wel even
nadat het vliegtuig gepasseerd is vanwege de kegelvorm van het schokgolfpatroon. In de nabijheid van de plaats van vertrek en die van
aankomst zal geen knal worden gehoord omdat het vliegtuig dan met
een snelheid lager dan die van het geluid vliegt. Hierdoor is het mogelijk
om veel trajecten zo te leggen dat het supersone deel grotendeels boven
zee ligt zodat de geluidshinder wordt beperkt. De komende jaren zullen
moeten leren of deze oplossing aanvaardbaar is en toch nog een economische exploitatie van het supersone passagiersvliegtuig mogelijk
maken.
De vraag naar hogere snelheden
Waarom wil men nu zo snel? Is een snelheid van 800 km/h dan nog
niet genoeg? Voor kleinere afstanden is dat zeker het geval; tot afstanden van ca. 1500 km schiet men zelfs bitter weinig op met een supersoon vliegtuig aangezien dit pas na ca. 700 km vliegen op een kruissnelheid van 2300 km/h is gekomen, zodat de gemiddelde reissnelheid
terugloopt tot 1500 km/h.
Door de tijd, benodigd voor het manoeuvreren bij vertrek en aankomst, wordt de zg. bloksnelheid nog verder gedrukt. In verband
hiermee is ook een zo goed mogelijke verkeersregeling gewenst. Helaas
komen tegenwoordig door het steeds drukkere luchtverkeer op sommige plaatsen al wachttijden tot zelfs een uur of langer voor. Niet alleen
is dit bijzonder frustrerend voor passagiers en bemanning, maar bovendien vereist dit brandstofreserves die in de grootteorde van de betalende
lading gaan lopen, hetgeen de economie ernstig benadeelt. De enige
oplossing is het vergroten van het aantal luchthavens om een grote stad
heen. Deze zuhen verspreid moeten liggen om geen onderhnge interferentie van het luchtverkeer te veroorzaken. Een efficiënt transportsysteem zal er dan voor moeten zorgen dat de passagier op de plaats van
zijn bestemming aankomt. Misschien dat in de toekomst het steil
startende en -landende vliegtuig soulaas kan bieden omdat het minder
luchtruim vraagt om te manoeuvreren, maar het grootste deel van de
passagiers zal het laatste deel van zijn reis over de grond afleggen omdat
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dit voor korte afstanden nog altijd de snelste, meest flexibele en
goedkoopste oplossing vormt ondanks de enorme investeringen die
nodig zijn voor wegenaanleg, zij het op, boven of onder de grond.
Is dus tot de middelgrote afstanden het subsone verkeersvliegtuig snel
genoeg, de transatlantische oversteek vergt nog altijd ca. 7 uur, en dat is
een lange zit. Kan een zakenman dan misschien een deel van deze tijd
doorbrengen met voorbereiden van de komende bespreking, of andere
werkzaamheden, een groot deel van de vlucht zal hij toch als verloren
tijd beschouwen. Een vhegtuig leent zich niet zo goed tot het aanknopen van nieuwe connecties; een zakenman die daarop uit is zal bij
voorkeur de drijvend-hotelsfeer van een boot zoeken, ofschoon het
aantal heden dat dit doet sinds 1945 steeds teruglopend is en nu met
meer dan een factor 10 wordt overtroffen door de luchtreizigers.
Een argument dat wel ten voordele van supersoon vhegen wordt
aangevoerd is dat door de halvering van de tijd, benodigd voor de
transatlantische oversteek, een retour vlucht op een dag binnen de
mogelijkheden komt. Dit is voor de betrokken persoon dan wel een zeer
lange dag, maar heeft het voordeel dat geen aanpassing nodig is aan het
tijdsverschil van 5 uur tussen Europa en Amerika's Oostkust, wat anders
iemands eet- en slaaproutine danig in de war kan sturen.
Met een verder opvoeren van de vhegsnelheid is relatief weinig
verdere tijdwinst te behalen, terwijl de prijs hoog is. Een vergroting van
de vliegsnelheid van M 2,2 tot M 2,7 betekent een verkorting van de
bloktijd van 3 uur tot iVi uur terwijl de technische moeilijkheden zeer
sterk worden vergroot door de toename van de maximaal optredende
temperaturen aan het vliegtuig van 150 tot 250° C, Dergelijke hoge
snelheden hebben pas weer op nog grotere afstanden zin, en daar
bestaat op het ogenblik nog niet de vraag naar snel vervoer. Wat niet is
kan echter komen, in 1927 is één man door de lucht van Amerika naar
Europa gevlogen en die ging nog met de boot terug. In 1969 waren het
er 3 miljoen die dit traject in beide richtingen hebben afgelegd. Er is
ook al een noemenswaard verkeersvolume tussen Europa en Amerika's
westkust, ofschoon dat in het niet valt bij het enorme aantal transcontinentale passagiers, waarvan wordt verwacht dat die voorlopig met
subsone snelheden genoegen zuhen moeten nemen in verband met de
geluidshinder op de grond.
Economie
Natuurlijk is een hogere snelheid alleen aantrekkelijk als met kortere
reistijd geen oveiTuatige kosten verhoging gepaard gaat. Tot nu toe heeft
de produktiviteit van het moderne vhegtuig de stijging van de kosten
van aanschaf, onderhoud en exploitatie overtroffen, zodat inderdaad de
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kosten van de meeste vliegtickets niet of weimg zijn toegenomen in
geldbedrag. Door de sterke ontwaarding van het geld is vliegen dus
relatief belangrijk goedkoper geworden, hetgeen heeft geresulteerd in
een enorme toeneming van de vraag naar luchttransport, niet alleen
voor personen maar ook voor vracht. De cyclus wordt gesloten door grotere, economischer vhegtuigen te bouwen. Deze ontwikkehng zou nooit
mogehjk zijn geweest zonder het speui-werk van onderzoekingsinstelhngen, het ontwikkelingswerk van de vhegtuig- en motorenfabrieken en
de elektronische industrie, de vehigheidscontrole van de luchtwaardigheidsautoriteiten, zowel bij de bouw als bij het gebruik van de vliegtuigen, het vliegbedrijf en de onderhoudswerkzaamheden van de luchtvaartmaatschappijen en, last but not least, de verkoop van de zitplaatsen door de reisbureaus.
Er zijn nog geen tekenen van verzadiging* van de markt waar te
nemen, het passagiersvervoer van de westelijke wereld stijgt nog steeds
monotoon met 10 a 15% per jaar. Wel doen zich remmende factoren
voor zoals de verzadiging van het luchtruim om grote steden en het
rijzend verzet tegen het steeds maar uitbreiden van luchthavens met de
daaruit voortvloeiende geluidshinder. Ook de toenemende reistijden van
en naar de stad hebben een ongunstige invloed, die echter nog weinig
invloed heeft op het betrekkelijk kort geleden aangeboorde reseiToir
van vhegvakantiegangers, voor wie het vhegtuig ondanks dat toch een
belangrijke vergroting van het aantal vakantiedagen geeft, nog afgezien
van het feit dat de lange rit naar een zonnige vakantieoord op onze
moderne overvolle wegen bezwaarlijk meer een genoegen valt te noemen. De zakenman gaat meer gebruik maken van vergaderfacihteiten op
en nabij het vhegveld; kortom de aantrekkelijke tijdwinst van het
vhegtuig is nog lang niet volledig uitgebuit.
De kosten
De enorme vraag naar vhegvervoer heeft er toe geleid dat het moderne vhegtuig dikwijls 3000 of meer vheguren per jaar kan maken, wat
een verdubbeling is ten opzichte van dat aantal aan het eind van de
veertiger jaren. Dit getal, tezamen met een sterke vergroting van de
vhegsnelheid en het aantal zitplaatsen, verklaart de vergroting van de
produktiviteit.
Uiteraard ging met de technische ontwikkeling een verhoging van de
kostprijs van het vhegtuig met zijn installaties samen. De levensduur van
de constructie bleef echter in jaren van dezelfde orde omdat deze
grotendeeld wordt bepaald door het optreden van corrosieverschijnselen, die niet verergeren met een groter aantal vlieguren. Dit
* Bij liet ter perse gaan van dit artilcel blijlct dit optimistisclie geluid helaas niet meer waar te zijn.
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heeft een gunstige invloed op de afschrijvingskosten.
Slijtage en onderhoudskosten zijn uiteraard afliankelijk van het aantal vlieguren, maar niet van de vliegsnelheid. De invoering van de
straalmotor is wat dit betreft een enorme vooruitgang. Het tijdsverloop
tussen twee onderhoudsperioden is gestegen van ca. 1500 uur tot
4000 uur in sommige gevallen, terwijl de inspecties tussen twee vluchten van de straalmotor dikwijls alleen maar inhouden dat bij het
uitlopen na het afzetten wordt geluisterd of er iets aanloopt terwijl
verder pro-forma het oliepeh wordt gecontroleerd.
Een groter vliegtuig vraagt relatief minder instahaties, wat kostenverlagend zou werken. In deze trend komt echter de laatste tijd verandering omdat het grotere aantal passagiers per vhegtuig een nog betere
veiligheid vraagt dan het niveau dat de laatste 10 jaar kon worden
gehandhaafd. Ik kan U wel een getal noemen van één dodelijk ongeval
op de 100 miljoen passagiermijl naar een sprekender illustratie wordt
gevormd door de statistische levensduur van iemand die iedere week een
reis om de wereld zou maken. Deze bedraagt nl. 80 jaar.
Grotere veiligheid brengt met zich mee dat vele voor de vlucht
belangrijke installaties verdubbeld of zelfs verdrie- of viervoudigd moeten worden, zoals al sinds het begin van de burgerluchtvaart met de
motoren het geval is. Verdubbeling van bepaalde delen van het instrumentarium is in vele gevallen niet voldoende omdat bij een verschil in
aanwijzing niet duidelijk hoeft te zijn welke waarde de juiste is. Dit is
natuurlijk wel het geval indien van een van beide instrumenten de
aanwijzing sterk slingert of bv. naar nul wegvalt terwijl het andere rustig
blijft aanwijzen, maar helaas zijn lang niet alle storingen zo duidelijk.
De vlieger heeft dus een derde aanwijzing nodig om uit te maken wat
goed is, en ook om met wat meer gemoedsrust door te kunnen vhegen
na een enkelvoudige storing. In vele gevahen kan hij ook uit het gedrag
van de rest van zijn apparatuur opmaken of een bepaald onderdeel goed
functioneert.
De mate van zg. redundancy die in het vhegtuig moet worden
ingebouwd neemt echter steeds toe, vooral omdat het bij het toenemende luchtverkeer steeds minder aanvaardbaar wordt dat vluchten
moeten worden geschrapt door slecht zicht. De start bij beperkt zicht is
niet zo'n groot probleem maar de landing, waarbij het vhegtuig binnen
nauwe toleranties van hoogte en snelheid boven de baandrempel moet
binnenkomen en niet ernaast of ervoor of in een verkeerde richting —
vereist zeer kostbare apparatuur van hoge betrouwbaarheid, zowel in
het vhegtuig als op de gi-ond.
Er zijn verschillende vliegtuigtypen uitgerust met blindlandingsapparatuur, die niet aheen het vhegtuig "blind" binnen brengt maar bovendien het "afvangen" uitvoert, dwz. de daalsnelheid op het juiste mo-
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ment tot nul reduceert zodat het vhegtuig met een hchte bons op het
juiste punt de landingsbaan raakt, d.w.z. ca. 300 m na het begin.
Eventueel zal worden gecompenseerd voor dwarswind door op het
juiste moment een richtingsroeruitslag te geven van de goede grootte.
Uitrusting met deze apparatuur alleen is echter niet voldoende; tevens
moet het bewijs worden geleverd dat ook bij een - desnoods zeer
zeldzaam voorkomende — combinatie van storingen toch geen ongeval
kan voorkomen. Dit is de hoofdreden dat de bhndlanding nog steeds
niet operationeel wordt toegepast. Ook de vlieger kan hier niet helpen,
de man ziet immers zelf ook niets bij werkelijk slecht zicht, dwz. een
wolkenhoogte van 30 m en een horizontaal zicht van 400 m; een
afstand die het vhegtuig in 6 seconden aflegt. Deze tijd is tekort om een
overzicht van de omstandigheden te krijgen en evt. nog een correctie uit
te voeren. Toch is dergelijke apparatuur van het grootste belang voor
sneller vhegen. U heeft er als passagier immers niets aan als U snel naar
Amsterdam wordt vervoerd en uiteindelijk in Frankfurt terecht komt
vanwege de mist.
Technische grenzen
Een vhegtuig kan aheen redelijk economisch snel vhegen als de
luchtweerstand niet te hoog oploopt. Nu is deze luchtweerstand bij
subsone vhegsnelheid opgebouwd uit twee elementen: de wrijvingsweerstand, die evenredig met de stuwdruk oploopt, en de zg. geïnduceerde
weerstand, die samenhangt met de draagkracht en de vleugelspanwijdte
en die omgekeerd evenredig met de stuwdruk blijkt te zijn. De totale
weerstand, verkregen door deze beide elementen te sommeren, blijkt
een minimum te vertonen dat bij de meeste tegenwoordige transportvhegtuigen dicht boven de minimale snelheid ligt. In dit geval is de
geïnduceerde weerstand gelijk aan de wrijvingsweerstand. Een eind
boven deze snelheid is de weerstand nog steeds niet veel opgelopen,
maar bij veel hogere snelheid gaat de toeneming van de wrijvingsweerstand duidelijk overheersen. De kenmerkende verhouding tussen draagkracht (of vliegtuiggewicht) en luchtweerstand, vaak aangeduid met de
lelijke uitdrukking hft-drift verhouding, neemt bij een bepaald vliegtuig
af met hogere snelheden.
Bij het vhegtuigontwerp kan op verschihende manieren de maximale
lift-drift verhouding gunstig worden beïnvloed. Eén manier is het
bouwen van een vleugel met grotere spanwijdte, waardoor de geïnduceerde weerstand kleiner wordt. Helaas is een dergelijke slanke vleugel
door het opvangen van de hoge buigbelasting aan de vleugelwortel
zwaarder dan een korte vleugel, hetgeen een ongunstige invloed heeft
op de maximale betalende lading en daarmee dus ook op de economie.
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Een tweede manier is het opvoeren van de vleugelbelasting door de
vleugel kleiner — en daarmee ook lichter — te maken. Weliswaar loopt
de geïnduceerde weerstand op maar de wrijvingsweerstand neemt af. Op
deze manier is men erin geslaagd om ook met de moderne straalverkeersvliegtuigen een maximale L/D verhouding van ca. 15 te behalen.
Met behulp van efficiënte vleugelkleppen kan de landingssnelheid beperkt blijven tot een waarde van ca. 250 km/h, waarbij men aan een
baanlengte van 3 km ruimschoots genoeg heeft.
Het is nog steeds waar dat deze maximale L/D verhouding wordt
bereikt bij een relatief lage stuwdruk. Dit betekent op geringe hoogte,
waar de luchtdichtheid groot is, een betrekkelijk geringe vhegsnelheid.
Op veel grotere hoogte echter is de ware vhegsnelheid voor een bepaalde
stuwdruk, en dus voor maximale L/D veel gi-oter. Tegelijk neemt echter
de verhouding tussen vliegsnelheid en geluidssnelheid, het getal van
Mach, toe. Aangezien bij overschrijding van een bepaald kritisch getal
van Mach de luchtweerstand sterk toeneemt door het ontstaan van
schokgolven, is de vheghoogte voor het gunstigste brandstofverbruik die
waarbij de optimale L/D en het kritische getal van Mach samenvallen.
Ten gevolge van de eigenschappen van de straalmotor is dit een hogere
snelheid dan die voor maximale L/D. Het kritische getal van Mach
wordt hoger naarmate de vleugel dunner is of meer pijlvorm heeft,
daarmee wordt echter tegelijk de vleugel zwaarder en wordt de landingssnelheid hoger. Van de meeste moderne straalverkeersvliegtuigen hgt
het kritisch getal van Mach tussen 0,75 en 0,85; de vlieghoogte waarop
het meest economisch kan worden gekruist varieert van 10 km tot
12 km, afhankelijk van de vleugelbelasting. In de praktijk speelt echter
ook de trajectlengte een rol; op een kort traject zijn ondanks de wat
hogere brandstofkosten de totale kosten geringer indien op een geringere hoogte — bv. 7-8 km wordt gevlogen bij een wat slechtere L/D
verhouding maar een gi'otere vliegsnelheid. Op geringe hoogte is nl. niet
alleen het kritisch Mach getal hoger in verband met de lagere draagkrachtscoëfficiënt, maar bovendien is door de hogere buitenluchttemperatuur de ware snelheid die hoort bij een bepaalde waarde van het getal
van Mach groter.
Bij het overschrijden van het kritisch getal van Mach stijgt de luchtweerstand tot een zeer hoge waarde, die zijn maximum bereikt —
afhankelijk van de vleugelvorm — bij ongeveer M 1,1. In supersone
vlucht is door het optreden van deze schokgolfweerstand de maximale
waarde van L/D niet meer dan de helft van de maximale waarde in
subsone vlucht. Deze maximale waarde neemt langzaam af met toenemend getal van Mach; de optimale vheghoogte neemt sterk toe en is
15-18 km bij M 2,0 met een L/D max. van 7 tot 8. Het specifieke
brandstofverbruik van een straalmotor (d.w.z. het brandstofverbruik
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per uur per kg stuwkracht) neemt slechts langzaam toe met het Machgetal, waardoor bij hoge snelheid het verbruik per km weer op dezelfde
gi-ootteorde ligt als in subsone vlucht, ondanks de veel grotere luchtweerstand. Dit is de reden waarom in principe economisch supersoon
luchttransport mogelijk is, en ook waarom een grote sprong in snelheid
moet worden gemaakt van M 0,85 tot tenminste M 2,0,
Voortstuwing
We zijn nu min of meer vanzelf op de voortstuwing terecht gekomen.
Al eerder is geconstateerd dat de straalmotor in principe geen snelheidslimiet kent, en daarmee dus de aangewezen voortstuwingsbron is voor
een snel vhegtuig. Wehswaar kunnen bij de moderne motoren de bladtippen een getal van Mach van 1,4 bereiken, maar doordat de rotor is
ingekapseld blijven de schokgolfverliezen uit, die bij vrij ronddraaiende
schroefbladtippen zouden optreden. Overigens is hier een ontwikkehngsperiode van 20 jaar aan voorafgegaan voordat men compressoren
kon ontwikkelen met dergelijke tipsnelheden en toch een redelijk
redement. De verdere stroming door de hele motor is subsoon, ook de
axiale instroom snelheid van de compressor wordt — zelfs in supersone
vlucht — door de vorm van de motorinlaat beperkt tot ca. M 0,6.
De belangrijke eisen die aan het voortstuwingssysteem worden gesteld zijn die van gering motorgewicht en laag brandstofverbruik. Nu
zijn helaas deze eisen met elkaar in tegenspraak, de voorzieningen die de
motor licht maken, zoals een gering aantal compressortrappen — en dus
lage compressieverhouding - en een hoge turbine-inlaattemperatuur —
en daardoor veel stuwkracht per eenheid luchttransport — verhogen het
brandstofverbruik en vice-versa. Zoals in zovele andere gevallen moet
ook hier naar een compromis worden afgezocht, wat in dit geval
afliankelijk is van de trajectlengte omdat deze mede de benodigde
hoeveelheid brandstof bepaalt.
Dank zij de ontwikkeling van de techniek zijn de moderne motoren
belangrijk hchter en zuiniger dan de eerste straalmotoren. Zo is men er
in geslaagd om eerst de compressorverhezen te halveren en vervolgens
met behoud van dit gunstige rendement de belasting te verdubbelen,
zodat met eenzelfde aantal axiale compressortrappen meer dan de
dubbele compressieverhouding wordt behaald. Bij subsone vhegsnelheid
is echter voortdurend opvoeren van de compressieverhouding niet
zonder meer gunstig omdat de verbetering van het thermisch rendement
steeds verder wordt tegengewerkt door de verslechtering van het voortstuwingsrendement. In deze situatie wordt een belangrijke verbetering
gebracht door toepassen van de dubbelstroom - of bypassmotor,
waarin de brand stofenergie wordt verdeeld over een grotere lucht-
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stroom, die dan weliswaar een geringere snelheid krijgt maar in totaal
toch meer stuwkracht geeft en door zijn gunstiger verhouding van
kinetische energie en impuls een belangrijk beter voortstuwingsrendement oplevert.
Een dergelijke bypassmotor heeft wel weer baat bij het opvoeren van
compressieverhouding en turbine-inlaattemperatuur; en wel des te meer
naarmate de bypass-verhouding groter is. De moderne motoren, zoals
deze in de jumbojets worden toegepast, hebben een bypass-verhouding
van 5 : 1, een compressieverhouding van 27 : 1 en een turbine-inlaattemperatuur van over de 1000°C en hebben bij M 0,8 tot 0,9 een beter
rendement dan de beste propehermotoren van weleer bij M 0,5-0,6.
In supersone vlucht wordt de verhouding tussen vliegsnelheid en
straalsnelheid van een enkelvoudige straalmotor groter. Dit heeft enerzijds tot gevolg dat het voortstuwingsrendement beter wordt met toenemend getal van Mach, maar helaas ook dat de stuwkracht per eenheid
luchttransport afneemt en daamee het motorgewicht voor een bepaalde
stuwkracht toe moet nemen. Het is daarom voor dergelijke motoren
zeer belangrijk om de turbine-inlaattemperatuur op te voeren. De optimale combinatie van compressie-verhouding en turbine-inlaattemperatuur hgt voor moderne motoren voor supersone vlucht bij een dergelijke
drukverhouding dat de compressor-eindtemperatuur ongeveer midden
tussen de buitenluchttemperatuur en de turbine-inlaattemperatuur in
ligt. Bij de moderne motoren voor een vliegsnelheid van M 2,0-2,2 zoals
de Rolls-Royce Bristol Olympus 593 B liggen beide waarden op de
grens van het momenteel technisch bereikbare. Een bypass-motor heeft
voor supersone vlucht dus nog geen zin omdat hogere waarden nodig
zijn. Overigens is het voortstuwingsrendement van een enkelvoudige
straalmotor bij M 2,2 al relatief hoog, t.w. 75%, zodat uit dat oogpunt
een bypass-motor weinig zin heeft. Deze zou echter hoofdzakelijk
moeten dienen om het verbruik tijdens de subsone gedeelten van de
vlucht te beperken. Weliswaar neemt het specifiek brandstofverbruik
met de vliegsnelheid toe, maar de verhouding tussen vliegsnelheid en
specifiek brandstofverbruik, die maatgevend is voor het totale rendement, wordt groter zodat bij snelheden groter dan M 2,0 waarden van
40-50% voor het totale rendement worden gehaald, en dit zijn zeer hoge
waarden voor thermodynamische installaties, waarden die zelfs het
rendement van een grote elektrische centrale overtreffen.
Uiteraard gaat deze verbetering van de prestaties ten koste van zekere
complicaties in het ontwerp en de bouw van deze motoren.
Een compressor die optimaal is gedimensioneerd voor een bepaalde
drukverhouding bij een bepaald toerental zal ook bij andere toerentallen goed moeten blijven werken, ook al was het alleen maar om zelf
te kunnen accelereren van stilstand naar het bedrijfstoerental. Vooral
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bij een hoge maximale drukverhouding vraagt dit speciale voorzieningen
omdat anders bij de lage druk, die bij een lager toerental hoort, de
stroomsnelheid voorin de compressor tevens afneemt, waardoor het
voorste deel net als een vliegtuigvleugel bij te lage snelheid zou kunnen
overtrekken, en daardoor de stroming geheel kunnen verstoren. De
meest toegepaste oplossingen zijn het verstelbaar maken van de bladstand of het opdelen van de compressor in twee of zelfs drie delen, die
op concentrische assen lopend en elk aangedreven door hun eigen
turbine — elk hun eigen toerental kiezen, waarbij de boven beschreven
verschijnselen niet op kunnen treden. De onderlinge verhouding van de
toerentahen van lage- en hogedrukcompressor nemen dan toe met het
toerental.
Het toepassen van hoge turbine-inlaattemperaturen maakt het koelen
van de bladen noodzakelijk. Deze worden hiertoe van overlangse kanalen voorzien, waardoor lucht wordt geleid die wordt afgetapt van de
compressor. Het hoeft geen betoog dat fabricage van dergelijke turbinebladen in speciale hittebestendige metaallegeringen bijzonder moeilijk
en daardoor zeer duur is.
Bij hoge supersone snelheden wordt een deel van de compressie
veroorzaakt door de vliegsnelheid zelf Hiervoor is echter vooral bij
snelheden boven M 2,0 een speciaal gevormde inlaat nodig die een
dusdanig schokgolvenpatroon veroorzaakt dat de drukverhoging efficiënt plaats kan vinden en tevens niet verloren gaat buiten de motorinlaat. Ook hier geldt dat het optimum voor hoge snelheden ongeschikt
is om bij lage snelheid te worden gebruikt, zodat de inlaat variabel moet
zijn.
De inlaatcondities van de eerder genoemde Olympusmotor van de
Concorde variëren van een inlaattemperatuur van -25° C tot + 153° C.
Om bij een dergelijke verandering de condities in de motor op een
efficiënt niveau te houden moet ook de uitlaat van de motor van
doorstroomoppervlak kunnen variëren. Een daarvoor geschikt mechanisme is tot nu toe alleen voor militaire vhegtuigen die voorzien zijn van
motoren met nabranders, toegepast.
Bij zeer hoge snelheden is de drukverhoging door de vliegsnelheid zelf
voldoende voor een efficiënte motor, die in dat geval dan alleen uit een
(verstelbare) in-en uitlaat en een brander bestaat, een zg. ramjet. Met
dergelijke motoren zijn snelheden van M 3-4 bereikbaar. Helaas levert
echter een ramjet bij lage snelheid weinig of geen stuwkracht, zodat
voor start em versnelling toch aparte motoren zijn vereist. Een mogelijke oplossing vormt de turbo-ramjet, welke bestaat uit een turbine,
gedreven met raketbrandstof, die een compressor met een gering aantal
trappen aandrijft, waarachter dan branders zijn geplaatst zoals bij de
ramjet het geval is.
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Bij alle bovenbeschreven motortypen geschiedt de verbranding van
koolwaterstofverbindingen als petroleum bij laag-subsone snelheden in
een verbrandingskamer met vlampijp. Een ontwikkehng waar momenteel in enkele laboratoria aan wordt gewerkt is de Supersonic Combustion Ramjet of SCRamjet. Zoals de naam zegt vindt hier de verbranding in een supersone stroming plaats, waardoor het probleem van
inlaat en compressor sterk vereenvoudigd wordt en het snelheidsbereik
vergroot. De enige brandstof die echter tot nu toe in aanmerking komt
is vloeibare waterstof Dit is niet alleen duur en moeilijk hanteerbaar,
maar vereist bovendien vanwege het lage soortgelijk gewicht van 0,07
bij -250° C een gi'ote tankinhoud.
Het is uit het bovenstaande wel duidelijk dat de kwestie van vliegtuigvoortstuwing - in principe althans - nog niet aan het eind van zijn
latijn is, ook al moet er nog heel wat gebeuren voordat er een efficiënte
motor voor M 3,0 kan worden gemaakt.
Uit het voorgaande moge blijken dat - behalve in een gebied tussen
M 1,0 en M 1,6 - efficiënt luchttransport mogelijk is ook bij zeer hoge
snelheden omdat de slechter wordende hft-driftverhouding wordt gecompenseerd door het betere rendement van de voortstuwingsinstallatie. Het brandstofverbruik per afgelegde km blijft gelijk of neemt zelfs
af met snelheden boven M 2,0. We blijven echter met het düemma
zitten, dat hogere snelheden aheen tot belangrijke verkortingen van de
reisduur leiden op grotere afstanden, terwijl voor deze grotere afstanden
een relatief grotere brandstofvoorraad nodig is, zodat de betalende lading
in het gedrang komt en de produktie van betalende tonkm per kg
brandstof het gevaar loopt te gaan dalen. Tot nu toe kon dit worden
voorkomen door steeds grotere vliegtuigen te bouwen, die constructief
efficiënter zijn, waardoor de betalende lading als percentage van het startgewicht kon blijven worden behouden op een waarde van 10 tot 15%. Bij
het supersone passagiersvhegtuig kan echter maar de helft van dit percentage betalende lading worden gereahseerd en het ziet er naar uit dat ook
zelfs bij een belangrijke vooruitgang in de stand der techniek dit percentage bij nog hogere snelheden laag zal blijven. De betalende lading van de
Saturn V raket naar de maan bedroeg bv. 0,7% van het startgewicht en dan
is de definitie van betalende lading al zeer ruim genomen, nl. omvattende
de LEM en de complete command capsule.
Daarbij in aanmerking genomen dat de vraag naar direct luchttransport over grote afstanden nog betrekkelijk gering is ziet het er naar
uit dat de passagier die van Amsterdam naar Los Angeles wü vhegen
voorlopig nog wel genoegen zal moeten nemen met een tussenlanding.
Maar per slot van rekening was dit ook de situatie van voor 1955 op de
Noord-Atlantische route naar New York, en op het aanbod van efficiënt
en comfortabel non-stop vervoer is een enorme stroom passagiers ge-
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volgd.
De reden van dit relatief laag constructie-rendement is, behalve het
extra instahatiegewicht voor de ingewikkelder apparatuur, ook de noodzaak van een speciale constructie om de temperatuursverschillen op te
vangen die worden veroorzaakt door verschhlen in wrijving en uitstraling bij de hoge snelheid. Zo is de neus van de Concorde 150° heet, de
rompbuitenhuid 90° en de binnenkant 20° C. temijl in subsone vlucht
op grote hoogte de buitenhuid een temperatuur van -25° C heeft.
Als de constructie niet vrij de gelegenheid krijgt om uit te zetten,
ontstaan door deze temperatuursverschülen extra spanningen die voor
de constructeur in zijn toch al hoog belaste constructie kan een ernstig
bezwaar vormen. Bij temperaturen boven 150° C verliezen ook de zg.
hittebestendige aluminiumlegeringen hun sterkte. Dit betekent dat voor
een veel hogere vliegsnelheid dan M 2,0 het vhegtuig van een ander
materiaal moet worden gebouwd. O.a. kan titanium worden gebruikt,
wat hcht en sterk is maar helaas ook duur en moeUijk te bewerken. Tot
nu toe is dit materiaal nog maar in beperkte mate met succes toegepast,
ofschoon het in de moderne vliegtuigen wel steeds meer veld wint.
Voor de zeer veel hogere snelheden is een aërodynamische vormgeving zoals we gewend zijn niet meer mogehjk, omdat daarbij de
temperatuur van bv. de neus van het vliegtuig te hoog zou oplopen. Een
stompe vorm moet worden toegepast, waarbij de warmteoverdracht
naar de huid bij hypersone snelheden wordt verlaagd door de schokgolf
die voor deze stompe neus ontstaat. Men moet hierbij denken aan een
L/D = 2 of nog minder; de Gemini capsule kan bv. een L/B = 1/4 halen
bij een snelheid van 6 km/sec of M 20.
Het is nog niet duidelijk of — en hoe — dergelijke snelheden zouden
kunnen worden gerealiseerd voor passagierstransport. Op dit ogenblik
zijn ze alleen te bereiken met raketvoortstuwing. Weliswaar is de beginversnelling dan betrekkelijk laag, maar deze loopt op naarmate de
brandstof verder wordt verbruikt en de eindversnelling van zo'n 6-8 g is
alleen door een speciaal getrainde astronaut te verdragen. Nu al zijn er
passagiers die wit om de neus worden van de 0,3 a 0,4 g waarmee een
modern straalvhegtuig op de startbaan versnelt, en helaas is de menselijke tolerantie een factor die de techniek niet in de hand heeft.
Ik zou mijn betoog samen willen vatten met de conclusie dat het
moderne subsone straalvliegtuig een zeer efficiënt en comfortabel vervoermiddel is gebleken en dat het supersone passagiersvliegtuig bij
M 2,0 of meer goede mogelijkheden kan bieden, maar dat voor korte
reistijden meer nodig is dan aheen snelle vliegtuigen. Een verdere
verhoging van de vliegsnelheid is technisch wel mogelijk maar zal niet
op korte termijn en niet dan met zeer veel inspanning kunnen worden
gerealiseerd.
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De economische situatie
In het jaar 1967, toen in Montreal de grote wereldtentoonstelling
maanden tevoren al onder de aandacht van de gehele wereld werd
gebracht, werd in Fairbanks een speciale Alaska-tentoonstelling geopend ter viering van het feit, dat Alaska een eeuw eerder door Amerika
werd gekocht van Rusland. Van de bezoeker werd verwacht, dat hij
graag voor pelsjager zou spelen in sleden met hondenteams ervoor. Er
waren wieltjes onder gemonteerd, want er is in Fairbanks 's zomers een
bloemenweelde als in Nederland. Er reed een klein goudtreintje op het
terrein, waarin men zich vertederd als goudzoeker het rondrijden, om
een plekje te bereiken, waar men zelf en masse, "gold panning" kon
ervaren: uitwassen van grint met soms een fijn goudadertje. Natuurlijk
ontbraken niet attracties als rendiervlees en moosevlees eten en de
romantische Parijse cancan-dansen uit 1900, die ook de goudzoekers en
pelsjagers in de kroegen van Alaska moesten opvrolijken.
Het was heel duidelijk, dat men nog steeds droomt en romantiseert
over ahes wat Alaska nooit is geworden. En zoals de gigantische overstromingen van augustus 1967 er een abrupt einde aan maakten door de
tentoonstelling en ahe feestpret volledig weg te spoelen, zo zou het te
wensen zijn, dat de nuchtere feiten van hun land eens wat meer
doordrongen tot de bevolking van Alaska en de rest van Amerika.
Op het ogenblik zijn er in heel Alaska nog 178 eenzame goudzoekers,
die samen per jaar voor $ 1 miljoen bijeen zoeken, wat niet meer
betekent dan 1/5 van wat op één ochtend op de goudmarkt in Londen
verhandeld wordt. Alaska is allerminst een dorado voor goudzoekers en
pelsjagers, maar een nog onder-ontwikkeld gebied met uitsluitend primaire produkten, dat in hoofdzaak bewoond wordt door welgestelde
Amerikaanse stadsmensen, die na hun militaire diensttijd in de tweede
wereldoorlog besloten in Alaska te blijven. De beste vooruitzichten voor
dit gigantische onontgonnen land liggen in een moderne exploitatie van
Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde "Diligentia"
te 's-Gravenhage op 5 oktober 1970
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de natuurlijke produkten. Deze zijn in volgorde van belangrijkheid:
visserij
$ 200 miljoen (± 50% van het nationale produkt).
bosbouw
70 müjoen ( 16%)
olie, aardgas
45 miljoen ( 10%)
mineralen
38 miljoen ( 10%)
zand en grind
21 miljoen ( 5%)
pelzen
8 müjoen ( 2%)
landbouw
6 miljoen (
1,5%)
toerisme
4 miljoen (
1%)
goud
1 miljoen ( 0,35%)
De olie is pas vrij kort in ontginning. Door exploitatie worden nog
steeds enorme voorraden ontdekt, maar nu al is ohe het derde nationale
produkt en de opbrengst kan zeker nog vemervoudigen. Toch is dit op
wereldniveau nog uiterst bescheiden: per dag 50 000 vaten, in vergelijking met Texas met 2~ miljoen vaten of met de 8 miljoen vaten per
dag van de gehele USA.
Problemen zijn hier natuurlijk, dat ijs en modder het bedrijf lang stü
leggen, waardoor o.a. ook de lonen één derde hoger liggen dan in
Californië. De boorputten zijn viermaal zo duur want bij zeeboringen
brengt de zware ijsgang veel schade toe aan de apparatuur. Op het land
is in het Noorden onder het toendra plantendek de bodem nog nooit
ontdooid.sinds de laatste ijstijd, de permafrost van 1 - 70 meter diep.
Toch zijn er ook specifieke voordelen in Alaska: de ohe is geconcentreerd, zodat er weinig putten nodig zijn; de belasting is laag (6-13%, in
Amerika wel 30%) en de snelheid van pompen is ongeluniteerd door het
ontbreken van Staatsvoorschriften,
Bij deze beschouwing is nog geen rekening gehouden met de exploitatie van de bronnen in de Noordelijke IJszee, vanwaar men een
pijpleiding naar de ijsvrije haven van Valdez ten zuiden van Anchorage
overweegt.
De omzet in Alaska zelf is echter nog zo gering, dat een eigen
raffinaderij niet overwogen wordt, zodat de benzine er ondanks de
bodemrijkdom zeer duur is.
De hoge consumentenprijzen maken de inwoners zo achterdochtig als
een Afrikaanse nationahst tegenover een koloniale mijn-industrie. De
olie van Alaska wordt vuil door technici uit Californië en Texas gewonnen, de ruwe ohe wordt in Cahfornië geraffineerd en een paar soorten
komen geraffineerd weer terug per schip, maar kosten dan niet 33 cent
per gaüon (4,54 1) zoals in Cahfornië, maar 50 cent. Toch is raffineren
en zelfs gewoon industriahseren ter plaatse niet lonend voor een zo
kleine bevolking.
Dit laatste is weer een gevolg van de sterke afkeer van iedere overheidsinmenging en van een in feite onjuiste instelling van Amerüca t.o.
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deze jongste staat. Bijna ongegeneerd formuleerde de Federale Regering
in Washington, dat Alaska zich moet ontwildcelen naar de vraag in
Amerika en blijkbaar niet naar optimale eigen ontplooüng. Dit verklaart
de gulzige uitbuiting van de bodemschatten van Alaska, zonder dat eerst
een verantwoorde planning voor het land wordt gemaakt. Sinds 1957 is
er een ohe-hoogconjunctuur en naast de bijna koloniale ontginning van
de USA is er nu een serieuze concurrent verschenen in de figuur van de
Japanse zakenman.
Japan heeft een dringende behoefte aan primaire produkten in zijn
overbevolkte land en nu al betrekt het aardgas uit Alaska voor de
electriciteitscentrale in Tokio. Japan investeert juist graag in de leveranciers van deze prunaire produkten en bouwde al houtmolens, papierfabrieken, visconservenfabrieken en een kunstmestfabriek, die de gi-ootste ter wereld is. In West-Alaska investeerde Japan $ 44 miljoen in
olie-exploratie, al heeft het wel ernstige klachten over de slechte infrastructuur van het land. Er is maar 800 km raü aanwezig en
11 000 km weg. Vooral boven de poolcirkel is alleen luchttransport
mogelijk. En dit in een land met een oppervlak van 900 000 km^, een
afstand van Amsterdam tot Marseille in het vierkant, of 1/6 van de
Verenigde Staten, nl. het oppei-vlak van Texas, Montana en Cahfornië
bij elkaar. Ervaringen van Canada in het onontgonnen gebied van
Yukon en British Columbia leren, dat de mijnontginningen direct beginnen als de staat voor de nodige wegen zorgt. Maar Amerika is nog
niet rijp voor werkelijke investeringen voor een veiTe toekomst, en haalt
bijna in een roes wat snelle buit uit Alaska's enorme potentieel. Wanneer zal zakelijk inzicht en idealisme Alaska aan een waardige toekomst
helpen?
Enige historische feiten:
Op last van Czaar Peter de Grote maakte de Deen Vitus Behring de
eerste ontdekkingsvaarten rond Alaska; in 1741 veroorzaakten de meegebrachte pelzen de eerste wedloop naar Alaska.
Nu was aan de Hudson in 1670 al de Engelse Hudson Bay Company
opgericht, maar dit werd pas merkbaar voor de Russen, toen kapitein
Cook een eeuw later innl778 naar een Noord-Westelijke doorvaart
kwam zoeken in Alaska, tevergeefs. Daarvan getuigen nu nog de namen
van de enorm lange "Turn again arm" en de "Disenchantment-Bay".
Behalve de ergernis over een Engels incident met een Russisch schip,
werden door ondeskundig afschieten de pelzen schaarser, zodat het
verre Alaska voor de Czaar in West-Rusland, mede door de concurrentie
van het machtige Engeland minder aantrekkelijk werd. Dit alles werd de
aanleiding tot een, voor ons besef vrij komische, transactie tussen
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Rusland en het nog geheel in Oost-Amerika levende emigrantenvolkje,
de Amerikanen.
Voor $ 7,2 miljoen werd op 18 oktober 1867 heel Alaska aan Amerika verkocht. En nóg behaalde deze fantastische transactie van
Pres. Andrew Johnson en State Secretary Seward in de Amerikaanse
Senaat slechts 2 stemmen meerderheid en sprak men nog jaren over
"Seward's Folly" en "Seward's Ice Box"!
Rusland heeft stehig de trek naar de Westkust niet als gevaar onderkend. Maar nu staat langs de gehele West- en Noordkust de DEW-Line
opgesteld tegen Rusland: the Defense Early Warning System.
De botanicus John Muir zag de rijke goudtooi van de Tlingit-Indianen
aan de ZO-kust en trok de logische conclusie dat hier goud te vinden
moest zijn. Zo ontstond de hoofdstad Juneau bij een rijke goudberg, die
door de goudzoekers Juneau en Harris werd gevonden in 1880.
De bekende gold-rush ontstond, toen in augustus 1896 zeer grote
goudnuggets in San Francisco ten verkoop werden geboden, die aan de
Klondike oevers in Yukon, Canada, waren gevonden. Tienduizenden
avonturiers trokken uit heel Amerika erheen, kwamen te laat in het
seizoen aan de kust van Alaska aan en gingen jammerlijk te gronde met
hun duizenden paarden, door bevriezen en verhongeren in de dichtbesneeuwde bergen van Alaska. Tot 1900 duurde de roes; slechts een paar
honderd goudzoekers vonden inderdaad goud. Amerikaanse transportmaatschappijen adverteerden gewetenloos: "men kan in Alaska voor
$ 300 goud per dag vinden, in Nome aan de W.kust liggen nuggets van
$ 500 zo maar op het strand". Ook menige pionier op zijn kleine farm
m Amerika, ploeterend tegen een onbekend en bar klimaat, onbekende
wMde dieren en gueriha's van bedreigde Indianen, verkocht zijn bezitting voor zeer lage prijs bij het plotseling grote aanbod en ging in Alaska
zijn dood tegemoet.
In 1915 legde de Amerikaanse regering de eerste spoorlijn van
Anchorage naar Fairbanks aan: een jaar later overwoog men Alaska als
staat in de USA op te nemen. Hiertegen kwam fel Verzet van de
mijneigenaars en de directeuren van visconservenfabrieken, want men
wilde beslist eigen baas blijven, "free enterprise" en geen'belastingen
opbrengen voor verder verwijderde doeleinden dan het eigen erf Misschien is deze afweer wel de meest typerende karaktertrek van de
Amerikaanse pionier en zijn nazaten van vandaag.
Ondanks de dure spoorlijn liep de bevolking in 1920 duidelijk terug,
waarop het Congres onmiddelhjk terugviel in de apathie van 1867, bij
de koop van Alaska: investeringen in Alaska zijn slechts "waste of
money". Gelukkig verhoogde het Min. van Financiën in 1930 tijdens de
grote depressie de grondprijzen, waardoor al gesloten mijnen weer in
bedrijf gesteld konden worden en de bevolking weer langzaam toenam.
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Toch is het pas de Peaii-Harbour-paniek van dec. 1941 geweest, die
een realistischer kijk op Alaska's enorme belang te weeg bracht. Omdat
Japan meteen enkele Aleuten bezette, voelde men voor het eerst, dat de
vijand al in de USA stond. In de acht zomermaanden van 1942 legden
6 000 Amerikaanse mihtairen een weg aan van Fairbanks naar de
Canadese bewoonde wereld, 2 430 km lang, dus 10 km per dag! Dit is
de beroemde, nu wat recht getrokken, Alaska Highway.
Op 3 jan. 1959 werd Alaska onder president Eisenhower, tot vreugde
van velen, toch inderdaad als 49ste staat opgenomen in de USA.
Landschap en Idimaat
Het zuidelijk deel van Alaska met de vele eüanden voor de kust
profiteert van de betrekkelijk warme Kamchatka-stroming langs de
kust; hier heerst een vrij müd en zeer vochtig Atlantisch klimaat. De
Westkust en Midden-Alaska zijn met temperaturen tussen -50°C en
+33°C prearctisch te noemen, en de gehele noordhelft van Alaska is
volledig arctisch. Spottend spreekt de stoere bewoner van Alaska's vaste
land over de bananen-gordel, als hij het over het Z.O. van zijn land
heeft. Het landschap draagt in de noordelijke helft in de weinig geaccidenteerde streken een toendra-karakter; de zuidelijke behingen en
warmere gebieden vertonen een eindeloze begroeiing met Sitkaspar en
als meest voorkomende bloem het Wilgenroosje in uitgestrekte paarse
velden. Ook Akelei, Ridderspoor, Monnikskap en Bereklauw bloeien er
weelderig.
Het meest typerende van Alaska voor de weinige rondtrekkende
natuurhefhebbers is wel zijn enorme rijkdom aan gletsjers. Eigenlijk
altijd is er aan de horizon een indrukwekkende rij bergtoppen met
eeuwige sneeuw te zien. Vaak komen er machtige gletsjers tot dichtbij
de weg. Het is of er in Alaska een algemene schaalvergroting is en dit
geldt ook voor de gletsjers.
De Black Rapids Glacier is 2 km breed en ging in 1936 in de maand
december vooruit schuiven over 1,5 km, dat betekent 50 meter per
dag! De beweging heeft zich daarna nog 4 jaar voortgezet met een
gemiddelde van 4,4 meter per dag, zodat hij 6,4 km verder schoof
Terecht heet hij ook de Galoping Glacier. De Muldrow Glacier in het
Mc Kinley-massief schoof in 6 maanden 6,4 km vooruit, dus per dag
60 meter. De Mendenhall Glacier bij Juneau is 2-5 km breed, maar
deze trekt zich juist duidelijk terug. Er is nu een kleine inform atiepost
gebouwd op rotsen, die in 1941 nog geheel onder het ijs lagen. Aan de
overkant van de zeearm van Juneau, waarin vaak walvissen en bruinvissen voorkomen, ligt het meest indrukwekkende gletsjergebied, het
Glacier Bay National Monument. Met een luchttaxi kan men vhegen
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boven de overweldigende pracht van een 20-tal gigantische gletsjers. Een
van de mooiste is de Muir Glacier, die in de baai eindigt met een
vertikale ijsmuur van 90 meter hoogte over een breedte van 3 km. Deze
gletsjer schuift nog dagelijks 6-10 meter vooruit, wat in vergelijking met
Europese gletsjerbewegingen van 5 cm of bij uitzondering 60 cm per
dag weer een factor 100 betekent. Dagelijks breken er met donderend
geraas enorme blokken ijs uit deze blauw-groene muur, zodat de zee vol
ijsbergen ligt. Het is daarom aan te bevelen, om niet met het dagelijkse
bootje tot vlak onder de ijsmuur te varen, maar met een vhegtuigje van
bovenaf dit ijstijdtafereel te genieten.
De bewoners
Er wonen 43 000 Indianen en Esldmo's, 191 000 blanke immigranten en nog ongeveer 30 000 Amerikaanse mihtairen als passanten.
De IndianenhevoMng is 15 000 jaar geleden uit Siberië over het ijs
van de Behringstraat getrokken, en verspreidde zich over het gehele
Amerikaanse werelddeel. In Alaska leven, behalve in alle kleine stadjes,
aan de Z.O. kust nog in stamverband de Thngit-Indianen, ± 3 000 in
totaal en nog 700 Haida's op de eilanden voor de Z.O. kust. De
primitievere Athabascans, 6 000 mensen, leven in kleine gemeenschappen in de dalen van de rivieren de Yukon en de Xanana.
Ongeveer 2 000 jaar geleden trokken £'5/c/mo-stammen uit Siberië
weg; zij vestigden zich langs de Arctische kust en op de Aleuten;
misschien zijn deze laatsten aheen maar naar de eüanden verdreven. In
1940 waren er 20 000 Eskimo's; door hun contacten met immigranten
is hun aantal ernstig achteruit gegaan door alcohol en door besmetting
met o.a. mazelen, influenza en t.b.c; hun aantal is na 30 jaar nog maar
15-18 000 mensen. Op de Aleuten leven nog 3000 Eskimo's. Een
bevolking van 20 000 mensen aan het eind van de 18de eeuw is daar
door Russische pelsjagers tot slaven gemaakt en zeer wreed tot een
uitputtende zeeotterjacht gedwongen; zowel de Eskimo's als de zeeotters werden daar in korte tijd vrijwel uitgeroeid.
Voor het probleem van de inheemse bevolking zijn de Amerikanen in
Alaska vrijwel bhnd; hierin stemmen ze helaas overeen met hun landgenoten in "lower 48". In Alaska worden de Indianen en Eskimo's niet
zo zeer onderdrukt als wel gewoon vergeten. Zij staan eenvoudig buiten
de economie van hun grote land. Door allerlei moderne mihtaire en
industriële initiatieven van de blanke immigranten wordt de natuurlijke
gemeenschap der oorspronkelijke bewoners ondermijnd; de bevolking
vei-valt meer en meer van primitief natuurleven in stamverband tot
verpauperde onbeschermde individuen aan de rand van de kleine Amerikaanse stadjes. De vraagstelling: moet de industrie naar Indianendorpjes
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of moeten de Indianen maar naar de industrie trekken, is nog steeds
niet consequent doorgedacht.
Zoals overal ter wereld heeft de welvarende, hard werkende, importbevolking veel kritiek op de oerbevolking, die geen hoop meer heeft
voor zijn toekomst. Kreten als: "ze zijn lui, ze wihen geen regelmatig
werk, ze verspihen hun geld of verdrinken het meteen", legt de verantwoordelijkheid slechts schijnbaar op de slachtoffers zelf.
In tegenspraak met deze communis opinio staat het feit, dat een
groep van 200 Tyonek Indianen eens, bij uitzondering, $ 12 miljoen
ontving voor een olie-ontginning op hun territorium. Hun leiders heten
een modeldorp bouwen en kochten toen de bouwmaatschappij op, om
een deel van de Indianen als bouwvakarbeiders op te leiden. Ook een
Canadese groep Indianen, de Tsimshians, gevlucht onder leiding van een
missionaris, leeft op het Annette Eiland in ZO-Alaska, als een zeer
actieve gemeenschap, die nu bepaald rijk is te noemen.
De Eskimo-cultuur kende tot 1940 nog de gewoonte, dat ieder
stamlid spontaan een origineel gedicht maakte en zong als eigen com-
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positie. Conflicten werden temidden van de gemeenscliap afgereageerd
door een spotlied van de tegenstander op elkaar. De stamleden beslisten
wie van de twee gewonnen had dank zij zijn grotere oorspronkelijkheid
of mooiere compositie. Onwillekeurig denken we hierbij aan de strijdzangen en spotliederen bij Homerus. Ieder kind van de stam is eigenaar
van een aantal gedichten die speciaal voor hem of haar zijn gemaakt
door de vader of moeder, of een naaste verwant.
Behalve een zeer korte invasie van de tienduizenden gelukzoekers
omtrent 1900 in de beruchte goldrush is er pas heel kort een serieuze
immigratie van Noord-Amerikanen. In 1929 werd er door de Alaska
Raüways een landbouwkolonie gestart aan de Tanana met Amerikaanse
boeren, die tijdens de crisis in de USA geen bestaan meer vonden. Er is
in grote solidariteit gewerkt in zeer barre omstandigheden, maar dit
project werd leeggezogen door een groter opgezette federale kolonisatie
in de Matanuska-vallei, een rivierdal dat veel gemakkelijker Anchorage
van verse landbouwprodukten kan voorzien. En zelfs nu nog is de
import uit Seattle onbegrijpelijk groot.
Er zijn 234 000 inwoners, die voor 4/5 in stadjes bijeen wonen:
Anchorage is de grootste stad, met 121 000 (zo groot als Breda).
Fairbanks heeft 19 000 inwoners (minder dan Terneuzen).
Juneau, de hoofdstad, 9 000 inwoners (dus de helft van Terneuzen).
Een vijfde deel van de hele bevolking leeft verspreid in dit gigantische
land. De naam Alayeska of "Groot Land" is Aleuten-taal.
De verspreid wonende blanke bevolking biedt gelegenheid tot eten en
overnachten langs de spaarzame wegen, hun huisjes staan ongeveer om
de 60 km op elke kaart met name vermeld, als veilige toevlucht in een
land met zeer veel grote roofdieren en bevriezingsgevaren in de poolwinter.
Het ligt voor de hand, dat het verkeer met kleine vhegtuigjes hier
algemeen werd. Er is 1 vliegtuigje per 92 inwoners (in de LISA: 1 per
1948 inwoners), in totaal 3000. Bij elke woonplaats kunnen deze op
een zeer eenvoudige air-strip landen. Er is 1 piloot op 91 inwoners, dat
is 7 keer zo veel als in de USA. Het aantal ongelukken is wel 3x zo hoog
in Alaska, maar het barre weer, de lange poolnacht en de smalle
vliegbanen tussen de vele bergen maken dit wel begrijpelijk. Ook voor
weekendvluchten naar een zomerhuisje zeer ver weg in de toendra maken
de stadsbewoners bijna allen gebruik van een privé-vliegtuigje.
De dierenwereld
Ongetwijfeld trekken de vele grote zoogdieren het meest de aandacht in
Alaska; maar minstens even belangrijk voor deze fauna is de aanwezigheid om de paar meter van een holletje van een der onnoemelijk vele
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kleine knaagdieren, die samen met de onafzienbare wouden Sitka-Spar
(een zeer spichtige spar, die half Alaska bedekt) deze grote zoogdieren
aan voedsel helpen. Om enig idee van de soorten te geven dient de
volgende tabel:
Bruine beer (aan de kust) )
Grizzly beer (in binnenland 1 ^9000 exemplaren
Moose, Reuzen eland
Caribu (verwant aan rendier) vele honderdduizenden
Zwarte beer
75000
Ree
40000
Dall-schaap (witte Bighorn)
Berggeit
Wolven en Coyote (Amerikaanse jakhals)
In het prachtige natuurreservaat Mc Kinley National Park, met de
Mount Mc. Kinley van 6775 m hoogte kan men in een toendragebied met
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hoge bergen al deze dieren vrij observeren.
Ingevoerd werden het Wapiti-hert (de Amerikaanse Elk), de Bison
("buffalo") uit Montana (USA), de Muskusstier uit Groenland (met wol
als Cashmere schapen), het Rendier uit N.-Europa. De invoer van
rendieren was een poging om de Eskimo's aan een beter bestaan te
helpen. Amerikaanse herders moesten hun leren grote kudden te hoeden, maar toen de grote crisis in Amerika begon, wensten de veeboeren
in Amerika geen concurrentie van goedkoop rendiervlees uit Alaska. In
1933 werden de herders naar Amerika teruggeroepen; in korte tijd
liepen de rendieren in aantal terug van 750 000 tot 65 000 dieren,
omdat de Eskimo's ze nog niet zelfstandig konden verzorgen en weer
was er een kans gemist voor de inheemsen van Alaska.
Ook op het gebied van een verantwoord beheer van de flora en fauna
leeft men nog in de argeloze consumptieve sfeer van de 19de eeuw. Er
zijn 40 000 jachtvergunningen uitgegeven en niet minder dan 8000 voor
buitenlandse jagers op groot wüd. Men betaalt voor een gids, waai-van er
340 geregistreerd staan, 100-175 $ per dag, waarin inbegrepen luchttransport naar het jachtgebied, geweren en nachtlogies in een blokhut.
Bovendien moet men voor elke neergeschoten Moose $ 300 betalen,
voor een al zeldzame poolbeer $ 2500. Gewoonlijk blijven deze "toeristen" twee weken, waarin ze twee grote zoogdieren neerschieten, wat
neerkomt op $ 1000 - $ 1800 per dier. De vele advertenties in de
weekbladen van Alaska voor gidsen en geweren van zwaar kaliber liegen
er ook niet om.
Ook de visvangst wordt door iedere inwoner van Alaska met enthousiasme bedreven. In een kustplaatsje als Valdez zijn in de bazar de
wanden van onder tot boven en aan beide zijden behangen met allerlei
soorten aantrekkelijke vishaakjes, geheel zoals in Nederland in een
schilderijenwinkel enige draaibare wanden met talloze plaatjes ter
keuze worden behangen. Ach, er moet ook wel enige attractie staan
tegenover de barre, donkere wintermaanden, waarvoor in dezelfde winkel zo veelzeggend werd geadverteerd met heel kleine wantjes van
schuimrubber die met lichtgevende kleurstof geverfd waren: " U kunt
Uw kleintjes zo gemakkelijk al van verre in het donker terugvinden"!
De grote aardbeving van 1964
Alaska ligt aan het noordelijk einde van de grote breuklijn, die langs de
hele westkust van N- en Z-Amerika loopt. Daardoor zijn er telkens
aardbevingsrampen (Chih, San Francisco vrijwel verwoest in 1900, vele
vulkanen in Oregon en Washington).
In de nacht van 27 maart 1964 werd heel het zuidelijk deel van het
vaste land van Alaska opgeschrikt door een aardbeving met een kracht
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van 8,4 (gemeten op een 9-delige schaal!). Over een gebied van 800 km
bij 200 km vonden de grootste aardverschuivingen plaats, die ooit zijn
waargenomen. In de eerste 69 dagen na de ramp werden nog 12 000
na-aardbevingen gemeten, wat zelfs voor Alaska, waar men iedere dag
een of meer duidelijke aardschokken voelt, wel wat veel werd. Het
aantal slachtoffers bleef beperkt tot 115 dank zij de kleine bevolkingsdichtheid. Zoals altijd werden er seismische zeegolven opgewekt. In
Alaska waren deze golven wel 9-10,5 meter hoog, maar in Chih waren
ze toch nog 5 meter hoog.
Tengevolge van deze aardschokken zijn er in een gebied van
60 000 km^ aanzienlijke bodemstijgingen vastgesteld: op Kodiak-Eiland
van 1 meter, op het zuid-westelijke deel van Montagne-Eüand, een baai
oostelijk van Anchorage, wel 10 meter, en de kust ervoor steeg 15
meter. Er zijn daardoor riffen en nieuwe eilanden ontstaan, lagunen
kwamen droog te liggen, evenals een haven in Prince Whham Sound.
Ook grote landdalingen zijn gemeten over een gebied van
UOOOOkm^ De Kenaï Mountains zijn nu 2,3 m lager, kuststraten
staan onder water en kustmeren werden lagunen.
Deze niveauveranderingen betreffen grote gebieden van samen
170 000 km^, ongeveer het oppervlak van West-Duitsland.
In 1899 veroorzaakte een aardbeving met zijn epicentrum 320 km
oostelijker, in Yakutat, een bodemrijzing van 14,3 meter.
Alasica vandaag
Was de zeer ernstige aardbeving van 1964 nog niet voldoende om in
Washington prioriteit te krijgen, de zware overstromingen bij Fairbanks
van 1967 bereikten dit wel. Sindsdien is er een serieuze planning
gestart. Men wü de spoorwegen uitbreiden, de bodem exploreren en het
land beter in kaart brengen; pas 3% is op een schaal van 1 op 64 000
gekarteerd. Ook wil men de electriciteitsvoorziening beter integreren,
want nu staat bij iedere behuizing in de toendra een diesel-aggregaat te
razen.
Een eigen industrie is voor dit land voorlopig niet mogelijk, gegeven
de enorme afstanden, de slechte verbindingen en uiterst schaarse bevolking.
De dichtheid in Alaska:
0,15 inw./ km^
in Amerüca
19
in Engeland
300
in Nederland
340
Toch kan er ongetwijfeld meer welvaart komen door een deskundige
bevissing, terwijl ook olie en mineralen veel grotere opbrengsten kunnen
leveren.
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Voor de landbouw-export zijn op de universiteit van Fairbanks
interessante proeven gedaan met grassen. Het bleek, dat de snelgroeiende grassen van het arctische noorden alleen rijp zaad leveren, als ze
15-20 uur zonlicht per dag krijgen. Dit zou ideaal graszaad zijn voordde
veeboeren in zuidelijke landen, omdat gras zonder zaad beter hooi
levert. Ook is er een dwerg-zegge, die bij kortere belichting zelfs niet in
bloei schiet. Deze begroeüng zou voor golflinks een enorme besparing
betekenen, want die behoeven dan nooit gemaaid te worden. Dit gras
kan voor Alaska worden, wat de bloembohencultuur is voor Nederland.
Er groeien hier Artemisia's met een veel hoger nicotinegehalte dan in
gematigder streken. Men denkt erover deze te gaan kweken om er
insecticiden uit te maken. Ook heeft Alaska vnichtbomen met virusvrije stammen. Op deze stammen van Alaska kan men een appel of peer
naar keuze enten.
Als al deze mogelijkheden inderdaad met enige snelheid worden
uitgevoerd dan kan dit verslag over Alaska misschien toch nog in majeur
eindigen.
"Alaska, America's last frontier"! De romantiek moet snel eindigen;
dromen richten een land te gi-onde.
Moge Alaska onder deskundige ingenieurs, landbouwkundigen en
geologen tot een harmonische ontwikkeling komen en in plaats van
geweren voor jachttrofeeën veldkijkers gaan verkopen voor natuurhefhebbers. Natuurbescherming zal een grootse toekomst verzekeren voor
dit prachtige nog bijna ongerepte deel van de wereld.

FUNCTIE EN KRINGLOOP VAN HET WATER

door
Prof. Dr. P. Groen
Van de Griekse filosoof Thales van Milete hebben vi'e de uitspraak:
"Het beginsel van alle dingen is het vi'ater; uit water is alles en tot het
water keert alles terug". Onze dichter De Génestet schatte het water
blijkbaar minder hoog toen hij zei: "O land van mest en mist en vuile
koude regen, doorsijperd stukske grond vol kille dauw en damp . . . . .".
Neen, dan Franciscus, de kleine arme van Assisi. Ik weet wel — in Itahë
is het gemakkelijker het water te prijzen dan in Nederland, maar toch
is het de moeite waard naar het volgende te luisteren — het is uit zijn
"Zonnelied": . . ."Geloofd zijt gij, mijn Heer, voor broeder Wind, en
voor lucht en voor wolken en voor goed en slecht weder, waardoor gij
Uw schepselen onderhoudt. Geloofd zijt gij, mijn Heer, voor zuster
Water, dat zo nuttig is en nederig en kostbaar en kuis . . .".
Het zou niet moeilijk zijn de mij toegemeten tijdsruimte te vuhen
met poëzie gewijd aan het water in al zijn verschijningsvormen en het
zou nog wel de moeite waard zijn ook. Ik zal dat natuurlijk niet doen,
want dat was de bedoeling van dit verhaal niet, maar üc wil toch,
alvorens de aandacht naar de geofysische aspecten van het water te
leiden, nog even bij de menselijke aspecten blijven.
De geschiedenis van de oude culturen in het Midden-Oosten is voor
een belangrijk deel de geschiedenis van het water, van de watervoorziening; wij denken bijvoorbeeld aan Egypte en Mesopotamië. Juist in
die landen waar de regen een schaarse zaak was, speelde het water voor
de cultuur een bepalende rol; het dwong bijvoorbeeld tot samenwerking
en een zekere technische ontplooiing. De historie van de opkomst en
neergang van zulke oude culturen hangt nauw samen met de historie
van de waterbouw en de waterhuishouding van die landen.
Sprekend van het water als cultuurbepalend element kunnen we ook
aan andere dingen denken, speciaal wij Nederlanders: we denken aan de
zee. De zee — scheidend (heeft niet de Noordzee destijds Napoleon en
Hitier uit Engeland gehouden? ), maar ook verbindend: juist de zee gaf
aan volken en culturen eigen wegen van expansie, wegen die over land
Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde "Diligentia"
te 's-Gravenhage op 19 oktober 1970
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minder gemakkelijk gevonden werden; met name de Middellandse Zee,
de "oude wereldzee", heeft in dezen een belangrijke rol vemüd denken wij slechts aan de Griekse cultuur, die op eilanden en schiereilanden is gegi-oeid en die zich over de zee naar oost en west heeft
uitgebreid. Maar we kunnen ook wel dichter bij huis blijven: de historie
der Nederlanden is ten nauwste verweven met de zee, de zeevaart en de
strijd tegen de zee. En het is dan ook niet te verwonderen dat in de
Nederlandse literatuur, zowel de romankunst als de poëzie, het motief
van de zee een gi-ote plaats inneemt.
Nu we alweer over het water in de poëzie spreken, wü ik niet nalaten
nog even verder in te gaan op de plaats van het motief "water" in de
kunst in het algemeen. Dat dit motief zo'n grote rol speelt zal ook wel
samenhangen met de verbazingwekkende verscheidenheid der verschijningsvormen van het water en zijn bijna-alomtegenwoordigheid. Deze
rol van het water in de kunst ^ woordkunst, muziek en beeldende
kunsten — kan zuiver picturaal zijn, of meer impressionistisch, of ook
symbolisch. Laat ik alleen van de muziek nog enkele voorbeelden
noemen: Haydn ("Schöpfung" en "Jahreszeiten"), Beethoven ( de
"Szene am Bach" van zijn Pastorale — "mehr Ausdruck der Empfindung als Malerei"), Schubert (ontelbare hederen), Mendelssohn (ouvertures "Meeresstihe" en "Hebriden"), Debussy ("Jardins sous la pluie",
"Nuages", "Reflets d'eau", "La Mer").
Van de kunst naar de religie is niet zo'n gi-ote stap. Het water was en
is voorwerp van verering in vele natuurgodsdiensten (vooral daar waar
het schaars en kostbaar is ^ heilige rivier, heihge bronnen, brongoden)
en is voorts religieus symbool ook in het Christendom, in de Bijbel. In
minstens twee verschülende vormen treeedt het water hier als symbool
(dat is meer dan in beeldspraak) op: allereerst in de zin van "water des
levens", het levende water "een rivier van water des levens". Openbaring 22 : 1); voorts in de vorm van het doopwater, symbool van dood
en leven beide.
Na deze inleiding, waarin even werd stügestaan bij het water als
"cultuurelement", wülen we ons thans wenden tot de rol die het speelt
als geofysisch en biologisch element - dit laatste trouwens ook alleen
van fysisch gezichtspunt uit gezien.
Allereerst een kleine inventarisatie. Wat de vormen van het water
betreft is het reeds hierin uitzonderlijk dat het èn in gasvormige toestand (als waterdamp) èn in vloeibare èn in vaste vorm in de natuur
voorkomt. Wat de hoeveelheden op onze planeet betreft: de dampkring
bevat een hoeveelheid water (als damp, als druppeltjes in wolken en als
ijskristalletjes in hoge wolken) die, indien geheel gecondenseerd tot
vloeibaar water, over de hele aardbol verdeeld een laagje van 2,6 cm
dikte zou geven; de zeeën hebben een gemiddelde diepte van 3700 m.
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wat overeenkomt met een laag water van 2700 m om de hele aardbol
heen; het vloeibare water op het land en het water in de grond vormen
een hoeveelheid die naar schatting overeenkomt met een laag van
omstreeks 1,5 m; terwijl ten slotte het landijs, waartoe de gletsjers
behoren, maar waai-van de ijskappen op Antarctica en Groenland het
leeuwedeel vormen, nog een hoeveelheid H2 O vormen die, indien gesmolten, het peü der oceanen met 75 m zou doen stijgen en over de
gehele aardbol verdeeld een laag van 55 m zou vormen.
In zijn eigenschappen is het water (dat wij de gewoonste stof van de
wereld noemen) een uitzonderlijke stof. Het heeft een afwijkend gedrag
wat betreft de thermische uitzetting en inkrimping: beneden 4° C zet
het bij verdere afkoeling uit en wordt dus soortelijk lichter in plaats
van zwaarder. (Voor zeewater geldt dit niet! ) Ook bij stolling zet het
water uit in plaats van in te krimpen, zodat ijs op water drijft. Alleen al
het feit dat water op het oppervlak der aarde in alle drie aggregatietoestanden voorkomt is iets bijzonders, te danken aan de ligging van
smeltpunt en kookpunt, welke afwijkt van wat men in de reeks van met
H2 O chemisch verwante stoffen zou veiwachten.
De oorzaak van dit uitzonderlijk gedrag is tweeërlei: enerzijds het feit
dat vloeibaar water niet uit enkelvoudige Hj O-moleculen bestaat, maar
uit combinaties van twee tot acht Hj O-groepen, hetgeen vooral de
thermische eigenschappen beïnvloedt; anderzijds de elektrische structuur van het enkele H2 O-molecuul, waarin de twee positieve waterstofkernen niet op één lijn liggen met de zuurstoflcern, die tevens
ongeveer het zwaartepunt vormt van de gecombineerde elektronenwolk.
De zwaartepunten van positieve en negatieve ladingen vahen daardoor
niet samen: het molecuul heeft een groot elektrisch "dipoolmoment".
Gevolgen hiervan zijn de grote deëlektriciteitsconstante, het grote elektrolyserende vermogen en (door het vorige bepaald) het grote oplossend
vermogen van water.
De bijzondere en deels unieke eigenschappen van het water hebben
velerlei implicaties in het geofysische en geologische en in het biologische vlak, waardoor het water zijn onvergehjkelijke rol op onze
planeet speelt.
In het geofysische beheerst het water in hoge mate de warmtehuishouding van het oppervlak van de aarde en met name van de atmosfeer.
Het doet dit op twee manieren. In de eerste plaats door de grote
hoeveelheid verdampingswarmte die aan het aardoppervlak onttrokken
wordt en bij condensatie in de vrije atmosfeer, in de wolken, weer te
voorschijn komt, waardoor het daarboven gemiddeld minder koud en
aan het aardoppervlak minder warm is dan het anders zou zijn.
Nog belangrijker is de rol van het water in de atmosfeer door de
broeikaswerking die het veroorzaakt. De waterdamp en de wolken
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hebben namehjk de eigenschap een sterke warmtestrahng uit te zenden.
Deze infrarode strahng maakt dat het aardoppervlak, dat deze straling
praktisch vohedig absorbeert (ook water en sneeuw doen dat), véél
meer straling ontvangt dan aheen de zonnestraling. De totale ontvangsten van deze atmoferische neerstraling, die dag en nacht doorgaat,
wordt begroot op 300 watt per m^ van het aardoppervlak (over de hele
aardbol gemiddeld), tegenover 165 watt per m^ die het aardoppei-vlak
(ook over de hele aardbol en over 24 uur gemiddeld) van de zonnestraling opneemt. Men schat dat zonder water in de atmosfeer de
temperatuur op het oppervlak van onze planeet gemiddeld -10° C zou
zijn, tegen 15° C thans.
Een andere functie die het water in de dampkring vemüt is die van
luchtzuiveraar: in regen en sneeuw worden allerlei stof en zwevende
luchtverontreiniging uit de dampkring verwijderd.
Een heel bijzondere rol speelt het water geologisch door de eigenschap bij bevriezing uit te zetten; het bevordert daardoor in enorme
mate de erosie van het bergland. Bevriest het water in een klein
scheurtje van een gesteente, dan wordt dat scheurtje verwijd, er ontstaan spanningen, die met name bij afwisselend bevriezen ('s nachts) en
ontdooien (overdag) op den duur tot afsplintering en afbrokkeling
leiden. Deze erosie heeft, doordat beken en rivieren het gi-uis en slijpsel
transporteren, uiteindelijk ook implicaties voor sedimentatie en bodemvorming elders.
Ten slotte is er dan de unieke rol van het water voor het leven op
aarde. Wij wihen daar niet veel van zeggen - het zou het kader van deze
voordracht te buiten gaan, Aheen dit: noemen we het water een
levenselement bij uitnemendheid dan bedoelen we niet m de eerste
plaats het water als bouwstof van de levende materie, maar eerder het
water als vervoersmedium. Het water is óók een van de bouwstoffen van
de levensmaterie (dit blijkt al dadelijk bij de vorming van koolhydraten
door de koolzuurassimhatie), maar dit meer statische in de functie van
het water is nog niet het meest karakteristieke van de rol die het speelt.
Het leven is een voortdurend worden; in de blijvende vorm wisselt
voortdurend de materie, door afbraak en opbouw. En het is hier vooral
dat het water zijn onvergelijkelijke rol speelt: ahe leven wordt continu
doorstroomd door het water, dat de bouwstoffen aanvoert en de
afbraakstoffen afvoert. In zijn vermogen hiertoe is het water inderdaad
uniek door zijn onovertroffen oplossend vermogen. Dit laatste wordt
mede bepaald door het grote elektrolytische vermogen van het water
(het vermogen om daarvoor geschikte stoffen, zoals zouten, zuren en
logen, in elektrisch geladen atoomdelen te sphtsen), en dit hangt op zijn
beurt, zoals wij zagen, weer samen met de zeer hoge waarde die de
diëlektriciteitsconstante van water heeft. Doch laten we op deze
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fysische achtergronden verder niet ingaan en terugkeren tot de rol die
het water in het groot speelt op onze planeet.
Het zal blijken dat, voor het vei-vuhen van deze rol, het niet voldoende is dat overal waar leven is ook een voorraadje water aanwezig is,
maar dat voor het leven op het land ook een voortdurende kringloop
van het water tussen het land en de atmosfeer noodzakelijk is.
Het eenvoudigst liggen de zaken bij het plantenrijk. Dit is eigenlijk
één voortdurende grote, geruisloze, opwaartse waterstroom, a.h.w. opgetrokken door de verdamping aan de bladeren. Men zou de "hoeveelheid leven" kunnen meten, niet zozeer aan de in de planten opgeslagen
hoeveelheid water, als wel aan de omvang van die waterstroom. (Ook
door de dieren en door de mens heen heerst zo'n waterstroom; wij zelf
bijvoorbeeld drinken en lozen per jaar ongeveer 5 maal ons gewicht aan
water). Enkele getallen uit het plantenrijk mogen dit nader illustreren.
Elke vierkante meter van een behoorlijk tarweveld vraagt in de zomer
uit de bodem hoeveelheden water tot 7 liter per 24 uur; een roggeveld
vraagt minder, een klaverveld meer. In één seizoen vraagt taiive 120
liter per m^. Per Idlogi-am van de opbrengst aan droge stof (het graan) is
500 liter water nodig geweest — een halve hter per gi-am dus.
Het is duidelijk dat zulk een opwaartse waterstroom aheen blijvend
kan zijn als hij onderdeel is van een circulatie, van een continue
kringloop: wh er blijvende aanvoer van water uit de bodem mogelijk
zijn, dan moet voortdurend water door de atmosfeer aan de bodem
teruggeleverd worden, terwijl aan de andere kant de atmosfeer ook niet
blijvend met water verzadigd mag raken (wat maar een heel klein deel
van alle op de aarde aanwezige water zou vragen), daar dan de verdamping op zou houden en met de verdamping de intensieve doorstroming die de meeste landplanten blijkbaar behoeven.
Het is dus voor het leven op het land nodig dat de atmosfeer over een
mechanisme beschikt waardoor voortdurend gi'ote hoeveelheden water
van boven naar de aardbodem terug worden gebracht. Dat dit mechanisme er is weten we in ons klimaat maar al te goed. Maar — het is
helemaal niet zo'n natuurlijke vanzelfsprekendheid dat het er is en dat
het werkt. Dat er van beneden — van de zee en van het land — water
verdampt, zo lang de lucht niet met water verzadigd is, dat is duidelijk;
maar waarom zou de atmosfeer het water weer teruggeven; waarom zou
de lucht niet eenvoudig na een poos door de verdamping overal verzadigd raken en daarmee het hele proces in een evenwichtstoestand tot
stilstand komen (zoals gezegd, dit zou maar een kleine fractie van ahe
op aarde beschikbare water vragen)?
We weten dat dit in feite niet gebeurt, dat in feite regelmatig grote
hoeveelheden water weer aan de aardbodem teruggegeven worden, en
we vinden dat de gewoonste zaak van de wereld. Een kleine berekening
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(we komen daar later nog even op terug) leert dat de jaarlijkse "omzet"
van water tussen atmosfeer en aardoppervlak (land en zee) gemiddeld
30 maal zo groot is als het totale gemiddelde waterbezit van de
atmosfeer op een wihekeurig moment. Wij zijn daaraan gewend en we
vinden het gewoon, maar natuurkundig is het helemaal niet zo vanzelfsprekend.
In wat volgt wülen we eerst eens wat nader bij de hier werkende
mechanismen stil staan. Het is wel onveiTnijdelijk dat daarbij verschillende reeds lang bekende zaken nog weer worden vermeld. De bedoeling
van dit verhaal is echter vooral de aandacht eens op dat niet-vanzelfsprekende te vestigen, op het verwondering-wekkende in wat wij gewend zijn de gewoonste zaak van de wereld te vinden.
Om antwoord te geven op de vraag hoe het water weer beneden
komt, zou men als volgt kunnen redeneren: 's nachts koelt de lucht die
bij het aardoppervlak overdag veel waterdamp ontvangen heeft af,
wordt dus verzadigd en oververzadigd en kan dus weer water als dauw
(of rijp) aan de grond teruggeven. Dit is waar, maar dit proces is bij
lange na niet toereikend om het overdag opgetreden waterveriies weer
goed te malcen: zelfs een zware dauw levert per nacht bijvoorbeeld iets
van de orde van 0,3 mülimeter vloeibaar water, dat is dus 0,3 liter per
m^, terwijl we zagen dat de verdamping op een zonnige dag wel 7 hter
water per m^ kan vragen. De oorzaak van deze asymmetrie tussen dag
en nacht is gelegen in het feit dat overdag, als de lucht van onderen
(door de bodem namelijk) verwarmd wordt, een onstabiele gelaagdheid
van de lucht ontstaat, waardoor een levendige verticale uitwissehng
(convectie) optreedt, die waterdamp naar boven afvoert, hetgeen voortgaande verdamping sterk bevordert; 's nachts daarentegen wordt door
afkoehng van de onderste luchtiagen de gelaagdheid juist stabiel, hetgeen de aanvoer van waterdamp van boven naar beneden veriangzaamt.
Een andere voor de hand liggende mogelijkheid is deze, dat lucht met
veel waterdamp uit warmere streken naar koudere delen van het aardoppervlak verplaatst wordt en daar dan, door de hieimee gepaard
gaande afkoeling, oververzadigd raakt en dus water door condensatie
kan afgeven. Dit proces treedt inderdaad op, in kustlanden bijvoorbeeld
vooral in herfst en winter, wanneer vochtige zeelucht boven het koudere land gebracht wordt; ook in gebieden van koude zeestromingen,
zoals bij New Foundland, of opwellend koud dieptewater, zoals de
kustwateren van Cahfornië of van Chih en Peru (om maar een paar
voorbeelden te noemen). Het is echter bekend dat door zulke omstandigheden alleen mist of lage stratus ontstaat, waaruit weinig of geen
regen te verwachten is. Ook dit zet geen zoden aan de dijk.
Neen, wü er condensatie op grote schaal optreden, met kans op
fliiüce neerslag, dan moet er wat anders gebeuren, namelijk dat grote
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hoeveelheden lucht opgetild worden. Door omhoog gaan van lucht zal
deze expanderen (door de lager wordende druk) en deze expansie heeft
dynamische afkoeling tot gevolg (de voor de expansie te verrichten
arbeid gaat ten koste van de inwendige energie van de lucht, d.i. ten
koste van de temperatuur). Deze afkoeling is niet gering; zo lang de
condensatie nog niet is begonnen is deze temperatuurdaling niet minder
dan 1° C per 100 m stijging.
De atmosfeer beschikt nu inderdaad over een verscheidenheid van
mechanismen waardoor grote hoeveelheden lucht omhoog gaan: algemene convergentie van de luchtbeweging in depressies, opglijding over
warmtefrontvlakken, opstuwing langs koufrontvlakken en tegen berghellingen, convectie door verticale onstabiliteit in stapelwolken — om
maar de voornaamste te noemen. Het is niet de bedoeling van dit
verhaal om op deze processen verder in detail in te gaan. Voor ons is het
thans voldoende te constateren dat door deze processen grote hoeveelheden lucht een zodanige aflcoeling ondergaan dat grote hoeveelheden
waterdamp weer in vloeibaar water kunnen overgaan.
Er is echter alweer een "maar"! Dat condenseren gaat "zo maar"
niet. In volstrekt schone lucht piekeren waterdampmoleculen er eenvoudig niet over, ook al is de waterdamp ver oververzadigd (de dampspanning dus veel meer dan de "maximum" dampspanning), om elkaar
zo maar een hand te geven en zich te verenigen tot waterdruppeltjes. In
dit verband vragen de begrippen "verzadigd" en "ovei-verzadigd" wel
enige nadere toelichting (de uitdrukking "maximum" dampspanning is
misleidend en dient hever niet gebruikt te worden). Het begrip "verzadigd" is voor waterdamp namelijk gedefinieerd als evenwichtstoestand;
het duidt die dampspanning aan waarbij waterdamp in evenwicht is met
vloeibaar water, indien aanwezig, mits dit laatste zuiver ("schoon") is
en het oppei-vlak ervan plat is. Is het oppei-vlak bol, dan verhoogt dat de
evenwichtsdampspanning, bevat het water opgeloste stoffen dan verlaagt dat de evenwichtsdampspanning. De relatieve verhoging van de
evenwichtsdampspanning, die het gevolg is van de bolheid van een
wateroppervlak, is des te groter naarmate de krommmg van het oppervlak sterker is, d.w.z. des te groter naarmate de kromtestraal kleiner is.
Dit betekent dat héél kleine druppeltjes zuiver water een relatief (d.w.z.
in verhouding tot de gewone, door de temperatuur bepaalde, verzadigingsdampspanning) heel hoge waterdampspanning vragen om te
maken dat ze niet verdampen. Met andere woorden: daar druppeltjes,
als ze door condensatie in de vrije atmosfeer zouden ontstaan, noodzakelijkerwijze klein zouden moeten beginnen, zouden ze prompt weer
verdampen, daar in de natuur de waterdampspanning nooit zó ver
boven de normale verzadigingswaarde komt. Inderdaad is bij laboratoriumproeven gebleken dat in schone lucht een oververzadiging van een
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paar honderd procent kan worden bewerkt zonder dat de waterdamp
condenseert tot druppeltjes.
Hoe moet dat nu in de atmosfeer? Het zijn hier, zoals we weten, de
condensatiekernen die de oplossing van het probleem van de condensatie leveren. Deze condensatiekernen zijn namelijk kleine hygroscopische, vaste of vloeibare, deeltjes die de vorming van druppeltjes
mleiden en daarbij zelf in oplossing gaan. Juist als zo'n druppeltje nog
heel klein is, geeft de opgeloste condensatiekern een hoge concentratie
van de betrokken stof, en dit geeft een zo sterke verlaging van de
benodigde evenwichtsdampspanning dat het verhogende effect van de
sterke kromming van het oppei-vlak van het druppeltje gecompenseerd
wordt.
Als condensatiekernen fungeren in de eerste plaats kleine zeezoutdeeltjes, ontstaan door verstuiving van zeegolven, en verder ook aherlei
verbrandingsprodukten, als zwaveloxyden, stikstofoxyden en fosforoxyden en hun verbindingen met water. Deze deeltjes zijn heel klein
(0,1 n, dus 0,000.1 mm, of nog wel kleiner) en hun aantahen zijn in de
omhooggaande lucht meer dan gi-oot genoeg om, zodra de verzadigingsgi-ens van de waterdamp wordt overschreden, wolkvorming te laten
beginnen. We kunnen in het algemeen wel rekenen op 100 a 1000
condensatiekernen per cm^.
We weten dus nu hoe grote hoeveelheden waterdamp in de bovenlucht door condensatie weer in vloeibaar water kunnen overgaan. Maar
daarmee zijn we er nóg niet! Want om de kringloop te sluiten moet dat
water weer naar beneden en dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. De
druppeltjes die op boven beschreven wijze zijn ontstaan zijn namelijk
door hun zeer gi'ote aantal stuk voor stuk véél te klein om behoorlijk te
vahen. Inderdaad heeft de waarneming geleerd dat typische wolkendruppeltjes (in wolken, waarin nog geen bijzondere processen aan het
werk zijn geweest) afmetingen in de orde van enkele honderdste millimeter hebben. Hierbij horen nu valsnelheden die véél te klein zijn om
regen van enige betekenis te geven. De altijd aanwezige turbulente
bewegingen van de lucht zullen zulke kleine druppeltjes gemakkelijk
telkens weer omhoog wervelen, terwijl bovendien in de wolk gerekend
kan worden op een zekere opwaartse beweging (immers de oorzaak van
de wolkvorming); en, al zouden de druppeltjes heel langzamerhand toch
lager komen, dan zullen ze allang verdampt zijn in de lagere lucht
voordat ze de grond hebben kunnen bereiken. Alweer een moeilijkheid
dus. En deze moeilijkheid vindt zijn oorzaak merkwaardigerwijze in de
overvloed der condensatiekernen!
Een typische regendruppel heeft een diameter in de orde van een
mülimeter tot enkele millimeters, dus een volume dat iets in de orde
van een miljoen maal zo groot is als het volume van een typisch klein
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wolkendruppeltje. Het probleem is dus: hoe krijgt een wolk een miljoen
druppeltjes bijeen tot één flinke druppel?
Hier bieden zich nu in hoofdzaak twee mechanismen aan. Het ene, en
meest voor de hand liggende, is: coalescentie; dat is eenvoudig het zich
verenigen van druppels door botsing. Dit proces zal stellig altijd werkzaam zijn, vooral wanneer de druppeltjes onderhng behoorlijke verschhlen in grootte vertonen: de grotere druppeltjes vahen sneher en
kunnen dus kleinere in hun val inhalen en met zich verenigen. Uit
berekeningen en proefnemingen is echter gebleken dat dit proces niet
snel, niet effectief genoeg werkt om, als niet reeds een aantal flink gi'ote
druppeltjes tussen de kleinere verspreid aanwezig is, een behoorlijke
regenval op gang te brengen. In tropische stapelwolken blijkt dit proces
op zich zelf wel daartoe in staat te zijn, zulks mede dank zij de zeer
lange valweg die de druppels in deze enorm hoge buienwolken ter
beschikking hebben. Voor het overige echter ontstaat door coalescentie
alléén niet veel meer dan motregen.
Er is echter nog een ander proces in de atmosfeer werkzaam dat van
vele kleintjes een grote kan maken. Dit proces volgt de omweg via
ijskristallen. Het is het beroemde "Bergeron-Findeisen- proces."
Hoe ontstaan in een wolk ijsdeeltjes?
Alweer blijken de zaken moeilijker te liggen dan men zou denken.
Ook bij temperaturen onder nul ontstaan door condensatie in de vrije
atmosfeer (om de condensatiekernen heen) dmppeltjes en geen ijskristahetjes. En wolken-druppeltjes die bij het omhoog gaan op temperaturen beneden 0° C komen dénken er niet over om dadelijk te gaan
bevriezen. Tot ver boven het 0° C-niveau bevatten de wolken onderkoelde waterdruppeltjes. (Dit geldt ook voor mist bij vriezend weer.)
Wil het tot de vorming van ijskristalletjes in de wolk komen, dan is
daartoe meer nodig dan een lage temperatuur. Dat "meer" wordt
geleverd door de vrieskernen.
De vrieskernen zijn kleine minerale stofdeeltjes, die een kristalstructuur hebben die zó op die van ijs gelijkt dat elk van hen de basis voor de
vorming van een ijskristahetje kan vormen. Natuurlijke vrieskernen
bestaan vooral uit bepaalde verstoven kleimineralen (diverse soorten
aluminiumsilicaten), waaronder vooral de stof genaamd kaoliniet effectief is. Ook met zulke vrieskernen begint de vorming van ijskristahen
echter pas bij temperaturen van omstreeks -10° C. (Er zijn wel stoffen
bekend, die effectievere vrieskernen leveren, bijvoorbeeld verschülende
jodiumzouten; in 't bijzonder zilverjodide levert zeer effectieve vrieskernen, die reeds bij - 3 ° C werken; deze stoffen zijn wel bij experimenten gebruikt en worden ook toegepast bij de kunstmatige stimulatie
van neerslag, doch komen van nature in de atmosfeer niet voor.)
Wanneer nu aldus enkele ijsdeeltjes te midden van een overvloed van
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onderkoelde waterdruppeltjes gevormd zijn, dan treedt een proces in
werking dat deze ijsdeeltjes in korte tijd sterk doet groeien. Dit proces
berust hierop dat, bij temperaturen beneden 0° C, onderkoeld water
een hogere verzadigingsdampspanning heeft dan ijs. De waterdamp
tussen al die wolkendruppeltjes is dus ten opzichte van ijs oververzadigd, en een aanwezig ijsdeeltje zal dus gemakkelijk aangroeien door
directe overgang van waterdamp in ijs (op de wijze als bij rijp het geval
is; men noemt deze overgang van damp in vaste stof in de meteorologie
wel - minder juist - "sublimatie"). Door deze onttrekking van waterdamp wordt de lucht onverzadigd voor het vloeibare water van de
druppeltjes, doch blijft oververzadigd voor de ijsdeeltjes: van de druppeltjes verdampt water, terwijl de ijsdeeltjes blijven aangroeien, er vindt
een overheveling van H2 O van de druppeltjes naar de ijsdeeltjes plaats.
En nu is de clou deze: het aantal vrieskernen is altijd veel en veel
kleiner dan het aantal condensatiekernen, het aantal ijsdeeltjes dus veel
en veel kleiner dan het aantal onderkoelde druppeltjes. Door het boven
beschreven overhevelingsproces groeien die weinige ijskristalletjes dus
snel ten koste van de kleine druppeltjes en worden in korte tijd zo groot
dat ze behoorlijke valsnelheden krijgen. En dan is het hek van de dam.
Dan gaan de ijsdeeltjes in hun snellere val óók druppeltjes vangen,
onderkoelde druppeltjes die op zo'n ijsdeeltje onmiddellijk vastvriezen.
De groei van dit laatste wordt zo nog meer versneld. Uit sneeuwkristallen worden ten slotte sneeuwvlokken gevormd; of ook ontstaat korrelsneeuw (dit gebeurt in cumulonimbi, waar alles bijzonder stormachtig
in zijn werk gaat, zodat er geen tijd is voor de vorming van nette
kristallen), die door het erop vastvriezen van vele onderkoelde druppeltjes kan uitgroeien tot echte hagelkorrels (of hagelstenen).
Als deze vaste neerslag, in welke vorm dan ook, ten slotte door het
0° C-niveau valt en in temperaturen boven nul terecht komt (dit kan
nog in de wolk het geval zijn), dan zullen door ontdooien regendruppels
ontstaan (wanneer er althans voldoende tijd is voor het vohedig ontdooien). Zo lang deze druppels nog in de wolk zijn zullen ze natuurlijk
door coalescentie met omringende kleine wolkendruppeltjes nog verder
groeien.
Karakteristiek voor dit mechanisme van neerslagvorming is dus dat de
wolk althans in zijn bovenste delen flink boven het 0° C-niveau - men
kan wel zeggen boven het niveau van -10° C - moet uitreiken. Maar
centraal hangt alles aan dit merkwaardige, geochemisch-geofysisch bepaalde gegeven dat onze dampkring behalve over condensatiekernen
beschikt over kleine deeltjes van die heel speciale stoffen die als stol¬
lingskernen voor Hj O kunnen fungeren en dat tevens de aantallen van
deze deeltjes véél geringer zijn dan die van de condensatiekernen.
Het grootste deel van de neerslag op onze aarde, zeker op de
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gematigde en hogere breedten, valt bij de gratie van dit gegeven, dat dus
de intensiteit van de waterkringloop en daarmee de rijkdom aan organisch leven van onze planeet bepaalt.
"Intersferisch" wordt de grote waterkringloop genoemd, omdat we
hier speciaal denken aan de uitwisseling van water tussen de drie sferen
van de aarde: de atmosfeer (letterlijk: dampsfeer, de dampkring), de
lithosfeer (letterlijk: steensfeer, de aardkorst dus, het land) en de
hydrosfeer (watersfeer, de zeeën). We weten dat hiermee niet alles van
de kringloop van het water gezegd is, daar bijvoorbeeld de zeeën ook
een eigen circulatie hebben in de zeestromingen en in de langzame,
grootse diepzeecirculatie. Over deze oceanische watercirculatie willen
we het echter niet hebben.
Het is duidelijk dat een balans van de uitwisseling van water tussen de
drie sferen slechts op min of meer ruwe berekeningen kan berusten,
daar het bijzonder moeilijk is sommaties van de totale regenval op
landen en zeeën en van de totale verdamping van landen en zeeën per
jaar uit te voeren. De bedragen zien er ongeveer als volgt uit.
Per jaar verdampt er van alle zeeën een hoeveelheid water die begroot
wordt op gemiddeld 350.000 kubieke khometer (km^). Dit is een
hoeveelheid, die ongeveer zes maal zo groot is als de inhoud van de
gehele Noordzee. Van het land verdampt jaarlijks een hoeveelheid die
begroot wordt op gemiddeld 70.000 km^. Samen 420.000km3.
De gemiddelde totale jaarlijkse neerslag die op de zeeën valt wordt
begroot op 320.000 km^*, die welke op het land valt op 100.000 km^';
samen weer 420.000 km^. Voor de zee vindt men dus een neerslagtekort van 30.000 km^, voor de landen een evengroot neerslag overschot. Deze hoeveelheid is niets anders dan wat er van het land regelrecht naar de zee gaat als "runoff": door rivieren, door afvloeiing van
regenwater en smeltwater van naar de zee hellend terrein en in de vorm
van ijsbergen, die afbrokkelen van het landijs waar dat de kust bereikt met name van Groenland en het Zuidpoolcontinent; dit landijs, dat
gletsjerijs is, wordt anderzijds voortdurend gevoed door sneeuwval: we
zien dus dat ook deze schijnbaar zo starre ijspantsers aan de kringloop
meedoen.
Het onderstaande tabelletje vat de bovengenoemde cijfers nog eens
samen.
zee
Neerslag (per jaar)
-f- 320
Runoff (per jaar)
+ 30
Verdamping (per jaar) —350

land
-F 100
- 30
- 70

totaal
+ 420 X 1000 km^*
420 X 1000 km^
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Inkomsten zijn met +, uitgaven met — aangeduid. De lioeveelheden
zijn uitgedrukt in eenheden van 1000 km^; zulk een eenheid komt dus
overeen met een kubus water met lengte, breedte en hoogte elk gelijk
aan 10 km, of een volume van 1 biljoen m' (10' ^ m^).
Neerslaghoeveelheden worden door de meteorologen (bescheiden als
zij zijn) meestal niet in kubieke küometers opgegeven, maar in de
minder spectaculaire maat van millimeters of centimeters, waarmee dan
bedoeld wordt de dikte van de waterlaag die door de neerslag gevormd
wordt of zou kunnen worden; 1 mülimeter regen komt overeen met 1
liter per m^. De totale neerslag en de totale verdamping per jaar
bedragen over de gehele aarde gemiddeld ongeveer 80 cm.
Vergelijken we dit bedrag ten slotte met de 2,6 cm water die de
atmosfeer gemiddeld op een bepaald ogenblik bevat (als een laag vloeibaar water over de gehele aardbol verdeeld gedacht), dan zien we dat er
jaarlijks ongeveer 30 maal zoveel water uit de atmosfeer naar beneden
valt als er op één moment gemiddeld in aanwezig is.
Dit geeft ons een duidelijke indruk van de grote levendigheid van de
waterkringloop: de frequentie waarmee het water van de atmosfeer
weer vervangen wordt is niet minder dan 30 maal per jaar.

S P O R E N E L E M E N T E N EN HUN FUNCTIE;
METING M E T B E H U L P V A N A C T I V E R I N G S A N A L Y S E

door
Prof. Ir. J. P. W. Houtman
Er was eens een student, geïnteresseerd in de technologisclre aspecten
der chemie, die in het kader van zijn werk een bepahngsmethode moest
uitwerken voor een van zijn produkten. Hij vond dat een weinig
interessante bezigheid en riep vol afschuw uit: „maar dat is analytische
chemie!".
Ik geloof niet dat het nodig is om uitvoerig uit te leggen waarom
technologie zonder meting van opbrengsten, d.w.z. zonder één of andere vorm van analyse een dwaze zaak is. Wel is het misschien zinvol om
na te gaan wat de aanleiding was tot de emotionele reactie van de
student. Waarschijnlijk heeft dat iets te maken met het verschh in
dimensie. Een technoloog denkt aan tonnen chemicaliën en aan meters
hoge apparatuur. Zijn denkraam is niet afgesteld op grammen of mhligrammen stof en op kleine apparaatjes die subtiele dingetjes doen. Toch
is hier ergens sprake van een misverstand: in de huidige maatschappij is
technologie ook een uiterst subtiele zaak. Kleine variatie in opbrengst
kunnen tot enorme verhezen leiden en op den duur zelfs tot een
economisch fiasco. Kleine concentraties van schadelijke stoffen in afgassen van fabrieken kunnen geweldige consequenties hebben voor de
gezondheid van plant, dier en mens.
Ik laat het aan de persoonlijke smaak van de luisteraar, ook aan die
van de eventuele studenten onder U, over welke van de twee aspecten,
nl. die van de economie of die van de gezondheid, hij het meest
belangrijk acht. Wel is het zeker dat tekortkomingen in beide gevallen
kunnen leiden tot ernstige schade aan land en volk. Het is daarom juist
nodig voor iedere chemicus — zelfs in de eerste plaats voor de chemisch
technoloog — zich op de hoogte te stellen van de moderne analysetechnieken en van het mogelijke nut dat men daarvan kan hebben. In deze
tijd is het bovendien van belang welke analysemethoden hij kiest.
Degene, die niet automatiseerbaar zijn en die geen gegevens leveren, die
Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde "Diligentia"
te 's-Gravenhage op 2 november 1970
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d.m.v. rekenmachines zijn te vemerken komen meer en meer op het
tweede plan.
Enkele van de meest moderne analytische methoden, die aan deze eis
voldoen, maken gebruik van radioactiviteit. Eén daarvan is de activeringsanalyse. Hierbij wordt meestal gebruik gemaakt van de kernreactor, een apparaat dat bij de mensen nog steeds een gevoel van huiver
schijnt op te wekken — waarschijnlijk wegens de verre relatie met de
atoombom - maar die inmiddels is uitgegroeid tot een hoogst belangrijk wetenschappelijk instrument.
Ik zal U vanavond iets over één van de functies van die kernreactor
vertellen. Dan zult U zien dat het o.a. een nuttige bijdrage kan leveren
bij het analyseren van en dus bij de bestrijding van miheuverontreiniging, terwijl het nog geen tien jaar geleden algemeen werd gezien als
een apparaat dat het miheu in gevaar bracht. Ik hoop dan aan het einde
van de voordracht eveneens te hebben getoond hoe interessant en
boeiend sommige van de moderne analysemethoden zijn, zodat het
ieder duidelijk wordt dat het ontwikkelen en bedrijven hiervan een
goede levensvervulling kan betekenen.
De activeringsanalyse is in feite een elementanalyse en maakt gebruik
van de mogelijkheid atomen van een wülekeurig element om te zetten
in radioactieve atomen van hetzelfde of van een ander element. Men
veroorzaakt dus een reactie in de kern van het bewuste atoom, bijv.
door bestrahng met hoog-energetische elektromagnetische straling (7straling) of met neutronen of met geladen deeltjes zoals protonen,
deuteronen, alfadeeltjes, (zie tabel I)
In de praktijk wordt het meeste gebruik gemaakt van neutronen, o.a.
omdat die in zo hoge concentratie aanwezig zijn in een kernreactor.
Men schiet dan met behulp van vacuüm (pneumatisch buizenpostsysteem) een monster vlak naast de splijtstofelementen van de reactor (zie
fig. 1), waar een zeer geconcentreerde wolk neutronen aanwezig is. De
atomen A geven radioactieve atomen B (zie schema fig. 2); bij verval
naar atomen C komt /3- of y-straling vrij, die men kan meten. De
hoeveelheid uitgezonden strahng per tijdseenheid is direct afhankelijk
van het gevormde aantal radioactieve atomen B en dit aantal hangt weer
samen met het oorspronkelijke aantal atomen A, dwz. van het te meten
element.
In een formule aangegeven is de gemeten radioactiviteit
Act = eN.

.<t>a (1 - Q - ^ B t )

SPORENELEMENTEN EN HUN FUNCTIE
Tabel I

Diverse Icernreacties
Oorspr. element

Reactie

Gevormd isotoop

18o

P.n

18p

51 Fe

d,n

55co

16 0
9 Be
12c

t,n
A.2n
^He.a

16 0

11c
11c

150

59 c o

n.y

" s

n,P

16 0

n.P

2'Al

Fig. 1
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SOco
32p
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Kijkje in het basin van de Hoger Onder\vijs Reactor van het Interuniversitaire Reactor
Instituut te Delft.
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waarin 4> de neutronenflux aangeeft, deze is een maat voor de aanwezige
neutronenconcentratie in de reactor; a is een maat voor de neiging van
A om neutronen op te nemen; t is de bestralingstijd en XB de vervalconconstante, een maat voor de snelheid van het vei-val van het radioisotoop B; e is een maat voor de meetefficiency van de radioactiviteitsmeter. Waar het op aankomt is de directe relatie tussen de activiteit en
N A , het aantal aanwezige atomen van element A.
Bij de praktische uitvoering wordt deze formule niet gebruikt - in
feite is het veel handiger samen met het onbekende preparaat een
standaard met bekend gehalte aan A mee te bestralen en de daarin
opgewekte radioactiviteit in dezelfde meetopstelling te bepalen. Aangezien voor beide monsters de e, 0,CTen t gelijk zijn kan men de
onbekende N A uitrekenen uit die van de standaard door vergelijking
van de twee gemeten activiteiten.
De formule leert ons overigens wel zeer duidelijk dat de gevoeligheid
van de methode gebaat is met een hoge neutronenflux ((f>), een hoge a
en met een grote waarde voor XB of, wat hetzelfde is, met een kleine
halveringstijd van het gevormde isotoop. Het laatste is natuurlijk slechts
betrekkelijk waar en wel zo lang de vervalsnelheid van B niet zó groot is
dat het gevormde isotoop al is vervallen op het moment dat de telling
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kan beginnen. In sommige gevallen kan echter de telhng reeds binnen
een paar seconden na het einde van de bestraling vi'orden uitgevoerd.
De praktisch bereikbare gevoeligheid blijkt zeer groot te zijn. Een
indruk wordt gegeven met de volgende tabel, waarin resultaten zijn
gegeven voor een aantal elementen bij redelijke bestralingstijden en in
vergelijking tot de gevoeligheden van andere methoden. Deze tabel geldt
voor een neutronenflux van 10'^ n/cm^. s en voor een monstergrootte
van 10 g. Voor verschillende onderzoekingen is zo'n monster rijkelijk
groot. Voor een monster van 100 mg worden de getabelleerde gevoeligheden een factor 100 kleiner. Daarentegen is een neutronenflux van
10'^ niet overdreven groot. In Nederland zijn reactoren met een flux
van 10'^, resp. 10"* beschikbaar, waardoor wij voor zulke kleine
Tabel I I Diverse gevoeligheden, in het bijzonder van Activerings analyse.
0=io"n/cm.'sec; monster lOg; geinduceerde activiteit 1000 dpm
Gevoeligheden

Element

'h

Radio
isotoop
24

sec.

' bestr.

Gemeten
straling

Ag

""Ag

2

min.*'

Mn

S^Mn

2,6uur

12

uur * '

Au

198AU

2,7dag

24

uur

V

52v

3,7 min.

20

min,*'

Br

^ B r

17,6min.

128 j

11/2 uur

*'

7

Act. An.

Massa
spectr.

Emissie

Fotometr,

7.10-"

5,10-»

1,10-'

2.10-'

1,10-= ><'

1.10'"

5,10-'

2,10-'

1,10-'

2 10-1» O )

3.10""

5,10-'

2,10-'

1.10-'

-

p.y

3,10""

1.10-'

2,10-'

4.10-'

1.10-'

/>•

5.10-"

4,10-'

-

-

6.10'"

3.10-'

Cu

"cu

12,9uur

24

uur

f j

8.10""

5.10-»

1.10-'

2,10-°

Na

J'Na

U.8uur

24

uur

/>.y

1.10-'°

-

2.10-'

-

As

'6AS

26,8uur

24

uur

1,10-'»

6,10'

2.10-»

1,10-'

Se

77mse

17.5sec.

1.10-'

7,10-'

-

6,10'

J

Co

60co

Zn

69Zn

25

min.

5,3 j a a r
52

min.

2

Diversen

spectr.

uur*'

D'

1.10 '

0'

2,10-"-H

1

weel<

2,10-'

2,10-'

2,10-'

6.10-'

-

6

uur * '

5.10-'

5,10-'

2.10-'

4,10-'

1,10-'

(gem,

10-'-5.10'')

iVïuur * '

V

O'

O) Microbiotogische mettiode
^ ) Bestraald

tot

verzadiging

+ ) V l a m f o t o m e t r i s c h e mettiode
• ) Polarografische
X) R ö n t g e n

mettiode

f l u o r e s c e n t i e methode (gem, lO'^-IO-»)

monsters opnieuw bij de getabelleerde gevoeligheden kunnen aanlanden. Deze gevoeliglieden zijn voor een aantal elementen aanzienlijk
groter dan men op andere wijze kan bereiken. Dit is niet voor alle
elementen waar. Er zijn zelfs elementen, die in het geheel niet door
neutronen worden geactiveerd, zoals koolstof en waterstof. Daarvoor
moet men dan met geladen deeltjes of gamma's activeren. Wij zuhen
overigens zien dat van het ontbreken van zekere activeringen soms
ook met nut gebruik kan worden gemaakt. Met name wordt de
neutronenactiveringsanalyse van sporenelementen in biologisch materiaal er zeer door vergemakkelijkt.
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Uit die grote gevoeligheden moet men afleiden dat de activeringsanalyse vooral zeer geschikt is voor het meten van zeer lage concentraties, de zgn. sporenconcentraties. Dat is inderdaad het geval, hetgeen
overigens niet wil zeggen dat de methode niet ook geschikt kan zijn
voor gehalten die in het promihe of percentage gebied liggen. De
methode is namelijk soms heel snel en gemakkelijk automatiseerbaar en
kan het ook daarom vaak van andere werkwijzen winnen.
Wanneer men sporenconcentraties wil meten, dient men zich
overigens dnect af te vragen of er in het bewuste monster slechts sprake
is van de aanwezigheid van één enkel element. Inderdaad blijkt dat een
uitzondering te zijn. Meestal komen in deze sporenconcentraties veel
elementen tegelijk voor. Dan gaat het erom de radioactiviteit afkomstig
van één element selectief te meten naast de activiteiten van andere
elementen. Soms kan de radioactiviteit van andere (oninteressante)
elementen sterk overheersen. In dat geval staan ons enige speciale
hulpmiddelen ter beschikking.
Eén van de belangrijkste is het opmeten van een spectrum van de
gammastraling die door het mengsel van gevormde radioisotopen wordt
uitgezonden. Hierin heeft ieder radioisotoop één of meer karakteristieke pieken. Sinds een paar jaar beschikt men over de zgn. halfgeleiderdetectoren, die in staat zijn de diverse naast elkaar gelegen pieken
scherp te onderscheiden in tegenstelhng tot de oudere scintihatiedetectoren. (fig. 3)
De spectra worden met behulp van een rekenmachine ontrafeld,
resulterend in een direct antwoord omtrent de gehaltes van de diverse
elementen. Als deze methode niet werkt past men chemische scheidingen toe als gevolg waarvan - indien gewenst - ieder element in een
apart potje komt, waarvan de radioactiviteit kan worden gemeten. Ook
deze chemische scheidingen kunnen geautomatiseerd worden.
Hiermee heb ik U - naar mijn idee - wel enigszins een inzicht
gegeven in de werkwijze van de activeringsanalyse. Over de vele additionele hulpmiddelen en foefjes zal ik niet uitweiden, hoewel ze soms erg
charmant zijn. Het gaat er nu om dat ik U in de resterende tijd meevoer
naar diverse interessante en nuttige toepassingsgebieden. Het aantal dat
daarvan in de literatuur te vinden is, is bijzonder groot. Het lykt me
aardig een keuze te maken uit diverse wetenschapsgebieden. Ik hoop
dat U mij vergeeft dat ik vooral put uit resultaten uit eigen huis.
Ik wil dan beginnen met iets te vertehen van ons werk tezamen met
het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te Groningen, waarvan vorig
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Spectrum van ' ' ^ Yb. Gemeten d.m.v. twee verschillende detectoren (ontleend aan
J. L . Fowler, Can. Nucl. Tech. 4 (nol), 40 (1965)

jaar Dr. De Groot*) als spreker voor U optrad. Dit werk omvat het
onderzoek van slib en landbouwgrond. U zult zich kunnen voorstellen
dat het gehalte aan diverse elementen direct consequenties heeft voor
de gehalte aan deze elementen in de vegetatie die zich bijv. onder water
op het slib of boven water op die grond bevindt. Hetzelfde geldt voor
vis en dier dat deze vegetatie consumeert en tenslotte voor de mens, die
zich met deze vis en dit vlees in leven houdt. Dit is maar een heel ruwe
beschrijving van onze biosfeer; in feite hebben we te maken met een
ontelbaar aantal van dergelijke ecosystemen, die onderhng gerelateerd
zijn en die daardoor zorgen voor het noodzakelijke biologische evenwicht. In fig. 4 is zo'n ingewikkeld ecosysteem beschreven, waarbij de
optredende concentratiefactoren voor het element caesum.
Zo'n evenwicht kan verstoord worden. Er zijn nl. elementen, zoals
kwik, lood en arsenicum, die al bij lage concentraties gevaarlijk worden,
waardoor bepaalde planten, dieren en ook mensen onherstelbaar ziek
kunnen worden en kunnen sterven. Maar er zijn ook andere elementen,
de zgn. levenselementen zoals Co, Cu, Fe, J, Mn, Mo, Zn waarvan
tekorten of excessen wel aanleiding geven tot afwijkingen, die echter
*) Nat. Voordracht N.R. 48,61, 1970.
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herstelbaar zijn. Kortom, het is uiterst belangrijk dat slib en grond, die
aan het begin staan van ieder ecosysteem, geen sterk afwijkende sporenelementconcentraties bezitten. Activeringsanalyse biedt de mogelijkheid
om veel van die elementen met één bewerking te bepalen. Een gammaspectrum van een geactiveerd slibmonster, opgenomen met een moderne halfgeleiderdetector, vertoont een groot aantal pieken, met
behulp waarvan tegelijkertijd ca. 25 elementen in het ppm gebied (1
part per mülion = 0,000l%)en daaronder kan worden gemeten, (zie
fig. 5) Dit zijn o,a. Al, As, Au, Ba, Ca, Co, Cu, Cr, Cs, Hg, Mn, V, Zn en

GETALLEN ZIJN C O N C E N T R A T I E F A C T O R E N : " ' C ' C O N C E N T R A T I E IN O R G A N I S M E
" ' C s C O N C E N T R A T I E IN HET WATER

Fig. 4

Voorbeeld van een ecosysteem met voedselketens

dan nog zo'n 12 andere. Het werd daardoor een eenvoudige zaak om de
concentraties aan deze elementen in slib te vervolgen op de weg, die het
aflegt in respectievelijk het zoetwater- en brakwater-miheu van de rivier
en daarna in de zee langs de kust tot de plaats waar het bezinkt, (zie
fig, 6) Tijdens dit transport blijken sommige belangrijke levenselementen in toenemende mate te worden verwijderd.*) Volgens Dr. De Groot
houdt dit verband met hun vermogen om organische complexen te
*) Zie fig, 3 in Nat. Voordr. N.R. 48, 68, 1970.
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vormen met de ontledingsprodukten van de organische bestanddelen
van het slib. In de rivieren in de gematigde klimaten blijft er altijd nog
een redelijke hoeveelheid sporenelementen over. In het Rijnslib moet
men eerder bang zijn dat — als gevolg van industriële afvahozing — het
zinkgehalte te hoog is. (zie tabel III) Aangezien een overmaat aan zink
de opname van mangaan door planten tegengaat, kan hier een mangaandeficientie in plant en vee optreden.
In rivieren uit tropische gebieden lijkt de verwijdering der sporenelementen uit slib aanzienlijk drastischer plaats te vinden, (zie tabel IV)
Als gevolg daarvan zou men aan zulke aanslibbingsgronden bijv. in
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Monsterplaatsen van slib langs het stroomgebied van het Rijnwater.

Tabel I I I Gehalten aan diverse sporenelementen, gemeten in Rijnslib in p.p.m.
Fo X 1o'

plaats

oh.a.

Zn
oh. a. aot. a. oh.a.

Cr

Cu

aot.a. a c t . a. oh.a.

Ao

la

Oo

So

Sm

aot.a. aot.a. oh. a. aot. a. aot.a. aot.a.

gBiesbosch

(1)

54

2600

2600

3400

3900

760

470

310

60

24

43

12

^^Haringvliet

(2)

37

2600

2700

1500

n.d.

300

leo

n.d.

60

16

35

12

7

^ Brielse Gat

(3)

J3

2600

3000

1300

n.d.

310

150

n.d.

70

18

33

11

6

'Ö Noord Friesland (4)

32

2600

2500

400

n.d.

140

50

n.d.

60

10

16

12

7

•1 Noord Groningen(5)

35

ieoo

n.d.

300

n.d.

140

40

n.d.

(60)

8

16

13

(8)

7

Suriname bepaalde sporenelementen moeten toevoegen om cultures op
zulke gronden te verbeteren. Aan al deze zaken wordt momenteel
gewerkt.
In het voorafgaande werd ook gewezen op de aanwezigheid in Rijnslib van zulke hoeveelheden kwik en arsenicum, afkomstig van indu-

SPORENELEMENTEN EN HUN FUNCTIE

53

Tabel I V Gehaltes aan diverse sporenelementen gemeten in slib van de Chao-Phya delta (Thailand)
in p.p.m.
Fe X l o '

lln

Cr

Cu

la

Sc

SB

oh. a.

oh.a.

aot.a.

oh.a.

a c t . a.

oh. a.

aot.a.

act.a.

a c t . a.

(i)

40

1800

100

50

90

12

21

19

e

kanaal (?)

40

1J00

100

40

60

13

21

19

e

plaats

Co

bS)

richt

G

i

rivier

striële lozingen. Na de vele — nogal alarmerende — berichten die de
laatste tijd in pers en T,V. over deze kwestie zijn gepubliceerd, wü ik U
wat informatie geven omtrent resultaten, die door ons in samenwerking
met het Instituut voor Veterinaire Farmacologie en Toxicologie van de
Rijksuniversiteit te Utrecht zijn verkregen aan diverse biologische monsters.
In de eerste plaats vraagt men zich uiteraard af of het kwik, aan slib
gebonden en als zodanig afgezet op buitendijks land, via gras, koeienvlees en melk zich bij de mens concentreert. De voorlopige resultaten
die wij hieromtrent hebben gevonden, zijn erg geruststellend. Er is
eerder sprake van een negatieve selectie van het kwik via gras, koe en
melk dan van een positieve selectie, die leidt tot toenemende concentraties. Dit geldt waarschijnlijk alleen voor anorganisch kwik en zal
welhcht verband houden met de H2 S-vorming in de lebmaag, waardoor
onoplosbaar HgS zal ontstaan. De gevonden kwikgehalten van vlees en
melk van koeien, grazende op kwikhoudende gronden (grond
2 - 8 ppm, gras 0,2 ppm) is resp. < 0,005 en < 0,0001 terwijl de
toelaatbare grens voor vlees op 0,02 - 0,05 ppm en voor melk op
0,001 - 0,0001 ppm kan worden gesteld.
Dat wü niet zeggen dat het kwik zo vast zit aan het slib. Na passage
van dit slib door het getijde gebied van de Rijn (Biesbos) verhest het
meer dan 90%van het gebonden kwik. Hierdoor komt het in beginsel in
oplosbare vorm in de zee terecht, waaruit het via lage organismen in
principe in vis geconcentreerd kan worden. Zoals U weet is met kwik
Isesmette vis in verschülende plaatsen in de wereld, bijv. in Japan en bij
Alaska, waargenomen. Er zijn dan ook recent diverse partijen ingeblücte
vis uit de handel genomen.
Een aantal kwikbepahngen, uitgevoerd in vis, gevangen in de Noordzee, (zie tabel V), tonen aan dat die vis steeds lagere kwikgehalten heeft
dan het thans aangenomen toelaatbare getal van 0,5 ppm. Ook onze
zoetwatervis is over het algemeen voor consumptie geschikt, behalve die
welke werd gevangen in een polder, waarvan bekend is dat er vroeger
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tabel V
Kwilcgehalten van een aantal Nederlandse schaaldieren en vissen
(1969/1970)
soort (plaats)
mosselen (Noordpolderzijl)
mosselen (Wadden Zee)
mosselen (Scheveningen)
mosselen (Hoek van Holland)
mosselen (Cadzand)
mosselen (lerseke)
mosselen (IJmuiden)
garnalen (Wadden Zee)
schol (Wadden Zee)
bot (Wadden Zee)
paling (Oude Veer)
snoek (Anna Paulownapolder)
snoek (Grouw)
snoek (Westeinderplas)

gehalte in ppm
0,08
0,10 - 0,13
0,30
0,22
0,22
0,24
0,20
0,12
0,2
0,4 - 0,6
0,5
4,5
0,2 - 0,3
0,3 — 0,4

veel kwik in werd gestort en waarin men nu het kwikgedrag speciaal
bestudeert. Uiteraard zijn er mensen die juist die paar vismonsters
aanhalen en er het pubhek mee ongerust maken. Ook de in Nederland
koopbare ingeblikte vis, werd uitvoerig onderzocht (zie tabel VI), waaruit blijkt dat behalve bij tonijn geen kwikproblemen aan de orde zijn.
Bovendien is de tonijnomzet in Nederland bijzonder klein.
Eén en ander wh niet zeggen dat de verspreiding van kwik in
Nederland geen zorgen baart. Kwikverbindingen worden namelijk als
schimmelwerende stof toegepast bij de behandeling van bloembohen en
zaaigranen (zie tabel VII). Die zaaigranen worden gedeeltelijk geconsumeerd door veldmuizen en die weer door roofvogels, met als gevolg
dat in Nederland in 1968 en '69 sprake was van een vrij grote roofvogelsterfte door kwik. (zie tabel VIII) Onze metingen waren aanleiding voor
de Minister van Landbouw om de behandeling van zaaigi-anen met kwik
geheel te verbieden. U ziet hoe een nuttige functie de kernreactor kan
vervullen.
Met dit alles zijn we min of meer vanzelf aangeland bij de werking
van de diverse elementen in het menselijk lichaam. Zoals gezegd kennen
we tot nu toe een zevental zgn. levenselementen en daarnaast een
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tabel V I
Gehalten aan totaal kwik in een aantal in Nederland verkrijgbaar,
ingeblikte zeevissen en zeevisprodukten
kwücgehalte in ppm
vissoort
tonijn
zalm
makreel
haring
pelser
sardientje
visiever
(schelvis en kabeljauw)
levertraan
(kabeljauw en heilbot)

aantal
monsters

traject

16
7
7
7
6
7

0,033
0,018
0,053
0,031
0,036
0,004

- 1,0
-0,039
-0,078
-0,058
-0,12
-0,25

0,39
0,029
0,068
0,046
0,072
0,056

7

0,021

-0,15

0,052

2

0,0024 - 0,0036

gemiddelde

0,0030

beperkt aantal apert giftige elementen. Toch is dat maar een heel povere
onderscheiding. De apert giftige elementen zijn in een goed gezond
lichaam nooit helemaal afwezig; soms worden ze wel eens in kleine
concentraties als geneesmiddel toegepast. De levenselementen geven
ook wel eens aanleiding tot problemen, bijv. als ze door het wegvallen
van één of ander fysiologisch mechanisme op een bepaalde plaats in
overdaad worden opgeslagen. Dit gebeurt bij de ziekte van Wilson,
m.b.t. koper en waarschijnlijk bij de ziekte van Parkinson, m.b.t. het
mangaan. De moderne behandeling van deze laatste ziekte met L. Dopa
is door Cotsias opnieuw geëntameerd, omdat er sterke overeenkomsten
waren van het ziektebeeld van Parkinson en dat van de beroepsvergiftiging bij arbeiders in Zuid-Amerikaanse mangaanmijnen. Het L. Dopa
verwijdert het mangaan als organisch complex.
U ziet, dat de zaak veel gecomphceerder is dan het zwart-wit beeld
van noodzakelijke en giftige elementen. Nu er zo'n gevoelige methode
als de activeringsanalyse bestaat, lijkt het in het geheel niet onmogelijk
dat nog meer elementen van invloed blijken te zijn. Aanwijzingen in die
richting zijn er voor het dacmium, dat aanleiding zou geven tot een
hoge bloeddruk.
Ook denkt men aan relaties tussen sporenelementconcentraties en
het optreden van bepaalde vormen van kanker. Ook in deze richting is
het I.R.I. te Delft werkzaam. Dit kan uiteraard alleen in samenwerking
met biochemi, klinisch chemici en artsen.
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tabel VII
Jaarlijks gebruik van organische kwikverbindingen - omgerekend op
metaUisch kwik - in de Nederlandse land- en tuinbouw.
behandelde soort

gewicht aan kwik

bloembollen
fruit
groenten
pootaardappelen
zaaigranen

ca 750 kg
ca 1275 kg
enkele kg
ca 500 kg
ca 1100 kg

Tabel VIII Aangetoonde bestrijdingsmiddelen in diverse roofvogels.
Reg.
no.

Soort

Gehalle in ppm

Bijzonderheden

Orgaan

Dieldrin

1

Bruine kiekendief
(Circus aeruginosus)

Doodgegaan in convulsie
Krommenie
27-11-1968

Lever
Hersenen
Nieren

28
8,6

2

Torenvalk
(FaIco linnunculus)

Dood gevonden in verkrample houding
Numansdorp
14-12-1968

Lever

16

3

(Falco tinnuncuius)

Dood gevonden
Renesse
24-12-1968

Lever
Hersenen
Nieren

11
3,1

Dood gevonden in verkrample houding
Nieuw en Sl. JoosUand
2-1-1969

Lever
Hersenen
Nieren

13
3,0

4

(FaIco linnunculus)

diekirln
vergiftiging
vergiftiging mei
kwikverbinding
73
vergiftiging met
kwikverbinding
108

(Falco linnunculus)

Dood gevonden
Hoek (Z. VI.)
8-M969

Lever

6

(Falco linnunculus)

Dood gevonden
Noord wijk
22-1-1969

Lever
Hersenen
Nieren

24
9,1

Doodgegaan mei krampverschijnselen
Kapelle
27-1-1969

Lever
Hersen en
Nieren

12,5
3,4

(Falco linnunculus)

Doodsoorzaak
dieldrin
vergift igiiig

4,0

5

7

Kwik

onbekend

1.1

dieldrin
vergiftiging
9
vergiftiging met
kwikverbinding
125

8

(Falco tinnuncuius)

Stervend gevonden
Rozenburg
23-2-1969

Lever

9,4

9

Buizerd
(Buteo buteo)

Dood gevonden
Walcheren, 26-12-1968

4,3

10

(Buleo buteo)

Stervend gevonden (ongecoördineerde
spierbewegingen)
üm meioord
jan. 1969

Lever
Nieren
Lever

1,1

onbekend

99
93
85

vergiftiging mei
kwikverbinding
vergiftiging mei
kwikverbinding

De samenstelling en structuur van de diverse soorten eiwitten, die in
het menselijk hchaam voorkomen spelen een uiterst belangrijke rol bij
het binden van de elementen, hetzij tijdelijk, dan wel blijvend. Dat kan
men bijvoorbeeld zien bij de keratine van het haar. Het sporenelementgehalte van haar is als het ware een afspiegeling van wat er op dit gebied
in het lichaam aanwezig is. De elementen, kwik en arsenicum, die hun
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giftigheid o.a. ontlenen aan het feit dat ze zo vast gebonden worden en
dus slecht verwijderbaar zijn uit het menselijk hchaam, vindt men ook
in het haar terug. De levenselementen en de zgn. functieloze elementen
vindt men ook. (zie tabel IX) Sommige laten zich gemakkelijk uitwassen, andere kunnen misschien worden gebruikt om het haar te
herkennen van misdadigers.
Tabel I X Concentraties van diverse sporenelementen in haar van een groep mensen met identieke
eetgewoonten.

Persoon
Br

Concentratie van diverse elementen in Mg/g haar
Se Au
Hg Cd Cr Na
Zn Mn

1

5.3

2

11.7

0 71 526

3

16.0

0,13

2,U

9.7

010

1,21

5

73

07i 182

6

76

0.45 1,68

06

7

70

011 120

1.3

8

6,2

010

0 7 0 79 17,0

9

12.4

0,10

0,18

1 74

9,9

1 92 61

223

0 23

43

129

0 21

57

222

048

2,68 20 0 113

0 33

—

141 15,50

0.5

167

290

0,5

259

06

23 9 1 29 55

139

0 08

26,0 191 12 7
4,8

12,4

10

11,

018 4 05

15

11

il

0 21 299

—

12.4

202

0 34

1 06 10 8 114

0 35

322

013

10,8
378

6,5

1,82

273
193

40,2

206

055

18 2 2 49 33 9 139

0.27

12

51

013 1,40

0,5

2,82 159

1,39 '26 4

74

016

13

6,1

0 28 180

4 60 16 2 100

005

U

87

0,23 1,56

—
—

166

144 14 5

96

009

15

13,9

019 1,39

0 7 149

117 470

200

012

036 1,94

442

24 9 237

0 37

16
X)

As

70

1

113

7 73 228
241
291

1

Moniken van een Trappistenklooster in Rucphen

Vermoedelijk treden vergelijkbare effecten ook op met andere eiwitten, hoewel er sprake zal zijn van onderlinge verschihen, waardoor
bepaalde organen gevoeliger zullen zijn voor de invloed van de elementen.
In dit verband wü ik één element nog even speciaal noemen, dat is
het goud. Dit element wordt niet aheen door het haar gebonden, maar
ook gereduceerd tot metallisch goud. Vermoedelijk is dat de reden dat
goudoplossingen door sommige dameskappers worden toegepast ter
verhoging van de glans.
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Het gehalte aan zilver in loodwit van authentieke schilderijen uit de Nederlandse school

Hier kom ik met de sporenelementen langzamerhand op het gebied
van de kunst.
In Delft zijn wij al verscheidene jaren geleden begonnen met het
onderzoek van schilderijen. Met name hebben wij ons bezig gehouden
met de verontreinigingen in het loodwit — de stof die al sinds de
vroegste tijden der schilderkunst als ondergrond en als wit pigment is
gebruikt.
Een aantal monsters van de grootte van 1 mg afkomstig van authentieke schilderijen van oud-Hollandse en -Vlaamse meesters werd onderzocht. De activeringsanalyse is hier bijzonder aantrekkelijk omdat de
hoofdelementen van het loodwit geen radioactieve produkten leveren.
De gehaltes aan Ag, Cu, Hg, Mn bleken omstreeks 1850 sterk te dalen,
(zie fig. 7) hetgeen samenhangt met de invoering in die tijd van een
verbeterde zuiveringsmethode voor lood. Het chroomgehalte daalde
echter al omstreeks 1625. Waarschijnlijk houdt dat verband met de
verscherping van de oorlogshandelingen na het „twaalQarig bestand".
Men kan zich voorstellen dat Spanje — de belangrijkste loodertsleverancier — het toen niet zo verstandig achtte om lood (voor kogels) toe te
spelen aan zijn tegenstanders. Nu kunnen de Hollandse meesters met
behulp van loodwit onderzoek in een aantal categorieën worden ingedeeld, (zie tabel X) Dit is interessant uit cultuurhistorisch oogpunt,
maar kan welhcht ook nog wel eens gebruikt worden ter herkenning van
falsificaties. Onze resultaten waren aanleiding voor het Mellon Institute
in Pittsburgh om een veel groter aantal schilderijen, ook van andere
meesters, in zulk een onderzoek te betrekken. Ook andere pigmenten
dan het loodwit komen voor een nadere bepaling van het sporenele-
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mentgehalte in aanmerking.
Tabel X

Perioden van indeling van schilderijen uit de Nederlandse school middels het sporenelementgehalte van loodwit.

Period

H

Cu

Hg

Mn

Cr

Zn

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)
0-60

Sb
insol.
(ppm)

1500-1650

18-27

150-220

3-7

70-110

225-500

1650-1850

18-27

150-220

3-7

70-110

0-35

0-60

< 0.01

1850-1940

0-6

0-60

0-1

0-12

0-35

0-60

<0. 01

1840-

0-5

0-60

0-:

0-12

0-35

600-6000

30-110

< 0.01

Zo zijn wij recent een onderzoek begonnen naar het rode pigment,
het HgS, cinnaber of vermiljoen. Naast de natuurlijke vorm kende men
reeds vroegtijdig synthetische produkten, bereid uit kwik en zwavel.
Amsterdam is hiervan vele jaren een belangrijk produktiecentrum geweest. De activeringsanalyse van het HgS op sporenelementen is veel
moeilijker dan van het loodwit, omdat nu de hoofdelementen aanleiding geven tot een sterke radioactiviteit. Uit een eerste oriënterend
onderzoek is gebleken (zie tabel XI) dat het natuurlijke HgS aanzienlijk
Tabel X I Vergelijking van sporenelementen Concentraties in natuurlijk en synthetisch vermiljoen en in enige monsters van authentieke schilderijen.

Datum
Synth. Vermiljoen
Hollands
Weens
Chinees
Cinnaber erts
Pigmenten
Deipara Vigro
De Bergrede
De Slachtplaats
Vrouwenportret

Collectie
Hafken Scheidt

Benson
P. Breughel I
Hecken
Hanneman

ca.
ca.
ca,
ca.

As
ppm

Cu
ppm

Sb
ppm

1800
1800
1800
1800

10
50
300

3
3
2
440

800

1500
1610
1640
1665

3100
< 10
480
1100

1600
< 10
1000
900

3500
3500
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onzuiverder is dan de syntlietisclie produkten. Merkwaardig genoeg
blijkt, dat dit natuurlijke produkt ook door Hollandse meesters is
gebruikt, niettegenstaande het feit dat het synthetische produkt in
Amsterdam werd gemaakt en het Spaans rood niet erg populair was.
Een verklaring hiervoor moet gezocht worden in het feit dat ons
nationahstisch gevoel altijd - ook toen al - een commercieel trekje
had. Uit het beroemde lied van Piet Hein blijkt dat Spaanse matten
(geldstukken) helemaal niet zo impopulair waren en volgens oude
geschriften vond men voor het Spaanse vermiljoen al gauw de naam
Turks rood als uitkomst.
In het begin van dit verhaal heb ik gezegd dat het doen van chemische analysen belangrijk is. Ik had ter illustratie misschien nog wat
voorbeelden van industriële aard moeten geven. Maar misschien kunt U
zich het nut van de activeringsanalyse voor de techniek wel voorstellen,
als ik U zeg dat de moderne elektronische apparatuur gebruik maakt
van zgn. halfgeleider-materialen, waarvoor slechts onzuiverheden in het
ppm gebied worden toegelaten. Een ander voorbeeld is de bepaling van
zuurstof, die met deze methode binnen drie minuten mogelijk is,
inclusief het berekeningswerk.
Ik hoop dat nu zelfs de grootste sceptici onder U overtuigd zullen
zijn van het nut van bepahng van elementen, zelfs in concentraties in
orden van 0,0000 l%en lager.

HET ELEKTRONENMICROSCOOP

door
Prof. Dr. Ir. J. B. Le Poole
Hoewel bij het optische microscoop de grens van het scheidende
vermogen bepaald wordt door de golflengte van het hcht, worden vele
optische beschouwingen en berekeningen gebaseerd op het bestaan van
hchtstralen, ja zelfs zijn de meeste microscoop objectieven op die wijze
berekend.
Sedert de Broghe in de twintiger jaren zijn golftheorie voor elektronen publiceerde weten we dat ook de elektronen optica daarmee
rekening zal moeten houden. Desondanks werd bij de theorie van elektronenmicroscopische afbeelding sedert het eerste elektronen microscoop in 1931 tot voor ongeveer l5-20jaar over elektronenstralen als een
stroom van deeltjes gedacht.
Weliswaar kan het scheidend vermogen alleen berekend worden door
rekening te houden met het golfkarakter, de theoretische grens bleek
echter bij 3,5-5A te liggen, terwijl praktisch het scheidend vermogen pas
in 1947 beneden de 20A kwam. Ik stel u voor de historische ontwikkehng enigszins te volgen, omdat deze het meest begrijpelijk tot de huidige inzichten voert.
Al spoedig (1938-1940) werd experimenteel gevonden, dat bij bestraling van het object van een kleine elektronenbron uit, de beeldkwaliteit
belangrijk beter werd. In de praktijk betekent dit dat de elektronen met
de condensor niet op het object gefocusseerd moeten worden, maar dat
juist defocusseren van de condensorlens nodig is. Om met de kleine
elektronenbron toch voldoende intensieve bestraling te verkrijgen moet
deze zeer grote helderheid (radiantie) hebben. Bedenk dat bij 100.000 x
vergroting elke mm^ object een beeld van een hectare vormt!
Hoe kan men nu het gunstige effect van de verkleining van de elektronenbron (lichtbron) verklaren? Door aherlei oorzaken, lensfouten,
instabiliteiten, foute scherpstelling valt het scherp gestelde vlak nooit
samen met het object. Is de bron klein dan wordt op het "vooiwerpsvlak" een scherpe schaduw geworpen, bij een grote bron is de schaduw
onscherp (halfschaduw). Door zijn grote helderheid (luminantie) leent
de laser zich voor een demonstratie zeer goed. Het recept voor goede
elektronenmicroscopie lijkt dan ook zeer eenvoudig; heldere kleine
bron en zoveel mogelijk defocusseren van de condensor eventueel zelfs
Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde "Diligentia"
te 's-Gravenhage op 16 november 1970
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ten koste van een lange belichtingstijd. Dit was tot 1947 het enige
hulpmiddel en wordt heden ten dage nog steeds gebruikt. Maar zo
eenvoudig geeft de natuur de geheimen niet prijs.
Denken we ons de bron puntvormig dan treedt langs de randen van
de objectdetails buiging op, zoals gedemonstreerd kan worden als we
een haar als object bekijken. Gemakkelijk is te bewijzen d - 1,4 V ^ «
waarin d de minimale afstand is waar, op twee punten nog gescheiden worden afgebeeld, X de golflengte van het gebruikte "licht" en a de afstand
tussen het object en het scherp afgebeelde vlak. Dat betekent dat we
toch goed moeten focusseren en om dit mogelijk te maken is heel wat
nodig.
le. Opvoering van de stabiliteit van de versnellingsspanning en de magnetische velden van de lens (resp. 1:200.000 en 1:400.000).
2e. De lens moet overal even sterk zijn: In de eerste plaats zijn echte
lenzen onrond. In de tweede plaats hebben lenzen sferische aberratie. De onrondheid is gemakkelijk te conigeren evenals we voor
het oog een astigmatische bril kunnen zetten.
Een dergelijk con-ectie-element noemt men een stigmator. Daarmee
moeten de beide brandlijntjes met grote nauwkeurigheid tot samenvallen worden gebracht. Daar d = lAJ \a ofa=^~- moet deze nauwkeu¬
righeid voor 5A scheidend vermogen tot ca. 300A=3/100 ixm .worden
opgevoerd. Het zal duidelijk zijn dat dergelijke nauwkeurigheden >niet
bij de mechanische bewerking kunnen worden bereikt. In de praktijk is
met uiterste zorg ca. 1/10 ixm bereikbaar.
Uit de zojuist gebruikte vergelijking blijkt dat de golflengte van de
elektronen wel degelijk een rol gaat spelen.
Het is daarom nodig ons eens wat meer te verdiepen in hetgeen er nu
eigenlijk precies gebeurt. Hierbij kunnen we al meteen een vereenvoudiging aanbrengen, die bij elektronenmicroscopen bijna steeds goed gelden zal. Het elektronenmicroscoop is bedoeld voor hoge vergrotingen.
We zuhen veronderstellen dat de objectiefvergroting oneindig groot is.
Beschrijven we de beeldvorming met golven, dan wh dit zeggen dat
uit de objectieflens in het ideale geval vlakke golven zouden moeten
komen.
Door het optreden van sferische aberratie zijn deze vlakken in werke4

lijkheid 4e-graadsoppervlakken W=^Cs

Hieruit volgt dat de lens

sterk gediafragmeerd moet worden om nog van vlakke golven te mogen
spreken. Lord Rayleigh maakte aannemelijk dat afwijkingen van minder
dan vind
dan 1/4 niet belangrijk zijn. Stellen we dus^
4 f^ 4
= 10-^ rad.
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Nu is liet natuurlijk dom, gewoon te accepteren dat de randstralen in
een lens te sterk gebroken worden. We kunnen er weer een beetje voor
corrigeren, door in 't midden de lens te zwak te maken. De uit de
objectieflens tredende golven zullen dan niet langer in 'tmidden vlak
zijn, maar bolvormig, dwz. de stralen divergeren daar, bij grotere afstand van de as, gaat echter de sferische aben-atie weer overwegen.
2

4

Algemeen is dan W ^^Vi^ffi - % ^ . Als we X = o mochten stellen,
dwz. met stralen mochten werken zou op deze manier het effect van de
sferische aberratie op IA gereduceerd kunnen worden, zoals eenvoudige
berekening leert.
Maar nu wordt de zaak nog aanmerkelijk gecompliceerder. In de
vroege theorieën over de contrastvorming in een elektronenmicroscoop
werd aangenomen dat de verstrooiing in het preparaat de hoofdfactor was. Elektronen zouden door het elektrisch veld van de atoomkernen worden afgebogen, buiten het diafragma in het objectief vallen
en niet meer aan de afbeelding meedoen. Veel verstrooiing correspondeert dan met donkere plekken in het beeld. De verstrooiing is
evenredig met de doorstraalde massa, zodat dikkere, althans zwaardere plaatsen in het object donker zouden verschijnen. Het lijkt dan dus of
de elektronen ten dele in het object geabsorbeerd worden. Het object is een amplitude object.
Deze theorie was juist voor de dikke objecten die in het begin bestudeerd werden, maar werd bij toenemend scheidend vermogen, met als
noodzakelijke eis, dunne preparaten, steeds meer ongeldig.
Wat zorgt dan voor het contrast? Evenals in de lichtmicroscopie kan
men ook bij elektronen optiek spreken van een brekingsindex.
Volgens De Broglie is nl. X = x/y"A en hangt dus van de versnellingsspanning^ af. Nu weten we dat inwendige potentiaal van ahe materie positief moet zijn; als dat nl. niet zo was zouden de elektronen eruit
komen. Anders gezegd, er zouden elektronen uitkomen totdat de inwendige potentiaal positief was en de resterende elektronen door het
veld werden vastgehouden. Hiertoe is het voldoende dat 1 op de ruwweg 10'° a 10'^ atomen een elektron verliest; dat is dus onmerkbaar
weinig. Deze extra positieve inwendige potentiaal maakt de golflengte
in het materiaal iets kleiner, en daardoor ontstaat een faseverschil met
de omgeving, juist zoals dit door verschhlen in brekingsindex in optische preparaten gebeurt.
Door onze landgenoot Zernike is aangetoond, dat de amplitude- en
faseobjecten aheen daarin verschihen, dat, althans voor kleine constrasten de fase van de verstrooide golven 90° verschilt.
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Als we nu tussen de ongestrooide (invallende) golf en de verstrooide
kunstmatig 90° faseverscluüving aanbrengen zal een faseobject een
amplitudebeeld geven en omgekeerd. Dit is belangrijk want faseverschillen zijn op zichzelf niet zichtbaar. Een foutloze afbeelding van een
fasepreparaat geeft daarom geen contrast, zodat er niets in te zien valt.
Voor deze kunstgreep kreeg Zernike zeer terecht de nobelprijs.
Nu moet ik u eerst nog een andere zaak uit de doeken doen. Als we
een regelmatig rooster of gaasje met coherent hcht of elektronen bestralen (dwz. straling uit een kleine bron) dan krijgen we een buigingsof diffractiepatroon. In alle richtingen waarin nl. de door opeenvolgende gaatjes doorgelaten golven telkens een geheel aantal golflengten
wegverschil hebben, zullen zij er elkaar versterken bedraagt dit wegversclul k golflengten dan spreekt men van de k-de orde. We krijgen dus
een aantal punten te zien. Nu kan gemakkelijk bewezen worden dat, als
het verloop van de doorlating sinusvormig is, er slechts buigingslicht van
de eerste orde zal zijn. Daar we echter elke wihekeurige functie kunnen
sclnijven als een som van sinussen, de fourier-transform, krijgen we als
buigings-patroon de fourier-transform.
Deze fourier-transform ontstaat altijd bij elke optische afbeelding.
Hierdoor krijgt optische afbeelding veel gemeen met elektronische versterkers, bijv. zoals gebruikt voor het overbrengen van muziek. Voor
zuivere weergave moeten alle frequenties in de oorspronkelijke verhouding gereproduceerd worden. Doordat de frequentiekarakteristiek nooit
recht is, treedt altijd een zekere veiTormmg van de weergave op. Zo ook
bij optische instrumenten. Wordt er door slechte eigenschappen van de
optiek geknoeid aan de fourier-transform, dan zal het beeld niet overeenkomen met het voorwerp. Tegelijkertijd kan men echter door bepaalde ingrepen juist de gewenste weergave verkrijgen, eveneens hetzelfde als bij versterkers.
Kennen we de frequentiekarakteristiek van een versterker dan
kunnen we zeggen, hoe de weergave zal zijn. Op analoge wijze kunnen
we bij optica een contrast-overdrachtsfunctie (eigenlijk oneindig veel)
definiëren, een eigenschap van het optische stelsel dus.
We keren nu temg naar de veiTormde golffronten zoals die uit een
elektronenmicroscoop-objectief komen. Doordat deze golffronten niet
vlak zijn, ontstaan er faseverschülen en die kunnen ons volgens het
voorgaande nu juist goed van pas komen,
In het brandvlak aan de beeldzijde van de lens hebben we het fourierspectrum van het object
Door defocussering en sferische aberratie treden t,o.v. de nulde-orde
(rechtdoorgaande hcht-of elektronenstralen) faseverschuivingen op.
Bij 0° verschuiving, treedt positief amplitude-contrast op bij 90°
positief fasecontrast bij 180° = 1/2 X negatief amplitudecontrast en bij
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270° = %Xnegatief fasecontrast, bij 360° = X weer positief amplitudecontrast. Nu blijken de objecten, zoals deze althans bij 100 kV-microscopie gebruikt worden in hoofdzaak fase objecten te zijn.
We zijn er dus in geïnteresseerd het gebied waarin er wegverschil in
de buurt van V4 X optreedt zo groot mogelijk te maken. Bij de tegenwoordige microscopen ligt dit tussen 3,5 en 8A, helaas een gebied waar
we nog niet echt aan toe zijn.
Doordat nl, bij kleine verandermg van de defocussering de contrasten
geheel veranderen zijn de meeste microscopici zo voorzichtig dat alle
structuren beneden 10-15A gewantrouwd worden.
Het zou te ver voeren alle methoden die zijn en nog voordurend
worden voorgesteld om deze zaken beter onder controle te krijgen, hier
te behandelen. Ik wü daarom volstaan met te vermelden, dat het onderwerp in bijna alle laboratoria aan de orde gesteld is, en enorm in beweging is. Wel wü ik twee uüersten noemen, waarop op het ogenblüc de
aandacht gericht is, nl, de hoogspanningsmicroscopie en de laagspannrngsmicroscopie.
Terwijl het amplitudecontrast bij toenemende hoogspanning afneemt, ongeveer omgekeerd evenredig met de spanning, nemen de faseverschuivingen in het object aanvankelijk slechts met \ / V af en naarmate
de snelheid van de elektronen dichter bij de lichtsnelheid komt (relativistische elektronen) nemen de faseverschillen steeds minder af Weliswaar is nl. de relatieve energieverandering door de inwendige potentiaal
omgekeerd evenredig met de versnellingsspannmg, maar de golflengte
neemt steeds sterker af, zodat er meer golflengten in een bepaald detaü
gaan. Dit leidt ertoe dat bij hoogspanningsmicroscopie de objecten
steeds zuiverder faseobjecten zuhen zijn. Het wachten is nu op een
praktisch bruikbare methode om fasecontrastmicroscopie te verkrijgen,
vergelijkbaar met het optische geval.
Anderzijds kunnen de effecten van faseverschuivingen in het beeld
vermeden worden, door met grote bron, dwz. incoherente straling te
"verhchten". Daarbij worden, bij goede scherpstelling, de amplitudecontrasten niet beïnvloed. Zorgt men dus voor sterk amplitudecontrast
dan krijgt men beter interpreteerbare beelden, die echter door het overboord gooien van de fase-effecten aan contrast verloren hebben.
Dit kan gecompenseerd worden door het gebruik van lage spanning,
bijv. kleiner dan lOkV. Door Hanssen, een van de grootste theoretici op
het gebied van de beeldvorming is aangetoond dat dit beginsel, door
Wüska met verve aangehangen, goede kansen heeft.
Bij deze lage spanningen verhest een groot deel van de belichtings¬
elektronen wat energie in het object, en de door Wilska ontworpen
füterlens die elektronen die energieverlies hebben ondergaan niet doorlaat, leidt tot grote contrastverhoging. Door de lage spanning is het
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scheidend vermogen wat slechter, maar de theorie voorspelt toch altijd
nog 5,5-6A èn interpreteerbare beelden. Zo'n laagspanningsmicroscoop
is belangrijk goedkoper maar vereist helaas zeer veel zorg voor de prepareertechniek.
Tenslotte wil ik nog een geheel andere aanpak van de elektronenmicroscopie vermelden, die thans een explosieve ontwikkeling doormaakt. De methode is niet nieuw. Zij werd in 1938 door von Ardenne
voorgesteld en berust op het volgende.
De elektronenbron wordt sterk verkleind afgebeeld op het object,
zodat bijv. een vlekje van 200A tegelijk bestraald wordt. De van het
object komende electronen worden op de een of andere wijze geregistreerd zonder nog een optisch afbeeldingssysteem te passeren. Door nu
het gehele object af te tasten, zoals bij televisie een beeldtelegrafie
gebeurt, wordt een beeld verkregen. Het is deze "een of andere wijze"
die het idee zolang heeft doen sluimeren. Alleen met zorgvuldige
moderne elektronische methoden lukt dit op bevredigende wijze. U
moet nl. bedenken, dat voor enige zekerheid in de interpretatie van
contrasten, deze flink uit moeten steken boven de natuurlijke, statistische
variaties. De relatieve variaties bedragen volgens de waarschijnlijkheidstheorie W n . Voor 1% contrast zijn er dus 10.000-100.000 elektronen
nodig voor elk beeldelement en dit maakt dit tot een langzaam afbeeldingsproces, als men hoog scheidend vermogen wil bereiken. Wat echter
bijna alle ontwerpers van microscopen gemist hebben, en met grote spijt
spreek ik ook over mijzelf, is het driedimensionale karakter van het
beeld, dat tot gemakkelijke interpretatie leidt, als men niet op extreem
scheidend vermogen vermogen uit is.
Toch zou ik deze aftastmicroscopie niet genoemd hebben, als zich
daarin niet een verrassende ontwikkeling had voorgedaan, die door
Crewe in Chicago is uitgewerkt. Ik zei daarstraks, dat deze afbeelding
een langdurig proces is. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat onze
elektronenbronnen, die op thermische emissie berusten en betrekkelijk
kleine specifieke emissie hebben dwz. ca. 1-lOA/cm^.
Crewe stelde voor hiervoor in de plaats gebruik te maken van veldelektronenemissie waarbij stroomdichtheden van lOOOOA/cm^ bereikt
kunnen worden. Het idee is niet nieuw, maar pas mogelijk geworden
met moderne hoogvacuümtechniek waarmee Crewe uit anderen hoofde
ervaring had. Op deze wijze slaagt Crewe er thans in met een scheidend
vermogen van ca. 5A enkele atomen zichtbaar te maken, omdat, weer
met behulp van slimme elektronische middelen, elk beeldpunt individueel behandeld kon worden.
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Dr. K. J. Keiler
1. Inleiding
In het verband van de lozing van afvalwateren neemt die van koelwater
een wat bijzondere plaats in, omdat de elektrische centrales wel veel
koelwater nodig hebben, maar geen substantieel afval aan het geloosde
water toevoegen. De vraag in hoeverre de aan het water toegevoegde
warmte nuttig of schadelijk kan zijn zal later worden besproken. Er zal
eerst een prognose worden gegeven voor de behoefte aan koelwater,
resp. de lozing van koelwater in de toekomst.
Bij de te maken prognose van de koelwaterbehoefte zal hoofdzakelijk
worden gelet op de produktie van elektriciteit. In de huidige situatie
zijn de elektrische centrales namelijk de grootste koelwatergebruikers.
2. Koelwaterbehoefte van een elektrische centrale; geloosde warmte.
Waterkrachtcentrales kunnen in ons land geen rol van betekenis
vervullen door het ontbreken van voldoende niveau-verschillen.
Ook windkrachtcentrales hebben in ons land weinig kans van slagen.
Wehswaar is er in Rusland op dit gebied weer een nieuwe ontwikkehng
gaande. Men denkt daar onder andere over 1000 windmolens met een
diameter van 50 m, achter elkaar te plaatsen in een dal in Siberië waar
de Bora grote en regelmatige windsnelheden levert. De onregelmatige,
relatief zwakke winden in ons land maken dergelijke projecten echter
hier geheel kansloos.
Gasturbines kunnen in beperkte mate worden gebruikt voor het
opwekken van piekvermogen'), maar sommige typen hebben ook koelwater nodig.
Andere methoden van elektriciteitsopwekking (directe conversie)
waarbij mogelijk minder koelwater nodig zou kunnen zijn, moeten nog
een lange weg van ontwikkeling doorlopen.
Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatscliappij voor Natuurkunde "Diligentia"
te 's-Gravenhage op 30 november 1970.
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Voor de in punt 3 te maken prognose zal daarom uit worden gegaan
van de koelwaterbehoefte van het huidige type van centrale waarin
elektriciteit wordt opgewekt met behulp van stroom turbines.
Het mag bekend worden verondersteld dat een dergelijke elektrische
centrale (koud) koelwater nodig heeft om verschillende redenen, die
kort zuhen worden vermeld. De subtiele constructie van een moderne
stoomturbine vereist bijzonder zuiver ketelvoedingswater. Het zou
oneconomisch zijn dit zorgvuldig toebereide water uit de laatste trap
van de turbine als stoom te laten ontwijken, nog afgezien van de
enorme hinder voor de omgeving die het afblazen van de honderden
tonnen stoom per uur zou veroorzaken.
Naast deze min of meer triviale reden die een condensor en daarmede
een zekere koehng daarvan nodig maakt, is het uit een oogpunt van
rendement nodig de stoom in een condensor bij lage temperatuur en
lage druk te condenseren. Het warmteverbruik van een centrale per
opgewekte kWh stijgt namelijk ongeveer 2,57oo per °C toename van de
temperatuur van het koelwater. Terloops zij hierbij onmiddelhjk opgemerkt, dat het belang van een economische bedrijfsvoering van een
centrale in deze parahei loopt met de belangen van diegenen die
bezorgd zijn voor een te sterke opwarming van de openbare wateren.
Dit ter geruststelhng van deze laatste categorie. Het veelvuldig geciteerde schrikbeeld van de kokende Rijn is irreëel: boven de 30 a 35 °C
verhest de Rijn als koelmiddel iedere technische en economische betekenis.
De hoeveelheid warmte die door een moderne centrale, gestookt met
conventionele brandstof, via het koelwater wordt geloosd, zal in de
toekomst ongeveer 280 Mcal/sec bedragen per 1000 MW opgewekt elektrisch vermogen. Dit komt neer op een koelwaterstroom van bijvoorbeeld 40mVsec bij een opwarming van 7 °C voor een centrale van
1000 MW. Voor Nederland is 1000 MW op het ogenblik een grote
centrale en hiervoor is dus al het debiet van een kleine rivier aan
koelwater nodig. Voor de toekomst denkt men aan centrales van 2 a
5000 MW.
Kerncentrales lozen thans nog ca, 50% meer warmte, maar te verwachten is dat dit in de toekomst gunstiger zal worden. Daarom zal in
het volgende worden aangenomen, dat gemiddeld voor een centrale van
1000 MW een koelwaterstroom van 50mVsec nodig is, die bij een
centrale met conventionele brandstof wat minder dan 6°C wordt opgewarmd en bij een kerncentrale wat meer dan 6°C,
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3. De toekomstige behoefte aan elektriciteit
Het heeft niet zo veel zin de prognose erg nauwkeurig te maken. De
toename van de behoefte aan elektriciteit is namelijk zo gi-oot, dat een
fout van bijv. 30% in de voor het jaar 2000 geschatte behoefte aheen
maar betekent dat deze in feite enkele jaren eerder of later optreedt,
Voor de behoefte aan koelwater maakt dit geen wezenlijk verschh.
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Er wordt daarom volstaan met een simpele grafische extrapolatie van
de gegevens van het Centraal Bureau voor Statistiek en van de N.V. SEP
uit het verleden, terwijl tevens gebruik wordt gemaakt van de cijfers
voor de naaste toekomst tot 1977/78 uit het SEP-plan 1973/74. Aan
deze bronnen zijn de in fig. 1 uitgezette gegevens ontleend:
I
II
III
IV
V

de totale jaarlijks opgewekte elektrische energie in GWh door de
industrie en de openbare nutsbedrijven tezamen;
de totale jaarlijks opgewekte elektrische energie in GWh door de
openbare nutsbedrijven alleen;
het totale opgestelde vermogen in MW van industrie en openbare
bedrijven tezamen;
het totale opgestelde vermogen in MW van de openbare bedrijven
aheen;
het maximaal opgewekte vermogen in MW door de openbare
bedrijven aheen.

Bij de grafische extrapolatie van deze gegevens naar het jaar 2000
vormen de jaren om en nabij de oorlog van 1940-1945 een storend
element. Het verloop van de verschillende lijnen na 1955 is echter zo
regelmatig, dat een extrapolatie naar het jaar 2000 vrij nauwkeurig
mogelijk lijkt. Hierbij is dan aangenomen dat er geen nieuwe storende
gebeurtenissen als oorlogen of zware economische crises optreden, dat
er geen plotselinge wijzigingen in het gebruikspatroon van elektrische
energie ontstaan en dat er geen plotselinge verzadiging in de behoefte
aan elektriciteit optreedt. Het is in dit verband van belang zich te
reahseren, dat bijvoorbeeld in de Verenigde Staten waar het elektriciteitsverbruik per inwoner ca. 3 maal zo groot is als in Nederland, van
verzadiging ook nog geen sprake is.
Het gebruikspatroon zou in de beschouwde periode drastisch kunnen
veranderen door een algemene invoering van air-conditioning of door
het invoeren op grote schaal van elektrische auto's. Door het eerste zal
hoofdzakelijk het verschh in zomer- en winterbelasting en door het
tweede het verschil in dag- en nachtbelasting worden geniveheerd.
Het meest betrouwbaar is daarom vermoedelijk nog wel de extrapolatie van het opgesteld vermogen of de via een zekere veiligheidsfactor
daarmede gekoppelde maximale belasting. Uit fig. 1 valt af te lezen dat
hieruit voor het jaar 2000 te verwachten is:
een opgesteld vermogen van ca. 100 000 MW
een maximale belasting van ca. 80 000 MW
Zonder ingrijpende wijziging in het huidige belastingspatroon zou bij
deze waarden behoren:
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een gemiddelde zomerbelasting van ca. 50 000 MW.
In de hierna volgende koelwaterprognose is uitgegaan van het opgesteld vermogen, zodat er dus nog een zekere reserve is ingebouwd voor
mogelijke veranderingen in het belastingspatroon. Uiteraard zal van tijd
tot tijd de behoefte opnieuw moeten worden geraamd om beter zicht te
krijgen op het juiste jaar waarin de veronderstelde behoefte bereikt
wordt.
4. De wijze waarop in de koelwaterbehoefte van elektrische centrales
kan worden voorzien.
In punt 2 is betoogd, dat voor conventionele en nucleaire centrales in
de toekomst gemiddeld een koelwaterstroom van 50 m^/sec nodig is,
waarbij de opwarming in de condensor wat minder resp. wat meer dan
6°C bedraagt. De wijze waarop in deze koelwaterstroom kan worden
voorzien zal nu nader worden beschouwd. Er zijn drie duidelijk verschillende methoden, terwijl als vierde een of andere combinatie van deze
drie methoden mogelijk is.
Eerste methode:

doorstroomkoeling.

Indien er voldoende aanvoer van (koud) koelwater is, bijvoorbeeld
uit een rivier, en dit koelwater kan na opwarming in de centrale op
afdoende wijze worden afgevoerd, bijvoorbeeld door een andere of door
dezelfde rivier, dan heeft men voor de betreffende centrale een probleemloze koehng, afgezien van waterloopkundige en nautische mogelijkheden.
Tweede methode: oppervlaktekoeling. Indien er in het geheel geen
aanvoer van koud water mogelijk is, maar er staat wel een afkoelend
wateroppervlak (bijv. een meer) ter beschikking, dan kan men het
koelwater aan de ene kant uit het meer onttrekken en de opwarming in
de condensor het warme water aan de andere kant van het meer weer
lozen. Indien het oppervlak van het meer groot genoeg is, dan zal het
water op zijn weg van uitlaat naar inlaat voldoende aflcoelen om
opnieuw door de centrale ingenomen te kunnen worden. Per MW van de
centrale is dan ongeveer j ha wateroppervlak nodig. In het hiernavolgende zal echter voorzichtigheidshalve worden gerekend met 1 ha per
MW, omdat er rekening mee wordt gehouden dat niet ahe ter sprake
komende oppervlakken volledig kunnen worden benut, bijvoorbeeld bij
plaatsing van meerdere centrales aan één groot meer. Voor één centrale
en één geheel te benutten wateroppervlak kan in de voor de koeling
maatgevende zomermaanden gerekend worden met ongeveer 4- ha per
MW.
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Opgemerkt zij, dat aan liet eind van punt 3 is besloten om voor de
koelwaterprognose de belasting gelijk te stellen aan het opgesteld vermogen, hetgeen nog een extra reserve oplevert indien het belastingspatroon van de centrales in de toekomst niet verandert.
Derde methode: koeltorens. Indien er noch voldoende aanvoer van
koud water noch voldoende koelend oppei-vlak aanwezig is, dan kan
gebruik worden gemaakt van koeltorens. Een koeltoren van enkele
honderden MW is echter een gebouw van ongeveer 100 m hoog en een
ongeveer even grote doorsnede aan de voet. Om in het jaar 2000 het
gehele op te wekken elektrische vermogen op deze wijze te koelen,
zouden er dus enkele honderden van deze bouwwerken nodig zijn in
ons land, waarvoor de benodigde ruimte moeilijk te vinden zal zijn.
Bovendien zou een dergelijk massaal gebruik van koeltorens ongetwijfeld klimatologische problemen in de omgeving veroorzaken door nevelvorming en tijdens de winter door ijzel.
Een indruk van de grootte van dit probleem kan verkregen worden
door de volgende beschouwing. In koeltorens verdampt 1 a 2% van het
koelwaterdebiet, dus per 1000 MW 1 a 2% van 50 m^sec, d.i. 0,5 a
1 m^ per seconde. Denkt men zich voor een centrale van 1000 MW (er
wordt nu al gedacht aan centrales van 3 a 6000 MW) 3 koeltorens
opgesteld voor 333 MW elk op een terrein van 10 ha (tussen de koeltorens onderling en de andere gebouwen is enige afstand nodig), dan
moet de atmosfeer boven dit terrein van 10 ha dus 0,5 a 1 mVsec aan
water in de vorm van damp opnemen.
De aan het wateroppervlak van een koelmeer verdampte hoeveelheid
water is ongeveer twee maal zo klein als bij een koeltoren. Zelfs al stelt
men de hoeveelheid gelijk dan behoeft de atmosfeer boven een koelmeer per 1000 MW slechts 0,5 a 1 mVsec water op te nemen van een
oppervlak van 1000 ha. De plaatselijke belasting van de atmosfeer met
waterdamp is dus bij koeltorens ruim 100 maal groot zo als bij gebruik
van oppervlaktekoehng. Door de KNMI is een nadere studie van de hier
globaal aangeduide klimatologische problemen gemaakt.
Afgezien van bovengenoemde bezwaren zullen koeltorens ook om
economische redenen voorlopig alleen in incidentele gevallen een oplossing van het koelprobleem kunnen leveren omdat zij kostprijsverhogend
op de stroom werken door verhoogde investering en door verhoogd
brandstofgebruik. Worden koeltorens, condensors en turbines zo
gunstig mogelijk aan elkaar aangepast, dan bedraagt deze prijsverhoging
van de stroom vergeleken met koeling op open water zeker 5% voor de
z.g. natte koeltorens. Gaat men om de klimatologische bezwaren over
de z.g. droge koeltorens dan bedraagt de kostprijs zelfs minstens 10%.
Bovengenoemde bezwaren tegen koeltorens sluiten niet uit, dat het
in bepaalde gevallen gewenst kan zijn op beperkte schaal koeltorens toe
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te passen en dan wel meestal bij de vierde methode.
Vierde methode: gemengde koeling Indien er wel enige aanvoer van koud
koelwater en/of enig koelend oppervlak beschikbaar is, dan kan men
beide methoden toepassen (hetgeen in de praktijk het meest voorkomt),
eventueel nog gecombineerd met een of enkele koeltorens.
5. De potentieel in Nederland aanwezige koelingsmogelijkheden.
Jn het hiernavolgende zullen voor de koehng in aanmerking komende
wateren worden opgesomd in een volgorde, die deels op geografische en
deels op koeltechnische gronden is gekozen.
5.1. Koeltorens.
In het voorafgaande is al betoogd dat koeltorens zeker geen oplossing
voor het Nederlandse probleem als geheel kunnen leveren. Het is echter
denkbaar dat in bijzondere gevallen en voor gedeelten van centrales of
als additioneel koelmiddel gebruik worden gemaakt van koeltorens en
vooral ook tegen het einde van deze eeuw als de andere koelmiddelen
schaars worden. Vanwege de eerder opgesomde bezwaren wordt de
bijdrage van koeltorens hier echter op niet meer dan ongeveer
10 000 MW geschat
5.2. De bovenrivieren.
Zolang de rivieren in niet opgewarmde toestand ons land binnenkomen, zou het gehele debiet van deze rivieren in principe voor koeling
kunnen worden gebruikt. De enige bovenrivieren die een belangrijke rol
kunnen spelen zijn de Rijn (Waal), de Maas en de IJssel.
Het debiet van de Maas kan geruime perioden van het jaar zo klein
worden (25 m^ /sec of nog minder) dat het in deze beschouwing nauwelijks een rol speelt. De Maas zal echter onder punt 5.3.4 nog nader ter
sprake komen in combinatie met oppervlaktekoeling.
De IJssel zou eventueel bij Westervoort nog een centrale van 1 a
2000^MW kunnen koelen indien het minimum debiet na kanahsatie
40mVsec zou worden, het geen evenmin van groot belang is in de
onderhavige beschouwing. Maar ook de IJssel zal onder punt 5.3.4 nog
nader ter sprake komen in combinatie met oppervlaktekoehng.
De enige rivier van werkelijke importantie is de Rijn bij Lobith of de
Waal; de Rijn bij Arnhem kan na kanahsatie ook geen grote rol meer
spelen (50 m^sec).
Het debiet van de Rijn daalt niet vaak beneden 1000 mVsec, hetgeen
voldoende is voor 20 000 MW. Voor deze 20 000 MW is aangenomen
dat de Rijn met een zodanige temperatuur ons land binnenkomt dat
opwarming van het gehele debiet met 6°C mogelijk is en dat 6 centrales
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van 3 a 4000 MW geplaatst kunnen worden aan de Waal. Om dit
mogelijk te maken zullen de zand-transportproblemen in de rivier
opgelost moeten worden. Een andere afdoende oplossing zou zijn een
stuw in de Waal met scheepvaartsluizen en twee zeer grote centrales aan
weerszijden. Bovendien zou dan door opstuwing het oppervlak zodanig
vergroot kunnen worden met de uiterwaarden, dat ook bij een aanzienHjke opwarming van de Rijn in Duitsland de eerder genoemde
20 000 MW gehaald zou kunnen worden (vgl.l). Deze laatste oplossing
moge revolutionair lijken en uiterst hinderlijk voor de scheepvaart zijn,
maar in Duitsland gaat men toch ook over tot de bouw van twee stuwen
in de Rijn, wehswaar boven het drukst bevaren gedeelte en in de eerste
plaats ter verbetering van de waterdiepte maar toch ook gecombineerd
met de belangen van de elektriciteitsvoorziening.
Met de Bovenrivieren is in punt 5.2 het geval van de zuivere doorstroom-koehng behandeld. Het zou mogelijk zijn geografische indelend
nu in punt 5.3 verder te gaan met de Benedenrivieren, maar aangezien
daar een gemengde vorm van doorstroming en oppervlaktekoeling optreedt, zal eerst in punt 5.3 de zuivere oppervlaktekoehng behandeld
worden.
5.3. Oppervlaktekoeling.
Het grootste wateroppervlak dat in Nederland ter beschikking staat is
het
5.3.1 IJsselmeer
Het IJsselmeer krijgt in de uiteindelijke gedaante een oppervlakte van
de orde van 100 000 ha en zou dus volgens de in punt 2. gestelde regel
van 1 ha per MW theoretisch 100 000 MW aan elektrische centrales van
koelwater kunnen voorzien. Hoewel het koelend vermogen van het
meer hier theoretisch inderdaad en zelfs ruim voldoende voor zou zijn,
blijkt dit bij nadere beschouwing een niet reële mogelijkheid. Men zou
dan namelijk 20 centrales van 5000 MW in het meer moeten bouwen,
waartoe het hele meer volgebouwd zou moeten worden met deze
centrales, de daarvoor benodigde koelwatergeleide-dammen en de hoogspanningslijnen voor het elektriciteitstransport. Hoewel het benodigde
koelend oppervlak aanwezig is, moet om andere redenen vermoedelijk
toch wel een aantal van 6 centrales van 3 a 4000 MW als het maximaal
bereikbare worden gezien en wel tegen het einde van de twintigste eeuw
omdat deze centrales voor de huidige situatie, afgezien van enkele
centrales aan de zuidelijke oever, te ver van het zwaartepunt van de
belasting liggen. Voor de situatie van het jaar 2000 kan dus voor het
IJsselmeer zeker gerekend worden op 20 a 25 000 MW.
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5.3.2 Meren van het Deltagebied.
Na voltooiing van de Deltawerken ontstaat een drietal meren: de
Oosterschelde, de Grevelingen en het Haringvhet met een gezamenlijk
oppei-vlak van ca. 60 000 ha. Hier kan dus ook potentieel een zeer groot
oppervlak voor koeling worden gebruikt. Evenals bij het IJsselmeer lijkt
de praktische benutting van dit gehele oppervlak onmogelijk. Er zij hier
voorlopig het zelfde vermogen als praktisch bereikbaar gesteld: 6 centrales van 3 a 4000 MW dus een totaal vermogen van 20 a 25 000 MW.
5.3.3 NatiiurUjke en kunstmatige meren.
Indien de centrale aan het Bergumermeer en de voorlopig uitgestelde
plannen voor een centrale aan de Kagerplassen worden medegeteld, dan
zou er, het binnenmeer van de Louwerszee en enkele misschien nog te
maken kunstmatige meren medegeteld, mogelijk 10 000 MW aan deze
meren kunnen worden opgesteld.
5.3.4 Koelend oppervlak van Bovenrivieren en van kanalen.
Het koelend oppervlak van de Waal, Rijn en IJssel, ca 25 km^, waar
in punt 5.2 geen rekening mede is gehouden, zou voldoende zijn voor
ca. 5000 MW. Deze oppervlaktekoeling zal niet worden medegerekend.
Zij wordt echter van belang indien het koelend oppervlak door opstuwing kan worden vergroot.
Het koelend oppervlak van de IJssel en de Maas is op zichzelf niet
groot, maar gecombineerd met oppervlaktekoeling in het Ketelmeer zou
het mondingsgebied van de IJssel een centrale van ongeveer 5000 MW
mogelijk maken (Ramspol), terwijl langs de Maas grote grindgaten
ontstaan, die mogelijk in combinatie met de Maas zelf te gebruiken zijn.
Enkele (kleinere) door kanalen te koelen centrales medegerekend zou
voor deze categorie toch wel op een totaal vermogen van 10 000 MW
kunnen worden gerekend.
5.4 Benedenrivieren.
Indien hieronder worden verstaan de Lek, Nieuwe Maas, Nieuwe
Waterweg, Beneden Merwede, Nieuwe Merwede en Oude Maas met
aangrenzende kanalen en havens en als het oppervlak wordt geschat op
50 km^, dan zou met i ha per MW rekenende, dit gebied potentieel
voldoende koeling leveren voor lOOOOMW opgewekt vermogen, aangenomen dat het doorstromende water reeds zover opgewarmd aankomt dat hierdoor geen verdere calorieën kunnen worden opgenomen.
5.5 Estuaria.
Als zodanig kunnen worden aangemerkt de Scheldemond en de
Eemsmond.
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In estuaria treedt een gemengde koeling op: enerzijds is er de (langzame) doorstroming als gevolg van het rivierdebiet en anderzijds vindt
oppeiTlaktekoehng plaats doordat eb- en vloedbewegingen het geloosde
koelwater over een groot oppervlak uitspreiden.
Aan de Eemsmond is men reeds begonnen met de bouw van een
centrale waai-van uitbouw tot 5000 MW denkbaar is. Aan de Schelde
zou in principe aan weerszijden een grote centrale gebouwd kunnen
worden, zodat voor de Schelde op lOOOOMW gerekend zou kunnen
worden. Aan de Noordzijde van de Schelde is men inderdaad reeds
begonnen met de bouw van een centrale.
Potentieel kan er voor beide estuaria tesamen dus gerekend worden
op 15 000 MW.
5.6 Noordzee.
De Noordzee wordt algemeen gezien als een koelwaterreservoir met
vrijwel onbegrensde mogelijkheden. Dit is inderdaad het geval, maar het
zal uiterst moeilijk zijn deze mogelijkheden technisch en economisch te
effectueren. Een centrale aan de Noordzeekust is eigenlijk alleen denkbaar bij Europoort en bij IJmuiden. Overal elders aan de Noordzeekust
zou men op vrijwel onoverkomelijke moeilijkheden stuiten. Het plaatsen van centrales op kleine eilanden, zoals in het IJsselmeer, vlak buiten
de kustlijn zou veel kostbaarder zijn dan in het IJsselmeer.
Tot het jaar 2000 is er dus weinig kans dat het koelend vermogen van
de Noordzee verder benut kan woraen dan met twee centrales van
5000 MW, een bij Europoort en een bij IJmuiden, tesamen 10 000 MW.
Denkbaar is echter dat in de verre toekomst grote eüanden in de
Noordzee gebouwd zullen worden om als haven te dienen voor supertankers en mogelijk voor het vestigen van industrieën die op het land
geen plaats kunnen vinden. Zouden dit grote, langwerpige of hoefijzervormige eüanden worden met een grootste afmeting van 10 km of meer,
dan zouden deze eilanden gelegenheid bieden voor het vestigen van zeer
grote centrales, bijvoorbeeld 25 000 MW per eüand. Het eletrotechnische probleem om van deze eilanden de opgewekte stroom naar ons
land en mogelijk naar het achterland Duitsland te voeren is echter nog
niet opgelost. De oplossing van dit probleem zal vermoedelijk moeten
wachten op de ontwikkeling van economisch acceptabele supergeleidende of sterk gekoelde kabels, die niet veel eerder dan het einde van
deze eeuw beschikbaar zullen komen.
5.7 De Waddeneilanden.
Indien de Waddenzee niet wordt drooggelegd, dan zouden vier,
misschien vijf Waddeneüanden een centrale van 5000 MW kunnen herbergen, hetzij aan de Noordzeekust op het eüand hetzij op een kunst-
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matig eilandje voor de Noordzeekust. Het koelv/ater zou dan kunnen
worden ingenomen uit het Noordzee en met een koelwaterkanaal dwars
door het eiland aan de kant van de Waddenzee moeten worden geloosd.
Door de vele onzekerheden zal de aldus op te wekken 25 000 MW pro
memorie worden beschouwd, ook al vanwege het probleem van het
transport van de elektriciteit naar het vaste land.
5.8 Resumé van de in Nederland potentieel aanwezige koelingsmogelijkheden.
Potentieel is er in Nederland voldoende koelwater voor het opwekken van een elektrisch vermogen dat uit onderstaande tabel volgt:
Koeltorens
Bovenrivieren
IJsselmeer
Deltagebied
Natuurlijke en
kunstmatige meren
Oppervlaktekoehng
IJssel en Maas
Benedenrivieren
Estuaria
Noordzee
Noordzee op kunstmatige
eilanden en Waddeneilanden

10 000 MW
20 000 MW
20 a 25 000 MW
20 a 25 000 MW
10 000 MW
10 000 MW
10 000 MW
15 000 MW
10 000 MW
135 000 MW
p.m.

Gezien de geraamde behoefte van 100 000 MW in het jaar 2000 is de
koelwaterpositie ogenschijnlijk gunstig. Bedacht moet worden, dat de
potentieel aanwezige koelwaterhoeveelheid wel betrekkelijk voorzichtig
is geraamd, maar dat het door allerlei andere dan koeltechnische oorzaken dikwijls onmogelijk zal zijn het potentieel mogelijke te effectueren. Het is dus zaak met de grootst mogelijke zorg de potentieel
aanwezige mogelijkheden uit te buiten. Daartoe zal noodzakelijk zijn
dat Rijkswaterstaat de koelwatervoorziening ook zal moeten beschouwen als een van de door haar te behartigen levensbelangen van de
Nederlandse samenleving en dat planologen rekening houden met de
noodzaak om in de komende 30 jaar een aantal centrales met een totaal
vermogen van ca. 100 000 MW te bouwen op plaatsen die mogelijkheden voor voldoende koelwater bieden en die dicht genoeg bij de
zwaartepunten van de elektrische belasting liggen.
Als bewijs voor de groeiende belangstehing voor de problematiek van
de zijde van Rijkswaterstaat moge dienen een artikel van jr. P. J.
Wemelsfelder in de Ingenieur^) en de bestudering van het koelwater-
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vraagstuk in een groot aantal commissies waarin vertegenwoordigers van
de Rijkswaterstaat en van de elektriciteitsbedrijven zitting hebben.
6. De eventuele biologische gevolgen van de koelwaterlozing.
6.1 De problemen zijn niet gering, maar het best te bestuderen en te
beheersen zijn de gevolgen die de koelwaterlozing op grote schaal kan
hebben op de waterbeweging, de scheepvaart en op het zand- en
slibtransport.
6.2 Een voordeel van de koelwaterlozing wordt gevormd door het
ijsvrij houden van de scheepvaartroutes en door het verlengen van het
seizoen voor de watersport in voor- en najaar.
6.3 De meteorologische consequenties van de koelwaterlozing op
open water zullen waarschijnlijk uiterst gering zijn. Om biologische
redenen, zie punt 6.4, eist het RIZA in Nederland op het ogenblik een
temperatuur van ten hoogste 30°C, op een van geval tot geval nader te
bepalen afstand tot de uitlaat. Men moet nu echter niet de fout begaan
hieraan de consequentie te verbinden, dat tegen het jaar 2000 "dus" het
gehele IJsselmeer tot 30°C wordt opgewarmd. In de eerste plaats wordt
de temperatuur van 30°C alleen bereikt op momenten dat een extreem
hoge natuurlijke watertemperatuur samenvalt met de maximale belasting waarvoor het koelcircuit is ontworpen. In de tweede plaats vindt de
afkoeling van het opgewarmde water plaats volgens een exponentieel
proces, zodat de gebieden met hoge opwarming slechts een klein deel
van het gehele wateroppervlak beslaan. Zo laat zich dan ook gemakkelijk berekenen dat de temperatuursverhoging van het IJsselmeer gemiddeld over het gehele oppervlak minder dan TC zal bedragen bij de voor
dit meer geplande 25 000 MW. Men kan zich moeilijk voorstellen dat
deze geringe temperatuursverhoging meteorologische gevolgen van enig
belang kan hebben.
6.4 De biologische consequenties van de lozing van opgewarmd koelwater zijn nog maar ten dele bekend. Voor een beknopt overzicht zij
bijvoorbeeld vemezen naar een artikel van ir. J. L. Kooien in Electrotechniek^).
In samenwerking met verschillende op hydrobiologisch gebied werkzame instellingen zoals het RIZA, het RIN, het RIVO, het Limnologisch Instituut, het Delta Instituut voor Hydrobiologisch Onderzoek en
de Binnenvisserij wordt door een bioloog van de N.V. KEMA onderzoek
verricht naar de gevolgen van het koel watergebruik door elektrische
centrales. In afwachting van de resultaten van dit werk en van onder-
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zoekingen in het buitenland wordt voorlopig de hierboven onder punt
6.3 reeds vermelde maximale temperatuur van 30°C gesteld, waai-van
nog niet is gebleken dat deze ongewenste hydrobiologische gevolgen
heeft.
Het ijsvrij blijven van althans een deel van de wateren moet biologisch als een voordeel worden beschouwd voor vogels en vissen. De
verhoging van de watertemperatuur in voor- en najaar zal een verlenging
geven van de periode waarin fenolen kunnen worden afgebroken, hetgeen ook als een voordeel aangemerkt moet worden.
Het is dus niet zo dat de lozing van koelwater alleen maar nadelen
heeft, indien men tenminste binnen bepaalde grenzen blijft, die door
intensief onderzoek nader zullen worden gepreciseerd.
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door
Dr. M. P. Lansberg
De ongewone situatie waaraan de mens in de ruimtevaart onderworpen zal zijn zal een aantal adaptieproblemen oproepen. De medicus
zal moeten aangeven binnen welke marges men de omstandigheden
vrijelijk mag variëren zonder 's mensen tolerantie of beter zijn bereik
van optimale efficiëncy te overschrijden. Er zullen individuele verschillen bestaan die een selectie zuhen vereisen. Een verdere medische
taak is de indoctrinatie: het uitleggen van en voorbereiden op het
eiYaren van ongewone omstandigheden. Een vierde opdracht voor de
ruimtevaartgeneeskunde is het organiseren van de training. De ruimtevaarder zal moeten wennen aan het doorstaan van hoge versnellingen,
plotselinge drukveranderingen, temperatuursvariaties, etc. Tenslotte is
er de mogelijkheid om langs farmacologische weg bepaalde effecten te
reguleren; ook daar hgt een opgaaf voor de medicus evengoed als hij zijn
bijdrage zal moeten leveren bij de aspecten van human engineering,
daarbij inbegrepen naast de zuiver ergonomische problemen ook de
fysische factoren als daar zijn de wisselwerking tussen mens en miheu,
het probleem der eenzaamheid, de claustrofobie, etc.
Nog steeds is een kernprobleem voor de ruimtevaartgeneeskunde
gelegen in het gedrag van 's mensen lichaam en 's mensen geest op de
toestand van gewichtsloosheid. Het ontbreken van een polaire oriëntatie
zal het hem moeilijk maken zich vrijelijk te bewegen hoe paradoxaal het
woord vrijelijk in dit verband ook moge klinken. Daarnaast is er nog de
ongewisheid over eventuele complicaties die zich — op de lange duur —
van de zijde van het spijsverteringsorgaan kunnen voordoen, alsmede
van de zijde van het spierstelsel. Wat dit laatste betreft heeft men
speciaal de problemen van re-entry en re-adaptie op grondniveau op het
oog.
Het is dan ook begrijpelijk dat men reeds lang naar een vervanging
van de zwaartekracht gezocht heeft en meende deze gevonden te
hebben in de centrifugale versnelhng. Bekend zijn de diverse constructies die de ontwerpers hebben bedacht. Zo heeft ook von Braun aan al
Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde "Diligentia"
te 's-Gravenhage op 11 januari 1971.
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zijn ideeën daarover vorm gegeven. Zijn voorstel was een groot wiel van
40 meter straal. De inzittenden zullen door de centrifugale versnelling
tegen de buitenwand gedrukt worden of, anders gezegd, deze buitenwand als vloer ervaren. Nu zou dat alles wel erg mooi zijn, ware het niet
dat het menselijk evenwichtsorgaan een woordje mee gaat spreken. Dit
orgaan bestaat uit twee delen: het ene deel omvat de hneaire versnellingsmeters de zogenaamde otoheten, het andere deel de angulaire
versnellingsmeters, de zogenaamde halfcirkelvormige kanalen.
Nu zijn die laatste, de angulaire- of hoekversnelhngsmeters zo gebouwd dat zij reageren op een hoekversnelling en deze integreren tot
een hoeksnelheid. In feite reageren zij dus op een hoekimpuls. Een
tweede integratie, dus tot hoekverplaatsing, geschiedt in het centraal
zenuwstelsel. Dit werkingsprincipe zou generlei moeilijkheden hoeven
op te leveren ware het zo dat deze dubbele integratie ongelimiteerd
werd volgehouden. Maar het tegendeel is waar. De integratie tot hoeksnelheid en a fortiori tot hoek geschiedt slechts getrouwelijk over
enkele seconden. Daarna schiet het mechanisme tekort doordat het
meetapparaat een eigen tijdsconstante heeft en door een elastische
richtkracht naar het nulniveau wordt teruggedreven. Zo wordt het
begrijpelijk dat een geprotraheerde draaüng niet wordt gepercipieerd.
Ook dat zou in een roterend ruimtestation nog niet zo ernstig zijn maar
de moeilijkheden doen zich pas voor op het moment dat de inzittende
zich gaat bewegen. Iedere hoofddraaiing veroorzaakt dan een "valse"
impuls tenzij de draaüng plaats heeft om een as evenwijdig aan die van
het ruimtestation. Het fysiologisch resultaat, zich uitend in kantelsensatie en kantelreactie, is voor de man onvoorspelbaar omdat het afhankelijk is van de toevallige uitgangsstand.
Wanneer de technici alsdan aan de medici vragen hoe ernstig de
gevolgen van dit alles zuhen zijn en wihen weten of de adaptatiemogelijkheden van de mens toereikend zullen zijn om hem ook aan dit ongewone patroon te doen wennen dan zien wij ons bij de beantwoording
van deze vraag voor enige moeilijkheden geplaatst. Het is namelijk niet
goed mogelijk een dergelijke situatie op aarde na te bootsen. Wel kan
men een draaikamer maken en de mens daar enige dagen in laten
verblijven maar de situatie is in zoverre verschihend van die in de niimte
dat de gravitatieversnelling in de draaikamer langs de draaias gericht is
terwijl de centrifugale versnelling in het roterende wiel loodrecht op de
as van draaüng staat.
Het zou te ver voeren om hier een verdere analyse te geven van de
consequenties die dit verschil met zich meebrengt. Genoeg zij erop te
wijzen dat de reacties in de draaikamer voorspelbaar zijn en daardoor
voorvoelbaar en daardoor voor adaptatie toegankelijk. Dit is in het
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beroemde cemrum van PENSACOLA buitengewoon fraai aangetoond
door de oogbewegingen te registreren die een reflexmatige en zeer
zuivere vertollcer zijn van de momentane prikkelingstoestand van het
evenwichtsorgaan. Die registratie kan op verschillende manieren gebeuren o.a. door gebruik te maken van het feit dat de oogbol een elektrische dipool is die bij elke beweging een verschuiving in de veldsterkte
teweegbrengt tenzij het een oogrolling betreft om de elektrische as.
De oogbewegingen die als antwoord op een evenwichtsprikkel optreden hebben een speciaal type dat als nystagmus bekend staat. Bij
proefpersonen die meer dagen achtereen in de draaikamer verblijven
ziet men de nystagmus, die bij een bepaalde hoofdbeweging optreedt,
steeds zwakker worden, een fraai blijk dus van adaptatie. Wanneer de
proefpersoon na 5 dagen de draaikamer verlaat en opnieuw zo'n hoofdbeweging uitvoert treedt wederom een nystagmus op maar nu tegengesteld gericht aan die welke de eerste dagen van het verblijf in de kamer
werd gezien.
Het buitengewoon merkwaardige hierbij is dat de bewuste hoofdbeweging die in het normale leven geen nystagmus oproept, dat nu wel
doet nadat men aan een ongewone situatie geadapteerd is. Met andere
woorden de mens moet weer readapteren. Al te zeer behoeven wij ons
over een dergelijk reactiepatroon niet te verbazen aangezien wij een
soortgelijk beeld kennen bij de zeeman die de golven pas weer voelt als
hij aan land is. Ja zelfs zou men een vergelijking mogen trekken met
degeen die zich het slaan van de klok pas bewust wordt als de klok
overslaat.
Nog steeds hebben wij geen antwoord gegeven op de vraag van de
technici of zij een draaiend ruimtestation mogen ontwerpen zonder
gevaar te lopen het prestatievermogen en het lichamelijk en geestelijk
welbevinden van de inzittenden nadelig te beïnvloeden. Het antwoord
moet zijn dat een draaiend systeem zeker voordelen heeft omdat het
nu eenmaal "comfortabeler" voor de mens moet zijn om in een gewichthebbende omgeving te verkeren dan in een gewichtloze.
De vraag is alleen hoe wij de nadelen inherent aan zo'n systeem
kunnen ondervangen. Aangezien de moeilijkheden een functie zijn van
de draaisnelheid terwijl het beoogde effect, i.e. het gewicht, een functie
is van draaisnelheid en straal — co^r — zal in de eerste plaats de straal zo
groot mogelijk gekozen moeten worden. Dat zal met zich meebrengen
dat het door von Braun voorgestelde wiel niet in aanmerking komt; veel
gunstiger lijkt een twee-kamerconstructie waarbij de twee units door
een lange kabel of stang aan elkaar zijn verbonden en om hun gemeenschappelijk zwaartepunt draaien. Bovendien zal men er dan nog goed
aan doen de lengte-as van de twee kamers evenwijdig aan de draai-as te
kiezen.
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Naast de problemen van gewichtsloosheid en kunstmatig gewicht zijn
er nog verschillende andere omstandiglieden waaraan de mens zich zal
moeten adapteren. Een uitzondering vormt de kosmische straling. Hier
bestaat geen mogelijkheid tot adaptatie. Iedere extra belasting biedt een
verhoogd - cumulatief — risico dat zich manifesteert in de vorm van
directe schade, late schade en genetische schade. Om de gedachten te
bepalen kunnen wij een enkel getal noemen. Hier op aarde staat u allen
ook bloot aan een zekere hoeveelheid ioniserende straling die geschat
kan worden op 1/75 mhhröntgen per uur. In de beruchte Van-Ahengordels is er een intensiteit van 10-100 röntgen per uur, voorwaar een
respectabele dosis waaraan wij de mens niet gaarne onbeschermd zouden willen blootstellen. Immers is bij een belasting van 400 röntgen de
kans op overleving slechts 50%.
Dan is er het probleem van de psychische adaptatie. Veel werk werd
op dit gebied verricht en telkens weer komt men bij de onderzoekingen
een tweetal condities tegen die men in de proefopstelling incorporeert.
Ten eerste is er de eenzame opsluiting en ten tweede tracht men een
toestand van sensore deprivatie te berehcen. Dit laatste geschiedt door
de proefpersoon ahe visuele en akoestische signalen van informatief
karakter te ontnemen. Ook tactiele prikkels worden zoveel mogelijk
uitgeschakeld. De reacties op een dergelijke situatie worden geregistreerd met moderne psychologische en fysiologische methodes. Men
bedenke hierbij wel dat een vrijwillig ondergaan van een bij uitstek
vei-velende maar gevaarloze proef, waaiToor karakteristiek is de eenzijdige contactverbreking met de buitenwereld, geheel iets anders is dan
het verblijf in een ruimteschip waar men bij voortduring overstroomd
wordt met informatie en waar van verveling toch moeilijk sprake zal
kunnen zijn maar waar de doorbreekbaarheid van de situatie nu juist
niet bestaat.
Degenen die zich met deze experimenten bezighouden zijn zich
terdege van dit alles bewust. Zij beseffen zeer wel dat hier niet van een
ruimte-equivalente toestand sprake is, maar wat zij beogen is om 's
mensen gedrag na te gaan onder uitzonderlijke situaties. Om nog wat
concreter te zijn: men zou zich kunnen voorstehen dat er daarbij
algemene reactietypes naar voren komen als daar zijn aggi-essief gedrag,
neiging tot paniek of, integendeel, juist leiderseigenschappen en beheerst weloverwogen handelen.
Als laatste punt voor deze voordracht had ik nog iets wihen zeggen
over het beroemde verjongingsproces van de ruimtevaarder. Uit filosofisch oogpunt lijkt mij dit stelhg het meest fascinerende deel van de
ruimtevaart.

ONTWIKKELINGSHULP EN CHEMIE

door
Prof.Dr.J. Tinbergen
1. Ontwikkeling
Het sociaal-economisclr ontwilckelingsproces is een proces gericht op
hoger welzijn van de gehele bevolking van een land, of van grotere delen
van de wereld. Het vereist een groot aantal activiteiten, van velerlei
personen en organisaties. Er moet meer worden geproduceerd; de produkten moeten, in binnen- of buitenland, worden verkocht. De opbrengst moet verdeeld worden over hen die aan de produktie hebben
deelgenomen, of die daartoe de benodigde gi-ondstoffen of halffabrikaten hebben geleverd. Dat geschiedt ten dele door invoer uit andere
landen. Voor het produktieproces zijn installaties nodig, soms lichte,
soms zware en daartoe moet kapitaal aanwezig zijn om deze aan te
schaffen. Er moet werk worden verricht van uiteenlopende aard, eenvoudig en meer gecompliceerd. De werknemers zowel als de kapitaalverschaffers, of deze nu particulier zijn of de overheid, ontvangen bij de
verdeling van de netto-opbrengst (na betaling voor toeleveringen, na
afschrijvingen en na betaling van belasting) hun aandeel, lonen, salarissen en dividend of rente, eventueel pacht. Opdat een nieuwe fabriek
kan werken moeten er wegen zijn voor aanvoer en afvoer, elektriciteit
en andere hulpstoffen, zaken waarvoor in het algemeen de overheid
zorgt, soms echter het bedrijf zelf Opdat het werk goed geschiedt,
moeten er mensen van de vereiste, verschillende bekwaamheden zijn en
vaak is daartoe scholing nodig. Bij een ontwikkehngsproces spelen dan
ook vele vormen van ondemijs en opleiding eveneens een rol. Uit deze
enkele voorbeelden ziet men, dat een ontwikkelingsproces een samengesteld geheel van activiteiten vormt en men zal begrijpen, dat er zo
goed mogelijk voor gezorgd moet worden dat de verschihende onderdelen van het proces in elkaar grijpen. Voor een deel gebeurt dat min of
meer vanzelf, of kan het door afspraken en regelingen tussen de onmiddellijk betrokkenen gebeuren. Voor een ander deel moeten er maatregelen door de overheid genomen worden, op lager of op hoger niveau.
Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde "Diligentia"
te 's-Gravenhage op 25 januari 1971.
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Het niveau vi'aarop deze maatregelen het beste kunnen worden genomen
hangt van de draagwijdte er van af.
Een steeds toenemend aantal volken en hun regeringen verlangt
tegenwoordig dat hun land meer stelselmatig naar hoger welzijn streeft
dan vroeger het geval was. Er is in de wereld een gi-oot aantal landen die
bijzonder arm zijn en voor deze landen is het bereiken van een hoger
welzijn een zeer dringende zaak. Vandaar dat dit vraagstuk van de
ontwikkehng der arme landen door velen gezien wordt als het belangrijkste sociaal-economische vraagstuk van onze tijd. Door vele regeringen en particuhere organisaties zowel als particuliere bedrijven wordt
tot het proces bijgedragen, door de laatste uiteraard wanneer die bijdrage iets voor hen oplevert, nu of later. Ook internationale organisaties
houden zich intensief met het vraagstuk bezig en deze zijn vooral
verantwoordelijk voor een zekere bundehng van de krachten. Zo is op
1 januari van dit jaar een nieuw tienjarig tijdperk ingeluid dat bekend
staat als het Tweede Ontwikkelingsdecennium, of, door zijn aflcorting
als DD 2 (Second Development Decade), lopende tot en met het jaar
1980. Daarbij hebben ahe leden-regeringen van de Verenigde Naties zich
verbonden om extra-inspanningen te verrichten ten bate van de ontwikkeling, vooral van de landen met lage inkomens en in het bijzonder voor
de mensengroepen in deze landen die de laagste inkomens hebben.
Voor de ontwhckeling van deze landen is, zoals gezegd, kapitaal
nodig, grotere kennis en scholing en de mogelijkheid om hun produkten
te verkopen. Daarnaast is nog een aantal andere dingen nodig; maar juist
op de hiervoor genoemde gebieden kunnen de meer welvarende landen
de ontwikkelingslanden bijstaan. Zij kunnen kapitaal verstrekken, technische kennis beschikbaar stehen, bij de gespeciahseerde opleiding en bij
het wetenschappelijk onderzoek medewerken en zij kunnen door hun
handelspohtiek de afzet van de produkten der armere landen helpen
bevorderen. Een en ander is ook, en ten dele in de vorm van concrete
voorstellen, een enkele keer zelfs in duidelijke getaüen, in het document
van de Verenigde Naties over het Tweede Ontwikkelingsdecennium
uiteengezet. Naar mijn smaak is de welvarende wereld nog te weinig
over de brug gekomen - ook naar haar eigen belang op langere termijn
afgemeten - maar dat onderwerp laat ik vandaag rusten.
Bij de ontwikkeling van de arme landen moeten deze een keuze doen
aangaande de bedrijfstakken die zij het best tot ontwikkeling kunnen
brengen. Sommige takken kunnen, voor hetzelfde geld en dezelfde
moeite, namelijk veel meer tot het welzijn der arme volken bijdragen
dan andere. Op het ogenblik is hun grootste bedrijfstak bijna altijd de
landbouw. In sommige dezer landen speelt de mijnbouw, met name de
ohewinning, de belangrijkste rol. Eigenlijke industrie hebben zij betrekkelijk weinig, doch in snel toenemende mate. Voorts hebben zij takken
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van activiteit die elk land zelf moet hebben, zoals onderwijs, rechtspraak, andere diensten, bouwbedrijven — uiteraard al weer op verschillend niveau.
Ons onderwerp van vanavond zou ik aldus wihen formuleren: op
welke wijze kan het chemisch onderzoek en de chemische nijverheid
bijdragen tot de ontwikkeling van de arme landen en op welke wijze
kan de meer ontwikkelde wereld daarbij een nuttige rol spelen? Het
onderscheid dat ik al maakte, tussen onderzoek en nijverheid, betekent
dat ik onderscheid maak tussen de toepassing van reeds bekende processen (en dan ook reeds voor industriële toepassing gereed) naast het
zoeken naar het nieuwe. Ik zal met de eerste categorie aanvangen.
2. Reeds bestaande chemische industrieën
De chemische nijverheid is reeds een omvangrijke industrie met een
grote verscheidenheid van zeer uiteenlopende processen. Vele daarvan
behoren tot de industriële produktie van de welvarender landen. Ook zij
zijn te danken aan scheikundig onderzoek, maar dan van zulk onderzoek in het verleden, dat overigens nog elk jaar verdiept wordt en weer
leidt tot vernieuwingen. De mensheid heeft er veel aan te danken, al
beginnen er — ik kom daarop later terug — ook schaduwzijden te
groeien, soms al in afschrikwekkende afmetingen. Ik behoef maar de
woorden kunstmest en geneesmiddelen uit te spreken om U aan een
aantal aspecten van de invloed op ons welzijn te herinneren. De vraag
die ik hier wü stehen is: in hoeverre is de ontwikkeling van dat oudere
chemisch onderzoek en de daarop berustende bedrijfstakken ook voor
de arme landen van voordeel geweest? Daarbij zal men nog onderscheid
moeten maken tussen voor- of nadelen op kortere en op langere
termijn; die zijn niet altijd gelijkgericht.
Voorbeelden van gunstige invloeden van scheikundig onderzoek over
zowel korte als langere termijn op de welvaart van ontwikkelingslanden
zijn de vele gevallen die geleid hebben tot het verbruik van produkten
dier landen door de rijkere wereld: het onderzoek naar de mogelijkheden om margarine te produceren uit tropische vethoudende produkten — een hele reeks, zoals men weet; het onderzoek dat geleid
heeft tot het transformeren van metalen en niet-metahieke delfstoffen,
waaronder natuurlijk de minerale oliën in de eerste plaats; het onderzoek dat tot nieuwe methoden van papierproduktie heeft geleid of dat
ander gebruik van hout, zoals voor kunstvezels, heeft mogelijk gemaakt.
Als gevolg van al dit onderzoek worden door de ontwückelde wereld
tevoren ongekende hoeveelheden land- en mijnbouwprodukten uit de
arme landen ingevoerd,die daardoor aan velen een, zij het sober, bestaan
hebben mogelijk gemaakt, dat er anders niet zou zijn geweest.
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Maar hier Icomen we dan tegelijkertijd aan de tegenzijden van deze
ontwikkelingen. In toenemende mate heeft een aantal synthetische
produkten de door de tropische landbouw geleverde produkten verdrongen, althans ten dele. Kunstvezels hebben de afzet van katoen, wol
en zijde minder snel doen groeien dan anders mogelijk geweest zou zijn.
Een heel belangrijk voorbeeld is de synthetische rubber, die de natuurrubber in zijn afzetgroei heeft geremd. De afzet van ijzererts, voor de
produktie van staal, wordt geremd door het in gebruik komen van
synthetische bouwmaterialen.
De verschhlende invloeden die hier dooreen werken en vaak in
tegengestelde zin, zijn niet gemakkelijk in cijfers uit te drukken. Misschien kunnen we er troost uit putten, ook voor de arme landen, dat uit
cijfers van de Amerikaanse econoom E. F. Denison blijkt dat de produktie van de industrielanden alleen al als gevolg van wetenschappelijk
onderzoek met 0,75% per jaar per persoon stijgt.
Een probleem van uitzonderlijke betekenis is of de geneesmiddelen,
die zoveel meer mensen in leven houden, voor de arme landen per saldo
een zegen of ramp zijn geweest. Een zegen voor het persoonlijk leven
van de in leven geblevene, die in een ramp verkeert wanneer die mens
geen werk kan vinden als gevolg van de bevolkingstoename, waarmee de
kapitaalvorming geen gelijke tred houdt,
3. De beste vestigmgsplaats: een mternationaal probleem
Een belangrijke vraag die de uitwerking van een ontwikkelingsplan
voor de wereld als geheel moet beantwoorden is, waar de verschihende
bedrijven die voor de wereldontwikkeling gewenst zijn, moeten worden
gevestigd. Of, omgekeerd geformuleerd: welke bedrijfstakken doet een
gegeven land goed te kiezen, opdat het van zijn inspanningen een zo
goed mogelijk resultaat verkrijgt? Met het woord "resultaat" bedoel ik
hier niet aheen inkomen (en zeker niet aheen winst), maar ook alle
andere bijdragen tot het welzijn der bevolking. Onder die andere aspecten van het welzijn moeten we een hoge prioriteit toekennen aan de
werkgelegenheid. De omvang van de werkloosheid is zó en de vooruitzichten zijn nog ernstiger, dat hiermee vooral iets voor de massa van de
bevolking kan worden bereikt.
Bij de keuze van de juiste bedrijfstakken spelen vooral twee verschijnselen een doorslaggevende rol. Dit zijn de produktiekosten en de transportkosten. Uitgaande van een inkomen van alle landen der wereld en
de verdeling daarvan over hun burgers die als de meest gewenste wordt
nagestreefd, zal er voor elk van de duizenden produkten die het
mensdom in staat is te produceren, een zekere vraag ontstaan. Als wij
aan die vraag op de goedkoopst mogelijke wijze kunnen voldoen zullen
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wij de totale welvaart zo groot mogelijk maken. De prijs waartegen een
produkt kan worden aangeboden hangt kennelijk af van de produktiekosten plus de transportkosten.
Voor een aantal produkten zijn de laatste zó hoog, dat deze produkten op korte afstand van hun verbruikers moeten worden voortgebracht. Dat is waar voor gebouwen, en voor een aantal diensten zoals al
even opgemerkt werd. Het is bijna waar voor zware produkten zoals
bouwmaterialen. Het is nauwelijks waar voor hchte produkten. Bij deze
laatste helemaal en bij de zwaardere in wat mindere mate zijn de
produktiekosten doorslaggevend. We zuhen de nu bedoelde produkten
internationale of verhandelbare produkten noemen. Zij kunnen het
beste worden voortgebracht waar de kosten voor de benodigde arbeid
plus het benodigde kapitaal het laagste zijn, of, wanneer we over landen mijnbouw spreken, de natuurlijke omstandigheden het gunstigst. Zo
kan ijzererts goedkoop geproduceerd worden wanneer het in de grond
aanwezig is; of koffie, wanneer grond en klimaat gunstig zijn voor de
gi-oei van de koffiestruik. Bij industrieprodukten spelen tegenwoordig
de natuurlijke omstandigheden nog maar weinig mee. Hier zijn het
vooral de kosten van de arbeid en van het kapitaal die bepalend zijn.
Onder economen bedoelt men tegenwoordig met kapitaal niet aheen
maar geld of de daarmee te kopen gebouwen, machines en voorraden,
maar ook het in mensen geïnvesteerde kapitaal, het menselijk kapitaal,
gestoken in de opleiding. Nu zijn in de arme landen deze twee vormen
van kapitaal schaars en daardoor duur; terwijl de vrijwel niet geschoolde
arbeid ovei-vloedig en daardoor goedkoop is. Dit laatste vooral, wanneer
men de prijs ziet als het produktieverhes bij het niet gebruiken van de
bedoelde arbeider. Als die arbeider werkloos is - en helaas zijn er nogal
wat die werkloos zijn — is dat produktieverhes zelfs vrijwel niets.
Om deze redenen zal het voor ahe betrokken landen het beste zijn,
wanneer in de ontwikkelingslanden bedrijfstakken worden ontwikkeld
die veel arbeid van eenvoudige soort vergen en in de rijkere landen
produktietakken, die veel kapitaal - fysiek of menselijk - vergen. Dat
is niet alleen nu zo, maar het ziet er naar uit, dat dit nog een paar
tientahen jaren zo zal blijven. Want wel zijn de arme landen terecht
bezig om hun kapitaal te vergroten en hun opleidingen uit te breiden en
te moderniseren; maar dit gebeurt in minstens even snehe mate in de
rijkere landen.
Dit proces zou min of meer vanzelf gebeuren, wanneer de produkten
van de arme landen zonder beletselen zouden kunnen worden ingevoerd
in de rijkere landen. Er wordt naar gestreefd deze belemmeringen, in de
vorm van invoerrechten en contingenten, te verminderen, maar er zijn
nog veel belemmeringen.

90

PROF. DR. J. TINBERGEN

Onderzoek naar de beste arbeidsverdeling
Om zowel de bevolkingen als de regeringen zo goed mogelijk voor te
lichten over het toekomstige patroon van de produktie dat in ons aller
belang zou zijn, zouden wij meer moeten weten over de hoeveelheden
arbeid en kapitaal, waarmee elk der vele duizenden produkten die wij
heden ten dage kunnen maken, kan worden vei-vaardigd. Op drie niveaus zou daartoe meer stelselmatig onderzoek gewenst zijn dan tot op
heden geschiedt. Op het hoogste internationale niveau zou met wetenschappelijke methoden een eerste ruwe schets moeten worden ontworpen, op grond van gegevens voor alle bedrijfsklassen en alle volken.
Wegens het grote aantal produkten en landen zou dit alleen kunnen
gebeuren door beide te groeperen in klassen. Hieruit zouden alleen maar
zekere suggesties kunnen worden verkregen voor verder meer nauwkeurig onderzoek. Het tweede niveau zou dat van elk land of van
groepen van landen moeten zijn, wanneer de afzonderlijke landen
vergelijkbaar zijn wat hun produktieve krachten betreft. Het derde
niveau zou dat van het bedrijfsleven en van de raadgevende ingenieurs
moeten zijn, waar men de nauwkeurigste gegevens heeft, maar alleen
voor een beperkt aantal bedrijfstakken. Er zou een intensieve wisselwerking moeten zijn tussen het onderzoek op de verschillende niveaus,
zoals dat b.v. in ons land ook al in het Centraal Planbureau gebeurt.
Het bedoelde onderzoek is al begonnen; ook hebben vele afzonderlijke personen studies vemcht die voor ons vraagstuk belangiijke uitkomsten hebben opgeleverd. Reeksen technische adviseurs staan ontwikkehngslanden bij in hun keuze en een instelling als de UNIDO
(United Nations Industrial Development Organization) is er voor de
meeste industrieën, een instelhng als de FAO (U.N. Food and Agricultural Organization) voor de landbouw en de landbouwindustrieën voortdurend mee bezig.
Een allereerste poging, voorzover mij bekend, op wereldschaal het
totaalprobleem aan te vatten, is ondernomen op het Nederlands Economisch Instituut, door mijn medewerker B. Herman en mijzelf Het is
meer een uitdaging aan onze vakgenoten dan een reeds enigermate
ernstig te nemen onderzoek. Wij zijn met een gi-otere groep bezig
verschillende verfijningen aan te brengen, waarover t.z.t. zal worden
gerapporteerd. In verband met de chemische nijverheid biedt ons eerste
onderzoek echter al een probleem dat ik u nader wil uiteenzetten.
Voor grote delen van de chemische industrie geldt nl. dat zij kapitaalintensief is, hetzij in de fysieke zin, hetzij in de zin van het vereisen van
hoge menselijke kwaliteiten. Dit zou deze industrieën in het algemeen
weinig nuttig doen zijn voor ontwikkelingslanden. Zij scheppen b.v. per
eenheid kapitaal weinig, soms zeer weinig, werkgelegenheid. Afgaande
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op de gegevens van de Zweedse statistiek, die meer details vermeldt dan
de meeste andere landen, zouden enkele chemische bedrijfstakken wel
geschikt zijn voor ontwikkelingslanden, nl. de voortbrenging van bepaalde soorten papier, board, cellulose en misschien van sommige
plastics.
Natuurlijk wordt vaak de vraag gesteld of niet de verwerking van
bepaalde natuurprodukten ook een natuurlijke bezigheid zou zijn voor
een aantal ontwikkehngslanden. Dit is niet noodzakelijkemijze altijd
het geval. Vaak zijn nl. de processen van eerste verwerking de meest
kapitaalintensieve: men denke aan hoogovens, aan petroleumraffinage
en dergelijke. Zelfs in de textielsector, die bij uitstek arbeidsintensief is,
is de eerste bewerking, die van het spinnen, de meest kapitaalintensieve
vergeleken met alle daarop volgende processen. Het is daarom in belangrijke mate een vraag die van de transportkosten afliangt. Als bij de
eerste bewerking een aanzienlijk gewichtsverhes optreedt, zoals bij
laagwaardige ertsen, is dat een argument vóór bewerking ter plaatse.
Vindt er geen belangrijk gewichtsverhes plaats, dan zal de zwaarte per
waarde-eenheid van de gewonnen halffabrikaten een rol spelen bij de
keuze van de beste vestigingsplaats.
Men zal alhcht vragen: maar welke bedrijviglieden moeten dan, in het
belang van de werkgelegenheid, aan de ontwikkehngslanden worden
aanbevolen? Mijn antwoord daarop is: produktie van eindprodukten,
d.w.z. veelal invoervervangingen; en daarnaast bevordering van zo arbeidsintensief mogelijke vormen van bouwen, wegenaanleg enz., waarbij
overigens financiële steun van de meer ontwückelde landen in gi-otere
omvang dan tot nu toe absoluut noodzakelijk is, omdat het bouwbedrijf
weinig kan bijdragen tot het verdienen van buitenlandse valuta.
5. Nauwkeuriger onderzoek op nationaal peil
Zoals al gezegd, zuüen de globale wetenschappelijke onderzoekingen
moeten worden gevolgd, aangevuld en mogelijk geamendeerd door
onderzoekingen op nationaal niveau. Daarbij zal men over meer en meer
gedetailleerde technische, in dit geval, vooral chemisch-technische kennis moeten beschikken dan economen kunnen beheersen, hetgeen de
noodzakelijke samenwerking met vele soorten verschillende deskundigen hlustreert. Als een voorbeeld van het soort onderzoek dat ik
hier bedoel is mij onder ogen gekomen, door vriendelijke bemiddehng
van de auteur, een rapport van Dr. A. Thate aan de Investeringsraad van
Thaüand. Een aantal andere voorbeelden zouden kunnen worden aangevoerd. De chemici kunnen door bestudering van de aanwezige natuurprodukten en van de mogelijke verwerking daarvan een grote reeks
voorstellen formuleren, waarbij in eerste instantie ook een privaat-
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economische rentabihteitsstudie kan aansluiten. De ontwikkehngseconoom zal dan wel de behoefte gevoelen om de grondslagen van deze
laatste te toetsen aan het algemeen belang van het land in kwestie. Wat
ik hiermee bedoel kan ik het beste toelichten aan een voorbeeld dat
buiten de chemische sector ligt. Bij verschillende gelegenheden is mij
gebleken dat er een tegenstehing bestaat tussen het particuhere belang
en het algemeen belang. Het kan volgens een particuhere berekening
aantrekkelijk zijn om bij de aanleg of het onderhoud van een weg
gebruik te maken van b.v. graafmachines. In het algemeen belang moet
echter ook gevraagd worden of de daardoor overbodig geworden arbeiders elders een plaats kunnen vinden. Zo niet, dan moet voor dit
werkloos worden een minpost in de berekening worden opgenomen.
De bijdrage van de chemisch-technische deskundige door het voorstellen van projecten, die in elk geval technisch uitvoerbaar zijn, is
uiteraard van grote waarde. Het element van vindingrijkheid is in het
moderne ontwikkelingsproces onmisbaar. De uitkomst ervan moet
echter wel enigszins passen in de algemene sociale problematiek van het
land, die soms niet eens voldoende gezien wordt door de regeringen van
een aantal ontwikkehngslanden.
6. Nieuw onderzoek
Ik kom nu tot de tweede hoofdvraag die ik wilde bespreken. Bij het
zoeken naar nieuwe processen op chemisch gebied die voor industriële
toepassing in aanmerking komen kan men zich meer dan tot nu toe het
geval is geweest, bewust laten leiden door de belangen van de arme
landen. Er is in de kringen van leiders van onderzoekers een begrijpelijke neiging om werk te verrichten in het belang van degenen die het
onderzoek financieren. Er zijn echter enige, zelfs zeer dramatische,
voorbeelden van strijdigheid van zulk onderzoek met het algemeen
belang. Het meest sprekende voorbeeld is naar de merkwaardige traditie
volgens welke de wetenschappen worden ingedeeld niet chemisch, maar
fysisch. Het is het geval van de kernbom. Er zijn echter voorbeelden
genoeg ook op het gebied van het chemisch onderzoek, waarbij in
richtingen gezocht is of gezocht wordt, die voor de belangrijkste wereldproblemen niet de meest urgente zijn. Enkele voorbeelden zijn onderzoekingen naar vervangingsmiddelen van natuurprodukten, zoals textielvezels, koffie of thee. Terwijl ik niet gaarne zou zeggen dat het onderzoek naar vezels maar niet had moeten plaats vinden, ben ik wat de
synthetische koffie en thee betreft, stelliger. Ik geloof dat dit voorwerpen van zeer lage prioriteit zijn in vergelijking tot het onderzoek
naar b.v. synthetisch eiwit; het eiwittekort in de voeding van de arme
volken is door het Adviescomité der Verenigde Naties ten aanzien van
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Wetenschap en Techniek als het meest urgente probleem voor onderzoek gekenschetst.
Er wordt nu gelukkig in toenemende mate aandacht gegeven aan de
vraag, hoe althans een deel van de voor onderzoek beschikbare middelen kan worden gericht op de oplossing van de voor de arme volken
meer urgente vraagstukken. Dit is aanbevolen, in de voorstehen voor
DD 2, aan alle ontwikkelde landen. In ons land is deze gedachte
opgenomen door de Rijksuniversiteit te Utrecht, die een conferentie
organiseerde waarin alle instelhngen van wetenschappelijk onderwijs van
ons land zich akkoord verklaarden met deze gedachte. Behalve door de
instituten onzer instelhngen van wetenschappelijk onderwijs kunnen
ook instellingen die een subsidie genieten van hchamen als ZWO en
TNO, via de subsidiepolitiek dezer twee laatste lichamen in de bedoelde
richting worden beïnvloed. Ik hoop dat dit zoveel mogelijk zal geschieden. Het is zelfs denkbaar dat door parlement en regeringen bij de
overheidsbedrijven die onderzoek verrichten bepaalde richtlijnen over
deze materie worden aanhangig gemaakt. De ontwikkeling van bepaalde
typen synthetica, die onmiddellijk concuiTeren met produkten van
ontwikkelingslanden, zou daardoor kunnen worden afgeremd. Dit zou
eveneens kunnen geschieden, indien voor zulke synthetica de verphchting werd geschapen om deel te nemen aan goederenovereenkomsten
betreffende de bedoelde natuurprodukten, waardoor een zekere temporisering van het in produktie brengen van nieuwe synthetica van de
genoemde categorie zou kunnen worden afgesproken. Dit is de logische
tegenhanger van de pleidooien tot temporisering van de verlaging der
bescherming onzer eigen landbouwprodukten, zoals bietsuiker, waarvoor van de zijde van b.v. de Europese Gemeenschap wordt gepleit.
Milieubeïnvloeding
Geheel nieuwe problemen rond de chemische industrie zijn in de
laatste vijf tot tien jaar opgekomen, nu steeds meer blijkt dat de grote
uitbreiding die deze industrie heeft verwezenlijkt, schadelijke neveneffecten heeft voor het welzijn van de gehele wereldbevolking. Twee
goederen die voor ieder menselijk leven fundamenteel zijn, nl. zuivere
lucht en zuiver water, blijken niet langer, zoals wij meenden, onbeperkt
aanwezig te zijn. Er is een duidelijke dreiging niet aheen dat zij schaars
worden en daarom om een zuinig gebruik vragen, maar zelfs dat binnen
afzienbare tijd de als minima vereiste hoeveelheden voor de steeds
stijgende en steeds welvarender wordende wereldbevolking niet meer ter
beschikking zullen komen door de natuurlijke regeneratieprocessen die
in de vrije natuur plaats vinden. Bovendien blijkt steeds meer dat
bepaalde stoffen, die in toenemende mate gebruikt worden voor ver-
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hoging van de produktie en voor liet conseiTeren of verfraaien van het
aanzien van een aantal land- en tuinbouwprodukten, voor mens en dier
schade aanrichten. Daardoor zal de produktie van een toenemend aantal
chemische produkten moeten worden verboden. Hier en daar is daarmee reeds een begin gemaakt. De Verenigde Naties beleggen in 1972 te
Stockholm over deze vraagstukken een conferentie die moet trachten te
komen tot internationale besluitvorming over wat hier moet worden
ondernomen. Inderdaad is het duidelijk dat de atmosfeer en de oceanen
zodanig één geheel vormen, dat alleen door bovennationale hchamen in
deze materie kan worden gehandeld.
De chemische nijverheid en het scheikundig onderzoek zullen zelf
kunnen bijdragen tot een beperking van de noodzaak tot ingrijpen door
autoriteiten, wanneer zij processen ontwikkelen die tot de afbraak van
de schadelijke nevenprodukten bijdragen of wanneer zij schadelijke
mest- en conserveringsmiddelen vervangen door onschadelijke. Hier zou
wel eens een enorm program van onderzoek nodig kunnen zijn.
De verbruikers zullen er aan moeten wennen dat de kosten van zulk
onderzoek in de prijzen van de eindprodukten zullen moeten worden
doorberekend. Dit zal dan overigens vanzelf de vraag naar de produkten
waarvoor dit onderzoek moet worden aangevat, relatief doen verminderen. De interessante kwestie komt dan op, welke andere vraag
daarvoor in de plaats zal treden.
Ik wh eindigen met een enkele zeer voorlopige speculatie over het
probleem welke bedrijfstakken de voordelen zuhen plukken van het
duurder worden en daardoor minder gevraagd worden van een aantal
chemische produkten. Wij zullen in verschihende opzichten terug
moeten naar een aantal meer traditionele produkten en produktiemethoden, in de ruimste zin van die woorden, doch met gebruikmaking
van die verhogingen van de efficiëntie die geen chemische produkten
vereisen. Onder de takken die daarvan zullen profiteren zie ik het
openbare vervoer, in het bijzonder het railvervoer, en de toeleverende
bedrijven, zoals reinigings- en ophaaldiensten. Tenslotte zou de landen andere verpakkingsmiddelen en velerlei soorten dienstenverlenende
bedrijven, zoals reinigins- en ophaaldiensten. Tenslotte zou de landbouw in de ontwikkelingslanden die nog maagdelijke grond hebben,
ervan kunnen profiteren! Dit zijn echter slechts een paar suggesties om
reacties uit te lokken.

DE PAARDEBLOEM

d ooiProf. Dr. Ir. J. L. van Soest
Over de geschiedenis van de paardebloem (Taraxacum) is uiterst
weinig met zekerheid bekend, omdat er praktisch geen fossielen van
bekend zijn. Waar de oorsprong van het geslacht hgt en hoe de evolutie
is verlopen, moet derhalve uit allerlei, soms vele veronderstelhngen
zódanig worden opgebouwd, dat een logisch, aanvaardbaar geheel tot
stand komt. Het lijkt toch mogehjk zulk een geogi-afisch beeld en een
evolutiebeeld op te stellen. Het is niet de bedoeling hier op ahe
veronderstehingen en argumenten in te gaan.
De oorsprong van het geslacht moet gezocht worden in Midden-Azië,
daar waar de westelijkste uitlopers van de Himalaya samen komen met
de gebergten van Russisch en Chinees Turkestan, N.Afghaiiistan en
N.W.Pakistan en Kashmk. Het is de bakermat van veel geslachten uit de
klasse der Phanerogamen, bloemplanten. In dit gebied vindt men heden
ten dage een uitzonderlijk grote variatie van de paardebloem, niet in
soorten, maar wèl in groepen van soorten met nogal buitennissige
eigenschappen.
Pogingen om de kern van dit gebied te bezoeken, mislukten door de
politieke situatie; doch in 1959 kon een drietal kleine expedities
worden ondernomen, waarvan één in Kashmir en twee andere in het
centrale deel van de Himalaya en in Sikkim en op de grenzen van Nepal.
De botanici in India waren gewend aan collega's uit Europa, welke in
het bijzonder naar Rhododendrons, Orchideeën, bolgewassen en dergelijke speurden, of welke op algemene verzamelingen uit waren; zij waren
wel verrast dat iemand daar speciaal naar paardebloemen zocht. Zo
toevalligerwijs, kan men zeggen, was voordien ook al wel Taraxacum
verzameld, maar veelal met geringe aandacht. Zo stond bijvoorbeeld op
een herbariumetiquet in een Engelse verzameling: "dandehon (paardebloem op zijn Engels), just as in our own country". En dat in een
gebied, waar men naast gele, ook witte, rose, purperen en oranje
bloemen van de paardebloem tegenkomt; of waar men soorten aantreft
die steeds dwergachtig zijn, 2 tot 3 cm hoog, of juist hooggroeiend zijn
Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde "Diligentia"
te 's-Gravenliage op 8 februari 1971.
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tot een halve m hoogte, er soms vertakte stengels op nahouden en
soorten, die totaal kaal of juist grijswit wolligbehaard zijn.
In Nederland is deze variatie veel mmder gi'oot, zeker op het eerste
gezicht. De kleur varieert van hcht- tot oranje-geel; de beharing is nooit
opvallend; vertalcking treedt enkel bij monstrueuze vorming op. Bij
nadere beschouwing vindt men echter toch héél wat verschhlen; daarbij
zijn onder meer de vrucht- en bladvorm belangrijk; vooral bij de laatste
treedt een enorme verscheidenheid op. Het bepalen der soorten, daaronder vaak nieuwe voor de wetenschap, is specialistenwerk. In jarenlange arbeid tracht een drietal (tezamen met A. Hagendijk en H, A,
Zevenbergen) de nederlandse soorten onder de knie te krijgen. Naast de
morfologische kenmerken, moet men daarbij aandacht schenken aan de
geografische, oecologische, genetische eigenschappen; problemen van
miheu-omstandigheden en van erfelijkheid spelen daarbij een grote rol,
In Nederland is de paardebloem in overvloed aanwezig; minder misschien in dichtbevolkte streken, waar de angelsaksische afkeer voor deze
soort is overgenomen, omdat in de groene grasvelden en -veldjes in
plantsoenen en tuinen slechts sprake mag zijn van groen gras en waar de
weelde van een madelief, een pinksterbloem en vooral die van een
paardebloem een schande voor de eigenaar betekent.
Terugkerend naar de origine van Taraxacum, komt de vraag op
wanneer dit plantengeslacht ontstond. Het moet ongeveer één miljoen
jaren geleden zijn, in een geologisch tijdperk dat op de grens van het
jongste plioceen en het oudste phstoceen valt, op de grens dus van
tertiair en kwartair. Hoe past dit in de gehele geschiedenis van de
evolutie der plantenwereld?
In bijgaand schema kan men zoiets voorstellen. Horizontaal is de tijd
op logarithmische schaal uitgezet en wel in stappen van ongeveer
tweevouden. Ongeveer 2 miljard jaren geleden verkreeg de Aarde haar
zuurstof-atmosfeer; ruim 1 miljard jaren geleden tonen de gesteenten
van die ouderdom sporen van het eerste leven op Aarde; ongeveer Va
miljard jaren terug herkent men de eerste duidelijke Kryptogamen,
sporenplanten; ongeveer ¥4 miljard jaren terug de Pteridophyten (varenplanten) en de Gymnospermen (naaktzadigen). En zo gaat het verder.
De famihe der Composieten, (fig. 1) waartoe de paardebloem behoort, kan men in het tertiair, zo ongeveer 8 miljoen jaren geleden,
herkennen; via een paar groepen van deze familie komt men op
Taraxacum, ongeveer 1 miljoen jaren terug. Telkens halverend doorloopt men een rij van groepen uit dit geslacht van nog primitief tot
steeds verder evoluerend, om te belanden bij de sectie der Vulgaria
Dahlst., de sectie waartoe de meeste van de Nederlandse paardebloemen
behoren.
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Het moet duidelijk zijn dat dit schema ook werkelijk als een schema
moet worden opgevat. Enerzijds berust het weliswaar op een aantal
bewijsbare feiten, dank zij fossielen van verschihende plantengroepen en
families; anderzijds zijn argumenten, veronderstellingen en conclusies
uit een omvangrijk dossier nodig om de rest van het schema aan te
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passen. Dat de schaal een zeker logaritmisch verband aangeeft, is niet
vei-wonderlijk, daar de stappen in het verieden veel diepgaander en
fundamenteler zijn dan die uit meer recente tijd.
De ontwikkehng van Taraxacum heeft dus van midden Azië in
ongeveer één miljoen jaar tot de huidige toestand geleid. Die miljoen
jaar zijn in hoge mate gekenmerkt op Aarde door het optreden van
glaciale en interglaciale perioden. In de ontwikkeling van de paardebloem hebben deze perioden een grote rol gespeeld. Daarbij is het van
belang aan te tekenen dat Taraxacum door de morfologische en anatomische bouw zich niet goed eigent noch als bewoner van de Tropen,
noch als bewoner van bos; het is een plant van open terrein. Men kan de
rol, die de ijstijden op de ontwikkeling van Taraxacum gespeeld hebben
zien als een soort "pompwerking", die de evolutie en de verbreiding in
hoge mate gestimuleerd heeft.
In de bijgaande acht geschematiseerde kaartjes (fig. 2 t/m 9) kan men
een beeld van deze pompwerking opbouwen. Omstreeks de oudste
ijstijd in deze periode, de Günz-ijstijd, ruwweg 600.000 jaren geleden,
kan men Taraxacum nog indenken in midden Azië in staat van ontwikkeling te zijn. In het warmere interglaciaal, aan de Mindel-ijstijd
voorafgaand, zo omstreeks 500.000 jaren geleden te dateren, vindt een
uitbreiding van de paardebloem naar het noorden plaats, terwijl een
zekere uitdijing over het noordelijke Euraziatische gebied optreedt; de
Taraxacum-groep, welke hier de voornaamste rol gaat spelen, is die van
de Börealia H.M., nog in een relatief primitieve vorm. Natuurlijk zal
Taraxacum, eventueel als rehct, in het warmere midden Azië, overgebleven zijn. Dan volgt de Mindel-ijstijd, ongeveer 400.000 jaren terug;
Taraxacum is gedwongen uit te wijken naar zuidelijker gebieden in Azië
en Europa. Een nieuwe slag van de "pomp" betekent het interglaciaal
tussen Mindel- en Riss-ijstijd, ongeveer honderdduizend jaar later, een
terugkeer naar het noorden vindt plaats, rehcten blijven achter. In het
noorden dringt een groep, die der Arctica Dahlst., welke als sectie ook
thans nog bestaat, van uit het westen en het oosten tot in N.Amerika
door. Het Riss-glaciaal drijft Taraxacum naar het zuiden; de Arctica in
N.Amerika trekken via het hooggebergte in het westen, zuidwaarts. De
sectie der Ceratophora Dahlst., die zich in noordelijk Eurazië ontwikkeld heeft, trekt mét de Arctica en vemanten naar zuidelijker streken
van dit gebied. Dan volgt het Riss-Würm-interglaciaal, zo omstreeks
120.000 jaar geleden. Wederom trekt Taraxacum boreaal-arctische gebieden binnen; nieuwe banen vormen zich van midden Azië westwaarts,
waarbij nieuwe secties (zoals Leptocephala v.S. en Serotina v.S.) zich
uit de Oriënt vrij maken. De Amerikaanse groep trekt, behalve naar het
noorden, óók via het hooggebergte naar het zuiden, Z.Amerika binnen
langs de Andes, waaruit de ook nu nog bekende sectie Antarctica H.M.
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Fig. 3

ontstaat. De Würm-ijstijd, ongeveer 60.000 jaar geleden, dringt Taraxacum weer uit de arctische gebieden terug; verschillende nieuwe groepen
ontwikkelen zich in Eurazië. Dan volgt het huidige interglaciaal en de
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Fig.5

uitbreiding van Taraxacum in recente tijd, v/aar ook de mens zijn
invloed op heeft uitgeoefend, vooral in het oosten van N.Amerika. In
deze periode hebben de Antarctica van Zuid-Amerika uit, Austrahë en
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Fig.7

Nieuw-Zeeland weten te bereiken. Er is maar één conclusie, die gewettigd lijkt en die is dat vruchten door de wind deze landen hebben
bereikt. De vrucht van de Taraxacum is bij uitstek geschikt om door de
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Fig. 8

Fig. 9

wind te worden verspreid, (fig. 10). Aan de tup van het vruchtlichaam
bevindt zich een steeltje (rostrum), aan welks einde een harenkrans
(pappus) als een soort parapluie aanwezig is; tezamen vormen zij een
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Fig. 10

hecht geheel. Verticaal opstijgende winden, zoals in het gebergte veel
optreden, kunnen deze vruchten küometers hoog brengen. In
Z.Amerüca bestaat de kans dat zij daar in de heersende, regelmatige en
snelle luchtstroom komen die daar op grote hoogte aanwezig is en
oostwaarts is gericht. In relatief korte tijd kan deze wind zulk een
vruchtje tot boven Australië of Nieuw-Zeeland brengen; de vrucht kan
omlaag komen, kiemen en de overbrenging is gelukt. Hoewel de kans
van dit proces, één vrucht in de gedachte nemend, uiterst klein is, is de
totale kans genomen over miljoenen vruchten per jaar in het Zuidamerikaanse gebied en over tienduizend jaar genomen, niet klein meer.
Hoe is de grote vormenrijkdom van Taraxacum tot stand gekomen? De ongeveer 2000 soorten kunnen worden ingedeeld in bijna
veertig secties. In 1907 gaf H. von Handel-Mazzetti een monografie van
het geslacht uit. De soorten, die hij vermeldde, kwamen voor een niet
onaanzienlijk deel overeen met wat men tegenwoordig secties noemt.
Belangwekkend is zijn beschouwing over primitieve, morfologische eigenschappen in dit geslacht en over meer geëvolueerde. Terecht wees hij
er op dat een soort met één of meer primitieve eigenschappen nog geen
primitieve soort behoeft te zijn. Toch is er hier en daar zeker wel
verband; veel soorten met-primitieve eigenschappen vindt men thans in
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westelijk Azië tot in midden Azië.
Het evolueren van het paardebloemen-geslacht laat zich goed aan de
eigenschappen van de vrucht demonstreren. Oorspronkelijk moet
Taraxacum een vrucht gehad hebben, die spoelvormig, ongestekeld
moet zijn geweest met een kort pappus aan een vrijwel (of geheel)
ontbrekend rostrum; bovendien zal het pappus niet zuiver wit, maar
zwak gekleurd geweest zijn. Op deze wijze laat zich Taraxacum in
verband brengen met geslachten uit de Composieten, die er verwant
mee zijn. Bij de meest geëvolueerde vrucht van de paardebloem, zoals
in Nederland steeds voorkomt, is het vruchtlichaam gestekeld, verlengd
in een cilindrische top (zelden tot 2 mm lang), waaraan een lang
rostrum (meest 1, zelden 2 cm lang) is bevestigd dat de krans van lange
pappusharen draagt; dit pappus is wit, soms sneeuwwit. Vooral de vorm
en de afmetingen tonen evolutie in de richting van een efficiënter
windverspreidings-mechanisme.
Die efficiëntie kan echter ook wel eens noodlottig worden; er zijn
soorten, die, menselijkerwijs gesproken, geen belang hebben bij verspreiding over lange afstand; zij kunnen dan in terrein terecht komen waar
geen overlevingskansen aanwezig zijn: door verhes van teveel teloorgegane vruchten, raakt de instandhouding van de soort in gevaar en deze
wordt dan gemakkelijk weg-geselecteerd.
Zo bezitten de soorten van de sectie Alpina Hagl., die in de hoge
Alpen voorkomen, een opvallend korter rostrum en een korter pappus.
Toch zijn de Alpina niet van een primitief type. Er is hier sprake van
een zekere terugslag naar het primitieve, ten voordele van de aanpassing
aan het milieu.
De ge-evolueerde paardebloem-vrucht is ook gestekeld; deze bestekeling dient een ander doel dan verspreiding door wind: bij het op de
bodem neerkomen oefenen de stekeltjes een zekere "gelijkrichtwerking" uit, waardoor de vrucht in de grond gedreven wordt bij beweging.
Tot de verspreiding dragen ook vogels bij. Onder andere verlaten
vruchten, die opgepeuzeld worden (daaronder Taraxacum) soms onverteerd weer het vogelhchaam, waarna zij op afstand kunnen ontkiemen.
In de jaren dat v. Handel-Mazzetti zijn onderzoek deed, was over de
genetische eigenschappen van Taraxacum, om van de cytologische
maar niet te spreken, nog heel weinig bekend. Toch heeft hij onderzoekers als Raunkiaer en Murbeck wel genoemd, maar op de huidige dag is
over dit onderwerp enorm veel meer bekend geworden.
Bij de Phanerogamen (bloemplanten) is de normale voortplanting de
geslachtelijke. De stuifmeel-korrel, die de mannelijke cel vertegenwoordigt, bevrucht, via de weg van stamper en stijl, de vrouwelijke eicel,
waardoor de vrucht tot stand komt, die het aanzijn aan een nieuwe
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plant kan geven. Deze geslachtelijke voortplanting is bij de paardebloem
welhaast uitzondering.
Bij vele planten komt ongeslachtelijke, vegetatieve voortplanting
voor; op velerlei wijzen heeft de natuur oplossingen ervoor gevonden.
Een bijzondere vorm van vegetatieve voortplanting, die bij Taraxacum
bijna regel is, is de apomiktische. Daarbij vormt de in de bloem
aanwezige eicel zonder bevruchting een volledig normaal uitziende
vrucht; voorzien van de efficiënte mogelijkheden voor windverspreiding,
zoals boven geschetst, kunnen deze vruchten zich tot normale planten
ontwikkelen. Een groot deel van de onvoorstelbaar grote hoeveelheid
paardebloem-vruchten die jaarlijks op Aarde wordt geproduceerd, levert
op apomiktische wijze de jonge planten, die geheel identiek zijn'aan de
"ouder"plant.
Om de geslachtelijke onmacht nog eens duidelijk te demonstreren,
zijn er zelfs vele Taraxacum-soorten, die geen of slechts steriel stuifmeel
produceren. In Nederland zijn er dit ongeveer 6% der soorten; elders,
vooral in alpiene en arctische streken, kan dit percentage nog belangrijk
hoger zijn. Deze efficiënte zuinigheid valt wel op, vergeleken bij de
onnoemelijke verspilhng aan materiaal, die de plantenwereld op allerlei
gebied demonstreert. Het feit dat de op apomiktische wijze ontstane
planten aan de ouderplant identiek zijn heeft voor- en nadelen. Als de
ouderplant in zijn milieu vitaal is, zullen de nakomelingen dit ook zijn;
de soort houdt zich dan goed in stand. Verandert het miheu, dan kan de
vitahteit echter verminderen en dan kan de verstarring in eigenschappen
fataal worden. Indien de apomixie een totaal karakter draagt - zie
hierover verderop - dan is ook een evolutie niet te verwachten. Bij
geslachtelijke voortplanting, daarentegen, is door de geslachtelijke uitwisseling, als het ware, meer leven in de brouwerij. Dit kan nu eens ten
goede uitvallen en de evolutie-mogelijkheden met zich meebrengen,
maar een ander maal ten kwade, als minder goede combinaties worden
tot stand gebracht.
De begrippen geslachtelijke en apomiktische voortplanting kregen
verdieping toen men, in het arbeidsveld van de cytoloog, in staat werd
in de plantencel de chromosomen beter waar te nemen. Chromosomen
zijn de bewaarplaatsen van de genen, die de dragers van de erfelijke
eigenschappen zijn.
In de laatste jaren heeft men de chemie van deze reuze organische
moleculen vérgaand kunnen bestuderen. Men heeft reeds enigermate
leren begrijpen welke chemische en elektrische factoren het genen- en
chromosomen-spel beïnvloeden en bepalen; dat spel bij celdehng is
uitermate gecompliceerd. De cytologen zijn dan ook wel verphcht om,
wanneer zij deze processen onder woorden willen brengen, een ingewikkelde nomenclatuur te gebruiken; hierop kan niet nader in dit
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bestek worden ingegaan. Wat de buitenstaander echter in de eerste
plaats moet opvallen is dat dit ingewikkelde chromosomen-spel zich
met grote regelmaat voltrekt en dat verstoringen daarbij zeldzaam zijn.
Het brengt bewondering met zich mede voor dit gebeuren in de Natuur.
Toch neemt men afwijkingen waar, hetzij intern veroorzaakt door
warmtebeweging der moleculen (beweging van Brown) of door andere
toevalligheden, hetzij extern beïnvloed door chemische of stralings-oorzaken. Vaak zijn deze afwijkingen fataal, maar soms ook kunnen zij een
nieuw element in de genetische omstandigheden introduceren; deze
mutatie kan van belang zijn voor de evolutie. Herhaald moet worden
dat deze afwijkingen zeldzaam zijn.
Veelal hebben de soorten van een plantengeslacht een chromosomen-grondtal; die chromosomen blijken soms onder het microscoop van
elkander onderscheidbaar te zijn. Bij Taraxacum is dit grondtal 8, het
z.g. haploïde aantal; noem deze chromosomen A, B tot en met H. In
het normale geval komen zij in de cel in tweevoud voor, dus twee maal
A, twee maal B enz., zodat er 16 chromosomen zijn, het diploide
aantal. Diploidie is bij de paardebloem een zeldzaam verschijnsel; veel
vaker treft men het drievoud (triploïdie) of viervoud (tetraploïdie) tot
zelfs pentaploïdie en in één geval hexaploïdie bij Taraxacum aan, het
laatste bij Taraxacum nordstedh Dahlst., een soort die in W.Europa van
gematigd Scandinavië tot noordelijk Portugal, ook in Nederland, voorkomt. In Nederland echter is het triploïde aantal chromosomen regel,
dus 3 x 8 chromosomen per cel; diploidie is uit Nederland niet bekend
en treedt hoofdzakelijk in Z.O.Europa en in Z.W.Azië op; tetraploïdie is
uit Nederland bekend.
Een normale deling zoals bij geslachtelijke voortplanting voorkomt, is
bij triploidie niet mogelijk door het oneven aantal der chromosomen"soorten". Ongeslachtelijke, apomilctische voortplanting is daarbij
wèl mogelijk omdat de chromosomen zich daarbij alle overlangs sphtsen
in twee gelijke helften.
Diploide soorten van Taraxacum blijken zich vrijwel(?) steeds geslachtelijk voort te planten. Ten onrechte meent men wel eens dat dan
ook daarbij vaak bastaardering kan optreden; dat is zeker geen algemene
regel; in de Natuur neemt men bastaarden niet (of nauwelijks) waar; in
cultuur-proeven zijn zij geconstateerd.
Hierboven staat dat afwijkingen in het normale patroon der apomixie
relatief zeldzaam zijn; er zijn wel ontelbaar vele variaties. Die zeldzaamheid brengt mee dat er geen anarchie, maar wèl dynamiek in het
soortencomplex is.
Ter toelichting volgt hieronder één voorbeeld van zulk een afwijking.
Twee Deense onderzoekers (Sc^rensen en Gudjonsson, 1946) vonden bij
twee triploïde soorten (T. laciniosifrons Dahlst. en T. polyodon Dahlst.)
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beide ook in Nederland voorkomend) dat, in plaats van de 3 x 8 - 24
chromosomen, er 23 waren, één minder dus. Blijkbaar kunnen deze
soorten ondanks dit, toch voldoende vitaliteit bezitten. Zij vonden
bovendien telkens acht varianten naarmate een chromosoom A of B . . .
of H ontbrak. Deze varianten stellen geen nieuwe soorten voor, daar de
chromosomen A tot en met H, met hun gehele genen-inhoud, specifiek
voor de soort aanwezig zijn. Zij zijn overigens morfologisch nog onderscheidbaar. Tegenover de vroeger gedane uitspraak dat bij apomiktische
soorten identiciteit bestaat, blijkt hier een variatie mogehjk te zijn.
Dergelijke afwijkingen, van belang in het evolutie-proces, zijn zoals
gezegd relatief zeldzaam, maar relatief ten opzichte van wat?
Het is gewenst eens met grote getahen te werken. Hoeveel paardebloem-vruchten worden er bijvoorbeeld per jaar op Aarde geproduceerd? In een paardebloemgrasland, zoals er in Nederland zoveel zijn,
kan men stehen 10 planten per m ' , tienduizend maal zo veel per ha.,'
1000 X zoveel oppervlakten in Nederland; dat levert 100 miljoen paardebloemplanten in Nederland, overigens een voorzichtige schatting. Als
er op Aarde duizend maal zoveel gebieden zijn omstreeks als Nederland
dan zijn er op Aarde 10" planten. Per plant mag men rekenen op 5
bloemhoofdjes a 20 vruchten per jaar, d.i. 100 vruchten per jaar. De
jaarlijkse produktie op Aarde is dan 10" vruchten. Wü men van dit
onvoorstelbaar grote getal een indruk krijgen dan legge men de 4 mm
lange vruchtjes in één keten; dat wordt een keten die duizend maal de
Aarde omspant! Of perst men al deze vruchten bijeen in een kubus, dan
heeft deze kubus zijden van 40 m lengte!
Als men de levensduur van een paardebloemsoort op gemiddeld
100.000 jaar schat, kan men schatten dat er 1 soort gemiddeld in de
tien jaar moet ontstaan, een voor Taraxacum vrij veilige schatting.
Het heeft bij deze snelle evolutie dan ook wel zin, na te gaan hoe het
vermoedelijk met Taraxacum na de laatste hoge top van het Würm-glaciaal is verlopen; die top valt ongeveer 20.000 jaar geleden, toen het in
Nederland wel koud was, maar er geen landijs aanwezig was. Hieronder
wordt in het bijzonder op de situatie in Nederland acht geslagen.
Na de Würm-ijstijd volgde een langere periode, het laat-glaciaal met
herhaalde temperatuurschommelingen, die ongeveer achtduizend jaar
duurde; de Bc^illing-oscillatie, 13.000 jaar terug, was de laatste, duidelijk
koele tijd. In dit laat-glaciaal is in Nederland een toendradandschap
geweest met toendra-dieren en begroeid door toendra-planten. Een
bekend fossiel uit die tijd is de Rosacee: Dryas octopetala L, die heden
ten dage een arctisch-alpiene plant is. Het is wel zeker dat ook de thans
arctisch-alpiene sectie der Ceratophora Dahlst. in Nederland aanwezig
geweest moet zijn. Met het later warmer worden van het khmaat
hebben dergelijke soorten zich enerzijds in de hooggebergten van de
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Alpen teruggetrokken en zijn zij anderzijds, tezamen met de toendravegetatie naar het boreale gebied van Europa uitgeweken. In de Alpen
kent men thans van deze Ceratophora nog een viertal soorten, soorten
die men niet in N.Europa kent; het zijn dus eigen, endemische soorten,
terwijl de sectie zelf er als rehct aanwezig is.
Als het laat-glaciaal, ongeveer elfduizend jaar geleden, eindigt, breekt
de meer recente tijd aan. Buiten Nederland vindt men de sporen van
gi-otbewonende mensen, in Nederland komen zij misschien als nomaden
voor. Pollen-analystisch onderzoek toont aan dat in dit post-glaciaal
vooral een moerasflora rijkelijk ontwikkeld is.
Stuifmeel van Taraxacum bij dit onderzoek is niet wel herkenbaar,
maar, gezien de naamhjst der wel geconstateerde plantensoorten, kan
men uit oecologische overweging wel concluderen dat moerasbewonende paardebloemen aanwezig geweest zullen zijn; de sectie der Palustria Dahlst. komt hieiToor in aanmerking. Terwijl Nederland voor de
mens nog maar moeizaam bewoonbaar lijkt, maakt hij in warmere
streken, in de Orient reeds zijn agronomische revolutie mee.
Tussen 9000 en 8000 jaar geleden, breekt een iets warmere periode
door; berk en den treden in een soort parklandschap dominerend op.
Ook de mens treedt meer op de voorgrond. In Europa - maar ook in
Nederland zelf, tonen talrijke vondsten, dat de mens verschülende
cultuur-perioden doormaakt en langzaam bezit van het Europese land
gaat nemen. Bezit! Dat wü zeggen, zich eigenaar begint te voelen van
dat land.
Ongeveer 8000 - 7000 jaar terug, heeft men de pre-boreale periode,
waarin de berk steeds toonaangevender wordt. Weer 1000 jaar later, in
het z.g. boreaal, lijkt de tijd voor de paardebloem in Nederland duidelijker te komen; heel zeker is dit het geval als 6000 a 5000 jaar geleden,
het Atlantische tijdperk aanbreekt. In Atlantisch Europa komt de sectie
Spectabilia Dahlst. tot grote ontploohng, maar ook in midden Europa,
ook in Nederland, beginnen zich de soorten der Vulgaria Dahlst. — dat
zijn onze "gewone" paardebloemen - met kracht te ontwikkelen. Op
beide secties wordt verderop nog meer in detaü ingegaan.
In Nederland beginnen zich strandwallen te vormen; duizend jaar
later ontstaan duinen, die men thans de "oude" duinen noemt. Voor de
mens in onze streken is het bronzen tijdperk aangebroken.
Nu ongeveer twee duizend jaar terug, komt de sub-boreale periode
vrij grote warmte brengen, een periode waarin de beuk een belangrijke
rol vervult. Voor wat de paardebloem betreft, dringen langs de Atlantische kust en langs de grote rivieren groepen warmtelievende paardebloemen in onze streken door. Van Zuid- en Zuidoost- Europa, stromen
zij midden en westelijk Europa binnen. Het is de sectie Obhqua Dahlst.
die langs de zeekust lijkt te zijn gekomen en de sectie der
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Erythrosperma Dahlst., die ook, en welhcht voornamelijk de rivierdalen
volgde.
Bij het ontstaan der "jonge" duinen, tijdens het subatlanticum
nemen deze warmteminnende soorten bezit van de warme plekken
dezer duinen, waar zij ook heden ten dage nog de hoofdtoon voeren.
Het is niet zo dat soort voor soort zich op deze wijze van het Z.O. uit
naar onze streken heeft uitgebreid; in deze streken zijn nieuwe soorten
uit de sectie der Erythrosperma ontstaan; de meeste daaronder bezitten
nog een klein areaal. Het is boeiend deze arealen te bestuderen; zij
zeggen dikwijls iets over de ontwikkeling dezer soorten ook in het
verleden. Met kritische voorzichtiglieid kan men vaak grotere arealen
toekennen aan oudere, kleinere aan jongere soorten. Er zijn voorts ook
soorten, die de Britse eüanden of zuidelijk Scandinavië niet bereikt
hebben, of juist alleen daar nog voorkomen. Een der Erythrosperma,
Taraxacum rubicundum Dahlst., is ongetwijfeld een oudere soort, die in
een groot deel van Europa voorkomt. In tegenstelhng daarmee staat
Taraxacum agaurum v.S. Twintig jaar geleden vond men deze soort in
miljoenen exemplaren in de duinen van Den Haag en Wassenaar. Bebouwing, en vooral de grote vervlakking die recreatie heet, hebben dit
aantal meer dan gedecimeerd. Opvahender echter is dat deze soort zich
met eindige snelheid noord- en zuidwaarts door de duinen verspreidt,
zodat men deze thans van voorbij Noordwijk tot op Voorne kan
aantreffen, zij het niet overvloedig. Deze Taraxacum moet in recente
tijd zijn ontstaan, waarschijnlijk zelfs zeer recente tijd, als men op de
wat onvolledige gegevens over areaal-uitbreiding mag afgaan.
Ongeveer tijdens het subatlanticum vinden — voor wat de mens
betreft - de volksverhuizingen plaats, een stroom, die in grote trekken
oost-west is gericht. Daar de sectie Vulgaria zich al spoedig aan menselijke invloed op het miheu heeft aangepast, kan men zich afvragen of deze
mensenstroom met vee er toe heeft bijgedragen om soorten dezer sectie
te verspreiden. Er blijkt echter geen duidelijke aanwijzing te zijn voor
dit geval. Meestal hebben juist de arealen der Vulgaria een langgerekte
vorm die dwars staat op deze oost-west richting, nl. meer zuidwest-noordoost is gericht. Zonder twijfel spelen klimaatfactoren hierbij
een voorname rol. Grofweg kan men vijf stroken onderscheiden, waarin
deze arealen behoorlijk passen; men kan ze noemen: atlantisch, subatlantisch, zwak continentaal, duidelijk continentaal, sterk continentaal.
Nederiand ligt praktisch in de subatlantische strook; in Nederiand
komen ongeveer 150 soorten van Vulgaria voor. De sectie is vrijwel
geheel Europees; een paar soorten treft men nog in westelijk Azië aan;
voorts heeft de mens in recente tijd veel soorten onbedoeld overgebracht naar andere streken van de Aarde. Studie der oorspronkelijke
arealen is ook hier van belang; doch juist de sterke invloed van de mens
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vertroebelt hier het onderzoek.
In de laatste wereldoorlog hebben de Duitse troepen, die zich in
Finland nestelden, hun hebben en houden meegebracht, hooi inbegrepen. Daarmee hebben zij tientallen soorten uit midden Europa daar
geïntroduceerd, die er, althans ten dele en met een klein verspreidingsgebied, nog steeds aanwezig zijn.
Wanneer men in paardebloemen-arme gebieden komt, zal men deze
plant soms langs wegen en paden aantreffen, op de een of andere wijze
met het vervoer meegebracht. In de bergstreken van de oostelijke
Himalaya, een streek waar Taraxacum zeldzaam is, vindt men één soort,
uit de sectie der Tibetana v.S., langs bergpaden, waarlangs de Bhutannezen hun paarden leiden om deze in het voorjaar in het alpiene gebied
te laten grazen.
Op twee andere secties, hierboven vermeld, is het nuttig nog in enig
detail in te gaan: de Spectabiha en de Palustria; beide groepen zijn voor
Nederland van belang; in Nederland staan zij echter, door de mens, al
op de rand van de ondergang.
De Spectabiha moeten vóór het Würm-glaciaal al in Z.W.Europa
aanwezig zijn geweest. Tijdens of vlak na deze glaciale periode is er
contact geweest met de Ceratophora uit de westelijke en centrale
Alpen. Hiervan getuigt één soort der Ceratophora, Taraxacum galhcum
V.S., die een eigenschap heeft overgenomen, die voor de meeste Spectabilia karakteristiek is, nl. het zwart-violet gevlekt zijn der bladen.
Na de Würm-ijstijd, vooral in de atlantische periode, trekken de
Spectabilia van Z.W.Europa naar het noorden; in N.Spanje en
Z.W.Frankrijk treft men nog enkele soorten sporadisch aan. Er vindt
dan een enorme ontplooiing plaats langs de Atlantische zeekust, vooral
op de Britse eilanden, de Far Oer, de Shetland-eilanden, IJsland en
atlantisch Noorwegen. Het is een ontplooiing in areaal en in soorten.
In Nederland treft men een aantal soorten aan; enkele daarvan
hebben slechts een klein areaal; zo strekt Taraxacum hygrophilum v.S.
zich uit van midden Nederland over westelijk België tot in N.W.Frankrijk en het uiterste zuidoosten van Engeland.
In het subarctische en arctische gebied komt een ondergroep der
Spectabilia voor, waarbij onder andere de bladvlekken ontbreken en
waarvan T.lapponicum Kihlm. de type is. Zij tonen veel verwantschap
met een sectie uit de Alpen, de Fontana v.S., die vochtige plaatsen in
het subalpiene gebied bewoont. Ongetwijfeld stammen beide groepen
van een gemeenschappelijke voorouder af; vermoedelijk is de splitsing in
de laatste ijstijd tot stand gekomen.
Het cytologisch onderzoek van de Spectabilia heeft een gi-ote variatie
aan het licht gebracht. Van triploïde tot hexaploïde soorten zijn bekend geworden; naast gefixeerde soorten moeten in vrij recente tijd nog
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nieuwe soorten zijn ontstaan, dank zij een krachtige evolutie.
Ook de sectie Palustria is belangwekkend; deze omvat de moeraspaardebloemen. Met een kleine uitzondering in Klein-Azië, is de sectie
specifiek Europees. Zij is waarschijnlijk kort na de laatste ijstijd ontstaan.
De meeste dynamiek vindt men in het oosten van midden Europa.
Een Poolse cytologe, MaJ'ecka, heeft een soort met 25 chromosomen
waargenomen, één meer dan het triploide aantal van 24. Het opvahende
is dat deze vorm reeds eerder opgevallen was in een studie der Palustria,
als zijnde morfologisch zwak afwijkend van de triploide soort uit
N.W.Europa. Zij heeft ook in cellen van een pentaploide soort een
chromosoom-verdubbeling waargenomen; als zo iets zou optreden bij
het apomiktische proces zou een dekaploide soort ontstaan (2n =
10x8 = 80).
Dat de paardebloem nog speciale diensten aan de mens bewijst of
heeft bewezen, daarvan zijn velen zich niet bewust. Van de bloem
maakt men wel eens wijn ten koste van duizenden bloemhoofdjes;
kruidenboeken geven, naast aherlei vaak vermeende geneeskrachtige
werkingen, aan dat men van de bloemen een thee kan trekken en van
het wortelgestel een koffie. De bladeren leveren een groente: de molsla.
In de Pyreneeën komt de zeldzame Taraxacum dissectum Ledeb, voor,
die in enkele hooggebergten tot diep in Azië toe als rehct optreedt; in
olijfolie gedrenkt, kan men de bladen als salade bij de maaltijd aantreffen. Belangrijk voor Rusland in oorlogstijd was de paardebloem
Taraxacum kok saghyz Rodin, waarvan het melksap (latex) gebruikt
werd om er rubber uit te vervaardigen; duizenden ha land in Turkestan
produceerden dit produkt, dat door de duikbootoorlog van elders nauwelijks meer kon worden aangevoerd.
In de religieuze symboliek der Middeleeuwen ontbreekt de papebloem zelden op de grasmatjes der schüderijen van de Vlaamse meesters. Want paardebloem is verbastering van papebloem, een naam die
nog door Dodoens werd gebruikt. Het verweven zijn van mens en
paardebloem in gezamelijk lot komt ook tot uiting in het opmerkelijk
grote aantal volksnamen, die Tarxacum in de Europese talen verkreeg.
De boer beziet met een argwanend oog de vele planten in zijn wei- en
hooiland. Overal is de mens meer en meer gewend geraakt aan het
genadeloos onderwerpen van de Natuur aan zijn al of niet vermeende
behoeften en eisen.
Het extrapoleren naar het verleden toe van de ontwikkehng van
Taraxacum gaat met grote moehijkheden gepaard. Veelal is het extrapoleren naar de toekomst van iets een nog moeilijker opgaaf Geldt dit
ook voor de paardebloem?
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De "Heer der Schepping", de mens, heeft zich niet weten te
bedwingen in zijn wetenschappelijk kunnen en in de toepassing ervan
op het maatschappelijk gebeuren. Hij is in de stroomversnelhng geraakt
naar een ondergang, die zich welhcht in twee eeuwen kan afspelen, zo
niet korter; een totale ondergang, wel te verstaan door zelfvergiftiging,
hchamelijk, geestelijk en genetisch. De fysici kennen problemen met
negatieve weerstand: het kipkarretje dat opvult totdat het kantelt, de
berglielhng die sneeuw vergaart totdat de lawine losbarst. Zo staat het
met de mens te gebeuren en zo staat het, door toedoen van de mens,
met een groot deel van de levende Natuur te gebeuren. Er is nog een
zijden draad, mits regeerders en pohtici zéér snel en zéér efficiënt te
werk gaan en als ahen meewerken aan versterking van die draad.
Een dergelijke beschouwing moet overal komen daar waar de toekomst onder ogen wordt gezien, de toekomst van de mensheid, van de
dierenwereld en van de plantenwereld. Als de zijden draad breekt is ook
het extrapoleren van de toekomst van de paardebloem een simpele
zaak.

DE IJSTIJDEN EN HUN M O G E L I J K E O O R Z A K E N

door
Prof. Dr. E. P. J. van den Heuvel
Inleiding.
In de 18e eeuw is het verschihende malen voorgekomen dat Eskimo's
in hun kajaks in Schotland terecht kwamen en aan land stapten. Het
feit dat iets dergelijks de laatste anderhalve eeuw niet meer is gebeurd
doet ons vermoeden dat in de 18e eeuw het pakijs van de Noordpool
zich verder naar het Zuiden uitstrekte dan tegenwoordig. Uit IJslandse
kronieken is bekend dat dit land in de 18e eeuw geheel door pakijs was
omsloten. Tegenwoordig bevindt de gi-ens van het pakijs zich echter ten
Noorden van IJsland. Uit afzettingen van puin en slijpsel van gletsjers in
de Alpen, op Groenland, in Canada en Alaska vindt men eveneens dat in
de 18e eeuw de gletsjers zich veel verder tot in de dalen en het laagland
uitstrekten dan tegenwoordig. Men spreekt dan ook wel van de "kleine
ijstijd" van de 18e eeuw. Aan de hand van deze bevindingen, tezamen
met geschreven gegevens uit die tijden heeft men ongeveer reconstructies kunnen maken van de uitgestrektheid van het pakijs op verschillende tijdstippen gedurende de laatste 1000 jaar. Het resultaat is in f i guur 1 voorgesteld. Men ziet hier inderdaad dat rond 1800 het pakijs
zich uitstrekte van Groenland tot aan de Faroereilanden, d.w.z. tot
slechts 400 km van Schotland. Het verbaast ons dan ook niet dat
verdwaalde Eskimo's in die tijd Schotland konden bereiken. In dezelfde
figuur zijn afgebeeld de scheepsroutes van de Vikingen rond het
jaar 1000.
Tussen 800 en 1100 was de uitgestrektheid van het pakijs ongeveer
dezelfde als tegenwoordig - misschien zelfs iets kleiner. De Vikingen
stichtten in die tijd enige koloniën in Groenland waar men vee hield en
landbouw bedreef. Tussen deze koloniën en het moederland IJsland
bestond regelmatig scheepvaart. In kronieken van na 1410 worden de
namen van de Groenlandse koloniën echter niet meer genoemd. Door
het opdringen van het pakijs was de scheepvaart op de verbindingsroute
onmogelijk geworden. Sinds het jaar 1000 was het klimaat langzaamaan
koeler geworden en rond 1500 zijn de Viking-koloniën in Groenland te
Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde "DiUgentia"
te 's-Gravenhage op 22 februari 1971.
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gi-onde gegaan door het opdringen van het landijs en de waarschijnlijk
hierdoor veroorzaakte voedselschaarste. Men ziet uit dit voorbeeld dat
zelfs over het relatief korte tijdsbestek van enkele eeuwen klimaten zich
vrij ingrijpend kunnen wijzigen. Door de studie van fossiele stuifmeelkorrels in de bodem, van gletsjerafzettingen e.d. kan men de wissehngen
van het klimaat in het verleden tot in een ver verleden terug volgen. De
stuifmeelkorrels geven inhchtingen over de toenmaals aanwezige plantengroei en aldus, indirect, over het klimaat.
Men weet uit deze onderzoekingen dat in de Romeinse tijd ons land
ongeveer hetzelfde klimaat had als tegenwoordig. Daarvóór was het iets
koeler, maar tussen 5000 en 2000 v.Chr., o.a. in de tijd van de "Hunebed-bouwers" was het klimaat weer tamelijk zacht, ongeveer zoals
tegenwoordig. Het warmst en droogst was het tussen 7000 en
5000 v.Chr.; vóór het doorbreken van de Noordzee door het Nauw van
Calais. In die tijd neigde het klimaat hier naar een landklimaat.
De ijstijden uit het Pleistoceen.
Gaat men nog verder terug in de tijd dan vindt men sporen van een
planten- en dierenwereld die bij een zeer koud klimaat behoorde. Bij
het zandzuigen in de Rijn en in de IJsselmeerpolders treft men herhaaldelijk stukjes gewei van rendieren, kaken en botten van mammoets en
eveneens sporen van een toendra-achtige flora aan. Men vindt stuifmeel-

Fig. 1.

Veranderingen in de uitbreiding van liet Noordelijlce palcijs gedurende de laatste
duizend jaar. De stippellijnen geven de grenzen van het pakijs aan voor de aangegeven
jaartallen. De getrokken lijnen geven de routes aan die de Vikingen volgden naai'
IJsland en Groenland.
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korrels van toendraplantjes (de z.g. Dryas) en van een soort gras dat
men thans slechts in Lapland en Siberië aantreft. Men vindt zo, dat hier
rond 13000 jaar geleden hetzelfde klimaat heerste dat men tegenwoordig in Lapland aantreft. We hebben hier te maken met de laatste IJstijd,
de z.g. Würm-ijstijd, die naar schatting van ongeveer 80.000 jaar geleden
tot 12.000 jaar geleden duurde, en zijn hoogetepunt bereücte ca.
20.000 geleden. In deze ijstijd heeft het landijs zelf onze streken niet
bereikt — tijdens de maximale ijsuitbreiding liep de rand van de ijskap
van Noord-Duitsland (Sleeswijk-Holstein) over de Noordzee naar
Zuid-Schotland (zie figuur 2). Ook in Noord-Amerika treft men sporen
van deze ijstijd aan; het landijs bedekte daar Oost-Canada en reikte tot
aan de gordel van de grote meren. In Amerika spreekt men van de
Wisconsin-ijstijd in plaats van de WüiTn. Als gevolg van het feit dat een

Fig. 2.

De ijsbedekking van Noord-Europa tijdens de laatste IJstijd. In deze ijstijd, de z.g.
Würm-ijstijd, heeft het landijs Nederland niet bereikt. Dat was wèl het geval in de
voorlaatste ijstijd, de z.g. Riss-ijstijd. In de Riss-ijstijd werden de karakteristieke
keileem gebieden in Noord-Nederland gevormd en werden de Veluwse en Utrechtse
lieuvels door het landijs opgestuwd. De cijfers in de figuur geven de dikte van de
ijskap aan op de verscliillende plaatsen, in meters. De toenmalige kustlijn van de
Atlantische Oceaan is gearceerd aangegeven. De zeespiegel was in die tijd naar
schatting tussen de 60 en 80 meter lager dan tegenwoordig.
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grote hoeveelheid verdampt zeewater in de vorm van een twee kilometer dikke ijskap de noordelijke streken van de continenten bedekte (en
op het zuidelijk halfrond een ijskap delen van Zuid-Amerika en Austrahë bedekte) was de zeespiegel toen tussen de 60 en 80 meter lager dan
tegenwoordig. Hierdoor was o.a. een groot deel van de Noordzee droog
en was Groot-Brittannië met het continent verbonden. Hetzelfde was
het geval in andere delen van de wereld. Zo was het deel van de
Indonesische archipel ten westen van de Philippijnentrog in die tijd met
het Aziatische vasteland verbonden. Dit is de reden dat men Aziatische
landdieren zoals olifanten en tijgers ook op Java, Sumatra en Borneo
aantreft.
Tijdens de maximale ijsuitbreiding was ongeveer 27% van het oppervlak der continenten met ijs bedekt. Tegenwoordig bedekken de ijskappen van Groenland en Antarctica nog zo'n 10% van het continentaal
oppei-vlak. Vóór de Würm-ijstijd, langer dan 80.000 jaar geleden, was
het weer warmer op aarde. Er was minder ijs dan tegenwoordig, zoals
blijkt uit het feit dat in die tijd weer een groot deel van westelijk Nederland onder de zeespiegel was verdwenen. De kustlijn liep toen ergens in
de buurt van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. In de Gelderse Vallei vindt men schelpafzettingen uit de zee uit die tijd. Naar de rivier de
Eem, in wier stroomgebied men deze schelpjes het eerst vond, noemde
men deze zee de "Eem-zee". Het warmte-tijdperk voorafgaand aan de
Würm-ijstijd wordt de "Eem-warmtetijd" genoemd. Vóór het Eemtijdperk was er, zoals tabel I laat zien, weer een ijstijd, de z.g. Riss-ijstijd;
daarvóór was het lange tijd warm, maar rond de 200.000 jaar geleden
was er wéér een ijstijd, de Mindel-ijstijd, die op haar beurt voorafgegaan
werd door de Günz-ijstijd. De laatst genoemde drie ijstijden zijn genoemd naar riviertjes in Beieren. De Würm-ijstijd is genoemd naar het
Würm-meer in Beieren. Aan de afzettingen van gletsjerslijpsel in het
stroomgebied van deze riviertjes en bij het Würm-meer ontdekte meh in
de vorige eeuw dat gletsjers, die zich tegenwoordig hoog in de bergen
bevinden, in het verleden zich tot ver in het laagland hebben uitgestrekt, hetgeen duidt op een koud klimaat in die tijden. Naast deze
vier ijstijden kwamen er waarschijnlijk iets vóór de Günz-ijstijd nog
enkele koude tijden voor; het is echter niet zeker of deze zich tot
volledige ijstijden ontwhckelden. Het tijdperk der ijstijden noemt men
het Pleistoceen (ook wel: Diluvium). Men ziet dus dat er de laatste
500.000 jaar zeker een viertal ijstijden is geweest, afgewisseld door
warmere tussentijden. Van deze vier ijstijden is de Riss-ijstijd voor ons
land het belangrijkst geweest. Tijdens de maximale ijsuitbreiding reikten
de Scandinavische gletsjers tot aan de lijn Arnhem-Amersfoort. Het is in
die tijd geweest dat de voornaamste Nederlandse heuvelgebieden zoals
de Veluwe, de Hondsrug en de Utrechtse Heuvelrug uit het Rijnzand
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TABEL I

HET P L E I S T O C E E N
Tijdvak van de IJglijden

10.000 jaar geleden

WUrm ijstijd

{

Würm III (jong)
tweede schommeling
Würm II (midden)
eerste schommeling
Würm I (oud)
80.000 jaar

Eem Interglaciaal
100.000 jaar
Rlssljstljd

(

R j l l 1'
140.000 jaar

Neede Interglaciaal
175.000 jaar
Mlndelljstljd

(

^3i;]delll
210.000 jaar

Tegelen Interglaciaal
260.000 jaar
GUnz ijstijd

(

1'
310.000 jaar

Tabel I. De ijstijden van het Pleistoceen. De aangegeven tijdsschaal is die volgens Emiliani (zie
ook het onderschrift van figuur 7).

zijn "opgedrukt" door de Riss-gletsjers. Ook de keileemhoogten zoals
Urk, Texel, Havelte e.d. en de grote zwerfstenen die men hier en daar in
ons land vindt dateren uit die tijd. Het keileem werd als grondmorene
(= slijpsel) door de gletsjers aangevoerd.
Het klimaat op aarde vóór het Pleistoceen — de Permische ijstijd.
Men moet zich er goed rekenschap van geven dat hoewel
500.000 jaar misschien een lange tijd hjkt, dit in de geschiedenis van de
aarde nog maar uiterst recent is. De aarde is, zoals uit onderzoek van
radioactieve gesteenten blijkt, 4500 a 5000 miljoen jaar oud. Het geologische tijdsschema in tabel II geeft ons een idee van hoe recent de
ijstijden eigenlijk wel zijn.
Vóór de Günz-ijstijd, in het Tertiair (langer dan een miljoen jaar
geleden), was het op vrijwel de gehele aarde warm. In Oost-Nederland
(het enige deel dat niet onder zee lag) woonden apen en in de Rijn
zwommen nijlpaarden. Men vindt uit dit tijdvak geen sporen van giet-
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TABEL II

—

—

GEOLOGISCH TIJDSCHEMA
Het begin van eil<e periode staat in de iaatste kolom aangegeven in miljoenen jaren.
Kenozoïcuin

Quartiair

Alluvium
Pleistoceen (diluvium)

Tertiair

Plioceen
Mioceen
Oligoceen
Eoceen
Paleoceen

10.000 jaar
1 miljoen jaar
15
30
40
50
60

miljoen
miljoen
miljoen
miljoen
miljoen

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

Mesozoïcuin

Krijt
Jura
Trias

130 miljoen jaar
180 miljoen jaar
220 miljoen jaar

Paleozoïcum

Perm
Carboon
Devoon
Siluur
Cambrium

260
320
400
460
600

Precambrlum

miljoen
miljoen
miljoen
miljoen
miljoen

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

2,6-2,8 miljard jaar

sjers op aarde*). Hetzelfde geldt voor het onnoemelijk lange tijdvak van
de grote reptielen: het Mesozoïcum. Ook in deze tijd was de gehele
aarde, inclusief Antartica en Spitsbergen, warm - veel warmer dan
tegenwoordig. Tot aan de poolgebieden toe vindt men fossielen van
subtropische flora en fauna uit die tijden. Men moet terug gaan tot
260 miljoen jaar geleden om weer sporen van gletsjers te vinden. Aan
het eind van het steenkooltijdperk (het Carboon) en in het begin van
het Perm waren delen van Afrika, India, Zuid-Amerika en Australië
door een ijskap bedekt.
Men vindt de typerende gletsjer-slijpselafzettingen in geologische
lagen daterend uit dit tijdperk. De slijpsporen op meegevoerde stenen
en de aanweziglieid van gletsjermorenes duiden onomstotelijk op het
bestaan van grote gletsjers in die tijden. In figuur 3 is de uitbreiding van
de Permische ijskap weergegeven. Een zeer verontrustend feit betreffende deze ijstijd is haar enorm lange duur: naar schatting ca. 10 a
20 miljoen jaar. "Onze" vergletsjering - als we de ijstijden van de laatste 500.000 jaar tot één vergletsjering rekenen - is in vergelijking hiermee nog maar kort bezig. Rekening houdend met het feit dat er op
aarde op dit ogenblik nog steeds gletsjers zijn - hetgeen in de voorafgaande 250 miljoen jaar niet het geval was - moeten we eigenlijk con¬
*) Over de laatste paar miljoen jaren van het Tertiair is dit niet geheel zeker. Men meent de
laatste tijd, dat er aan het eind van het Tertiair misschien in IJsland en Groenland al enkele
gletsjers waren.
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Fig. 3.

Aan liet einde van het Carboon- en het begin van het Perratijdperk, ca. 260 miljoenjaar geleden, waren grote delen van Zuid-Amerika, Afrika, India, Australië en
Antarctica met een grote ijskap bedekt. Deze gebieden vormden in die tijd waarschijnlijk één groot oercontinent dat later in stukken is gebroken (zie ook fig. 10 en
11). De streeplijn geeft de rand van de ijskap aan. De ijstijd van het Perm duurde
tussen de 10 en 20 miljoen jaar. Tussen de Permische ijstijd en het Pleistoceen (zie
tabel II) heerste er op aarde honderden miljoenen jaren een warm klimaat, zelfs in de
poolstreken.

stateren dat we ons nog steeds in een gematigde ijstijd bevinden. Een
toeicomstig geoloog die b.v. over 100 miljoen jaar de afzettingen uit de
tegenwoordige tijd bestudeert zal — naast bierblikjes en plastic vaatwasmiddel-flessen - veel sporen van gletsjers vinden; hij zal ook onze tijd
daarom zeker een ijstijd noemen.
In de oude continentale schilden die in delen van Canada, Afrika,
Austrahë, China en Europa aan het oppervlak treden vindt men sporen
terug van nog een aantal vergletsjeringen die alle in het Precambrium
zijn opgetreden. Door de vele plooii'ngen die de aardkorst in deze
enorm lange tijden heeft ondergaan, en door het vrijwel ontbreken van
gidsfossielen, is de precieze volgorde van de oudere van deze ijstijden
niet meer goed na te gaan. Alleen voor de vier jongste van deze Precambrische ijstijden is de datering nog redelijk goed mogelijk. Zo vindt men
in Groenland, China en Austrahë sporen terug van een ijstijd die in het
laatst van het Precambrium is opgetreden (ca. 600 miljoen jaar geleden),
in Canada, Afrika, Austrahë en India vindt men sporen van een ijstijd
die 700 miljoen jaar geleden is opgetreden (de z.g. Algonkische ijstijd).
Verder vindt men in Canada, Afrika en Austrahë sporen van een
ijstijdvak dat ca. 800 miljoen jaar geleden optrad (de Huronische ijstijd)
en tenslotte vindt men in Finland en Australië sporen van een ijstijd die
ca. 1000 miljoen jaar geleden optrad (de Bothnische ijstijd). In figuur 4
zijn deze ijstijden schematisch voorgesteld als functie van de tijd. Naar
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In oude continentale schilden heeft men sporen gevonden van minstens vijf ijstijden
gedurende de laatste 1000 müjoen jaar. Behalve de Permische en Pleistocene ijstijden
behoren al deze ijstijden tot de periode van het Precambrium, De figuur geeft
schematisch de tijdstippen en duur van deze ijstijden weer. De figuur toont dat de
aarde met tussenpozen van enlcele honderden müjoenen jaren telkens voor zo'n 10 a
20 müjoen jaar in een ijstijd wordt gedompeld. Tussen deze grote ijstijden heerst er
over de gehele aarde een subtropisch klimaat, zelfs in de poolgebieden. Getuige het
barre klimaat dat tegenwoordig nog in de poolstreken heerst, behoren de Pleistocene
ijstijden en ook hun warmere tussenperioden tot één dergelijke grote ijstijd die nog
lang niet is afgelopen,

schatting duurde elk van deze tijdperken zo'n 10 a 20 miljoen jaar en
was dus in duur vergelijkbaar met de ijstijd uit het begin van het Perm.
(Ter vergelijking met de ouderdom van deze ijstijden: In Canada en
Minnesota vindt men in de oudste gesteenten afdrukken van ééncelligen
die ca. 2,7 miljard jaar geleden op aarde leefden. De aarde was toen
reeds 2 miljard jaar oud. Met het ongewapend oog zichtbare fossielen
vindt men echter pas sinds ca, 700 miljoen jaar. Sinds die tijd heeft zich
de gehele bekende biologische evolutie voltrokken, eerst in zee, daarna
ook op het land). Men ziet uit het bovenstaande dat kennelijk met
tamelijk regelmatige tussenpozen van zo'n 100 a 300 miljoen jaar de
aarde voor zo'n 10 a 20 miljoen jaar in een ijstijd wordt gedompeld.
Tussen deze ijstijden is het dan weer relatief warm en komen er nergens
op aarde, zelfs niet in de poolgebieden, gletsjers voor.
Mogelijke oorzaken van de ijstijden.
a). Astronomische oorzaken. Vele geologen en ook sterrenkundigen
hebben getracht een verklaring te geven voor het optreden van de
ijstijden. Daar de aarde nagenoeg al haar warmte ontleent aan de zon,
denkt men het eerst aan mogelijke variaties in de uitstraling van de zon.
Een vermindering van de uitstrahng van de zon met 10% is voldoende
om een ijstijd te veroorzaken. Uit hetgeen men thans weet over de
evolutie van sterren zoals de zon lijkt het echter zeer onwaarschijnlijk
dat dergelijke tamelijk abrupte variaties zuhen optreden. Er zijn enkele
sten-enkundigen (o.a. de Ierse astronoom Ernst Öpik) die wèl geloven
dat de zon dergelijke variaties vertoont. Ze hebben echter tot op heden
geen overtuigende berekeningen kunnen uitvoeren om de juistheid van
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hun vermoedens te staven.
Een tweede mogelijke sterrenkundige oorzaak zou kunnen zijn:
veranderingen in de aardbaan. De andere acht planeten uit het zonnestelsel oefenen voortdurend aantrekkingskrachten op de aarde uit,
welke wisselen in sterkte als gevolg van de verschillen in omloopstijden
tussen de verschillende planeten. Deze krachten zijn zeer nauwkeurig te
berekenen en, daar men ook de omloopstijden der planeten nauwkeurig
kent, kan men de variaties in de aardbaan tot in een ver verleden
nauwkeurig terugrekenen. De eerste die dergelijke berekeningen uitvoerde was de Joegoslavische sterrenkundige Milutin Milankovitch. Jfij berekende in de jaren tussen 1920 en 1940 nauwkeurig de veranderingen die
de aardbaan de laatste miljoen jaar heeft ondergaan. Hieraan rekende hij
ongeveer 10 jaar; in 1953 hebben de Amerikaanse astronomen (van
Nederlandse afkomst) Brouwer en Van Woerkom deze berekeningen
opnieuw uitgevoerd met behulp van een elektronische rekenmachine en
vrijwel identieke resultaten verkregen. De veranderingen van de elementen van de aardbaan zijn in drie categorieën onder te brengen:
1. De verandering van de excentriciteit (= "ovaalheid") van de ellipsbaan van de aarde (zie fig. 5). Deze varieert in een periode van
92000 jaar. Deze excentriciteit heeft o.a. tot gevolg dat heden voor
het noordelijk halfrond van de aarde het zomerhalQaar (van 20 maart
t/m 23 september) 7 dagen langer duurt dan het winterhalfjaar. Als
de excentriciteit haar maximum bereikt kan dit verschil oplopen tot
30 dagen.
2. Een "wiebeling" van de helhngshoek e van de aardas ten opzichte van
de loodlijn op het baanvlak van de aarde (zie fig. 6). Hierbij varieert e
tussen 2 r 5 8 ' en 24°36' in een periode van ongeveer 40.000 jaar (In
feite blijft de richting van de aardas in de ruimte behouden, maar
wiebelt het baanvlak met deze periode).
3. De precessie van de aardas. Evenals bij een draaiende tol beschrijft de
draaiïngsas van de aarde een kegel rond een loodlijn op het baanvlak.
Eén volledige kegelmantel wordt beschreven in 26,000 jaar.
Tegenwoordig is de aarde het dichtst bij de zon midden in de winter
van het noordelijk halfrond. Hierdoor is deze winter kort (7 dagen
korter dan de zomer). Als gevolg van de precessie zal over 13.000 jaar
deze situatie omgekeerd zijn. In het midden van de zomer zal dan de
aarde in haar baan het dichtst bij de zon zijn. Dan zal de winter van het
noordelijk halfrond dus 7 dagen langer duren dan de zomer. Men ziet
dus dat de precessie maakt dat de lengte van zomer en winter met een
periode van 26.000 jaar varieert.
Van deze drie effecten is het effect van de wiebel van de aardas het
grootst. Als de hoek e groter wordt, krijgen de polen van de aarde
gedurende hun zomerhalfjaar méér zonnewarmte dan tegenwoor-
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De aardbaan is een ellips waarbij de zon in één der brandpunten staat. De ovaalheid
van de aardbaan varieert met een periodiciteit van ongeveer 92000 jaar. Tegenwoordig valt het moment waarop de aarde het dichtst bij de zon is (in het punt P) in
januari. De grootste afstand wordt in juli bereikt. In de punten Y' en Y staat de zon
loodrecht boven de equator (23 september en 20 maart). In het winterhalfjaar van
het noordelijk halfrond verplaatst de aarde zich in haar baan van Y' via P naar Y. Het
zomerhalljaar (het gearceerde deel van de ellips) voor het noordelijk halfrond duurt
daarom langer dan het winterhalfjaar. Voor het zuidelijk halfrond is dit juist tegengesteld; hier duurt het winterhalfjaar het langst. De ijskap op het zuidelijk halfrond is
daarom tegenwoordig iets grote dan die op het noordelijk halfrond. Als gevolg van de
precessie van de aardas is over 13000 jaar deze situatie juist omgekeerd; midzomer
voor het noordelijk halfrond valt dan in P, midwinter in A. Men verwacht dan dat de
noordelijke ijskap iets groter zal zijn dan de zuidelijke. Verdere uitleg in de tekst.

dig — de zon komt er dan n.l. netto, over de gehele zomer gemiddeld,
hoger te staan (zie fig. 7). Als e kleiner wordt, komt de zon er lager te
staan. Milankovitch heeft de gecombineerde invloed berekend die de
drie bovengenoemde storingen in de aardbaan uitoefenen op de hoeveelheid zonlicht die op 65° N.B. per jaar wordt opgevangen. Deze breedte
werd gekozen omdat hier zich het zwaartepunt van de ijsuitbreidingen
in de ijstijden bevond. Het resultaat voor de laatste 300.000 jaar ziet
men in figuur 8. Hier is uitgezet de "schijnbare" Noorderbreedte van de
tegenwoordige breedtecirkel van 65° N.B. hetgeen het volgende betekent.
Vindt men b.v. voor een bepaald tijdstip op de kromme een noorderbreedte van 70°, dan betekent dit dat op dat tijdstip 65° N.B. evenveel
zonücht ontving als 70° N.B. tegenwoordig.
Dit betekent dat het in die tijd op 65° N.B. kouder moet zijn dan
tegenwoordig. Men ziet dat de minima in de kromme ruwweg om de
40.000 jaar vaüen. Dit is de periode van de "wiebel" van de aardas. Men
ziet dat de andere genoemde storingen kennelijk maar een tamelijk
kleine bijdrage leveren. Onder deze bestralingskromme ziet men een
kromme die weergeeft hoe de temperatuur van het oppervlaktewater
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Het verscliijnsel der seizoenen wordt veroorzaalct door liet feit dat de draaiingsas van
de aarde scheef staat t.o.v. het vlak van de aardbaan. Ze maakt een hoek van e =
23.5° met de loodlijn op het baanvlak. Hierdoor bereikt de zon 's zomers als hoogste
stand aan de noordpool e =23.5° boven de horizon. Hetzelfde geldt 's winters voor
de zuidpool. Als e door storingen kleiner wordt, komt de zon in de poolgebieden
's zomers lager te staan, zodat deze gebieden, waar de zon 's winters helemaal niet
schijnt, kouder worden. Als e groter wordt, worden ze warmer, e varieert als gevolg
van storingen tussen 21°58' en 24°36' met een periodiciteit van ongeveer 40000 jaar.
Dit is de hoofdperiode in de bestralingskromme van Milankovitch welke in figuur 7 is
weergegeven (de bovenste kromme). Deze kromme werd door Milankovitch berekend
voor 65° N.B. In zijn berekeningen combineerde hij de storingen in e met de in
figuur 5 aangegeven storingen.

van de Atlantische Oceaan varieerde gedurende de laatste 300.000 jaar.
Op vi'elke wijze deze temperatuursvariaties bepaald werden zal hieronder worden uiteengezet. De minima van deze kromme geven de momenten van grootste ijsuitbreidingen aan. Het valt op hoe goed de minima
van beide krommen met elkaar overeenkomen. Dit maakt aannemelijk
dat de variaties in oceaantemperatuur (aan de equator, maar dus ook
elders) en daarmee in de hoeveelheid landijs, over de laatste
300.000 jaar duidelijk verband hielden met de variaties in de elementen
van de aardbaan. Deze variaties in de aardbaan kan men echter niet als
de hoofdoorzaak van de ijstijden aanwijzen, omdat dergelijke variaties
ook langer dan 500.000 jaar geleden voorkwamen, maar toen kennelijk
géén vergletsjering tot gevolg hadden. Ook tijdens het Tertiah en
Mesozoïcum moeten de bovengenoemde periodieke storingen in de
aardbaan zijn opgetreden, in niet aflatende regelmaat, zonder echter in
deze tijden ooit een ijstijd te veroorzaken. Dit feit is altijd als het grote
bezwaar tegen de theorie van Milankovitch gezien. Tevens is het zo dat
de variaties in de aardbaan maar tamelijk kleine veranderingen in de
zonnebestraling geven, overeenkomend met temperatuurdahngen van
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Emiliani's temperatuurbepaling (onder) en Milankovitch's kromme (boven). De onderste kromme is samengesteld uit de resultaten verkregen uit 8 diepzee-kernen. Ze
toont lioe de zeewatertemperatuur (Caraibische zee) gedurende de ijstijden op en
neer ging. De bovenste kromme toont de variaties van de zomerbestraUng op 65°
N.B., waar de grote ijskappen zich bevonden. De variaties zijn uitgedrukt in schijnbare breedteverschuiving: zo ontving 118.000 jaar geleden 65° N.B. evenveel zomerzonnestraling als 80° N.B. tegenwoordig, zodat er toen een ijstijd was. De schedels
van primitieve tot "moderne" mensenrassen, welke gedurende de ijstijden leefden,
zijn ook aangegeven. Over de precieze koppeling tussen de temperatuursminima van
het zeewater en de continentale ijstijden is nog steeds geen zekerlieid. Boven de
figuur is aangegeven lioe volgens Emiliani de minima van zijn kromme passen bij de
verschillende ijstijden. Volgens Emiliani duurde het gehele Pleistoceen dus slechts ca.
300.000 jaar. Andere geologen menen dat Emiliani's kromme alleen de Würm en Riss
ijstijden omvat, en dat liet gehele Pleistoceen zeker wel 600.000 jaar duurde. Hierover
is op het ogenblik nog geen definitief uitsluitsel te geven.

slechts enkele graden C. De temperatuurdaling in de ijstijden bedroeg
echter wel 10°C of meer. Men ziet tegenwoordig de storingen in de
aardbaan dan ook meer als het kleine zetje dat de toch reeds afgekoelde
aarde nodig had om in een ijstijd te geraken. De verminderde zonnestraling deed volgens Milankovitch de gletsjers groeien. Het hierdoor vergrote sneeuw oppei-vlak van de aarde, met haar groot reflectievermogen
maakte dan de mogelijkheid van warmteopname uit de zonnestraling
kleiner. Hierdoor koelde de aarde verder af, enz. Aldus zouden de
storingen in de aardbaan slechts de zetjes zijn die de "sneeuwbal" aan
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De variatie van de temperatuur van liet bodemwater van de Stille Oceaan in de buurt
van Hawaï, aan het einde van het Mesozoïcum. Deze temperatuurbepaüngen werden
verricht door EmiHani; hij gebruikte hiertoe schelpen van dieren die tussen 100 en
65 miljoen jaar geleden leefden in de Stille Oceaan. De temperatuurdaling ca. 90 miljoen jaar geleden was misschien de oorzaak van het uitsterven der grote reptielen
waarna de grote verbreiding der zoogdieren is begonnen, zoals door liet primitieve
zoogdier boven rechts is aangeduid.

het rollen brachten.
Om deze storingen te laten werken moet de aarde echter reeds
gletsjers hebben; dit is tegenwoordig wel het geval, maar in het Tertiair
niet. Men moet dus een reeds enigszins afgekoelde aarde hebben om
Mhankovitch theorie te laten werken. De oorzaak van deze afkoeling
van de aarde is dan de echte hoofdoorzaak van de ijstijden. Deze moet
dus ergens anders gezocht worden dan in de genoemde baanstoringen.
De meest aannemelijke theorieën hierover zijn van geologische aard.
Alvorens deze te behandelen staan we eerst stü bij de methode waarmee
men temperaturen in het verleden kan bepalen.
De isotopenmethode voor temperatuursbepaling
Op aarde komen drie isotopen van zuurstof voor, n.l. zuurstof-16,
zuurstof-17 en zuurstof-18. Het getal duidt de atoommassa aan. De
atoomkern bestaat uit positief geladen deeltjes, de protonen en neutrale
deeltjes, de neutronen. Alle zuurstofatomen hebben 8 protonen in hun
kern. Zuurstof-16 heeft daarnaast ook 8 neutronen in de kern, maar
zuurstof-17 heeft er 9 en zuurstof-18 tien. Daar de massa van protonen
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en neutronen ongeveer evengroot is betekent dit dat de isotopen 17 en
18 een grotere massa hebben dan 16. Scheikundig gedragen de drie isotopen zich echter precies eender. Water (waai-van de moleculen uit
twee atomen waterstof en één atoom zuurstof bestaan) bevat dan ook
moleculen met elk van deze drie verschillende isotopen. In de natuur is
de hoeveelheid zuurstof-17 verwaarloosbaar klein; 99.8 procent van alle
zuurstof is zuurstof-16 en 0.2 procent is zuurstof-18.
Wanneer zeedieren hun skelet of schelp vormen, nemen ze hiertoe
kalkmoleculen (bestaande uit één atoom calcium, 2 atomen waterstof
en 2 atomen zuurstof) uit het zeewater op tezamen met kooldioxide
(bestaande uit één atoom koolstof en twee atomen zuurstof) en vormen
het calciumcarbonaat (= schelpkalk) van de schelp of het bot. In
formule:
Ca (0H)2 + CO2 ^ CaCOs + H2 O
Kalk + koolzuur schelpkalk + water
De kalk en het kooldioxide worden door de kleine gaatjes in de
halfdoorlaatbare hchaamswand van het dier uit het zeewater opgenomen. De moleculen die zuurstof-18 bevatten komen iets trager naar
binnen dan de moleculen die het hchtere zuurstof-16 bevatten. Hierdoor zal de schelpkalk een iets lager gehalte aan zuurstof-18 bezitten
dan het zeewater. Bijvoorbeeld, als het zeewater 0.2000% zuurstof-18
bevat zal de schelp 0.1990% daarvan bevatten. Het blijkt echter dat het
percentage opgenomen zuurstof-18 óók nog afhangt van de temperatuur van het water. In kouder water komt zuurstof-18 trager naar
binnen dan in warmer water. Bij 15°C zal zo bijvoorbeeld 0.1990%
zuurstof-18 opgenomen worden, bij 20°C 0.1992% en bij 25°C
0.1994% (deze getallen zijn slechts gegeven als voorbeeld - de werkelijke verschihen zijn nog veel kleiner). Dit nu is van het ahergrootste
belang omdat het ons in staat stelt de temperatuur van het zeewater
waarin het schelpdier leefde te bepalen! Vindt men bijvoorbeeld een
schelp met een zuurstof-18 gehalte van 0.1994% dan concludeert men
dat het zeewater toen het dier leefde een temperatuur van 25°C had.
Het doet er niet toe of deze schelp één jaar oud is, of een miljoen jaar.
Door nu zeer oude schelpen te onderzoeken kan men temperaturen in
een ver verleden nauwkeurig bepalen. Om de temperatuur van het
oceaanwater in de loop van het verleden te bepalen gebruikt men z.g.
kernen van diepzee slib. Een dergelijke kern wordt verkregen door een
lange buis in het slib te steken en, na het weer boven halen van de buis,
het slib er voorzichtig laagje voor laagje uit te halen. De bovenste laagjes
zullen het jongst zijn, de onderste het oudst. De leeftijden der laagjes
bepaalt men met behulp van het radioactieve element rubidium. Het
slib bestaat grotendeels uit kahcskeletten van radiolariën. Men neemt
meestal kernen uit equatoriale gebieden, zoals de Caraihische zee. Als
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Temperatuurverloop van het bodemwater van de Stille Oceaan gedurende de laatste
40 miljoen jaar, bepaald door EmiHani. De figuur toont dat de temperatuur in deze
tijd voortdurend lager is geworden, en thans slechts enlcele graden boven nul is. Dit
bodemwater is thans smeltwater van Antarctica. De aanloop tot de Pleistocene
ijstijden is dus al zo'n 40 miljoen jaar geleden begonnen. Boven de figuur zijn enkele
voorlopers van de olifant aangegeven.

het zeewater daar een lagere temperatuur had dan tegenwoordig, dan
zal het in noordelijke en zuidelijke streken óók kouder geweest zijn dan
tegenwoordig. De temperatuurkromme in figuur 7 is aldus verkregen uit
analyse van kernen uit het Caraihische gebied. Deze analyse werd
uitgevoerd door een team onder leiding van Dr. C. Emiliani van de
Universiteit van Florida (Emüiani is een leerling van Dr. Harold Urey,
die de zuurstof-isotopen-methode uitvond).
Het temperatuurverloop in het Krijt-tijdperk en het Tertiair.
Past men de isotopenmethode toe op zeer oude sedimenten van de
bodem van de Stille Oceaan, in de buurt van de equator, dan verkrijgt
men de krommen voorgesteld in figuur 8 en figuur 9 (naar Emiliani).
Deze krommen geven de temperatuur van het bodemwater van de
Stille Oceaan weer. Men ziet hieruit dat reeds de laatste 40 miljoen jaar
de temperatuur van het bodemwater der oceanen begon te dalen, en
ongeveer één a twee miljoen jaar geleden haar huidige zeer lage waarde
van slechts enkele graden C bereikte. Dit water is heden smeltwater van
Antarctica. Het lijkt er daarom op dat reeds 40 miljoen jaar geleden de
aanloop tot de Pleistocene ijstijden is begonnen. Hoe is dit te verklaren?
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Het wegdrijven van de Continenten.
De laatste 10 jaar zijn er steeds meer aanwijzingen gevonden voor de
juistheid van de veronderstelling dat ahe continenten vroeger aaneen
hebben gezeten en slechts één (of misschien twee) oercontinent(en)
vormden. Deze oercontinenten zouden ongeveer 200 miljoen jaar geleden zijn opgebroken in de huidige continenten. De Duitse geoloog
Wegener die deze hypothese in het begin van deze eeuw opstelde, werd
in zijn tijd nauwelijks geloofd. Men heeft evenwel de laatste 10 jaar een
zo overweldigende hoeveelheid bevestigingen van deze hypothese gevonden dat er nauwelijks meer aan haar juistheid kan worden getwijfeld. De
aanwijzingen komen uit allerlei gebieden der natuurwetenschap. De
paleontologie leert dat langer dan 180 müjoen jaar geleden ahe continenten bewoond werden door vrijwel dezelfde diersoorten, o.a. door
een aantal van de grote reptielen uit het Trias tijdperk. Dit imphceert
dat er in die tijd verbindingen tussen de tegenwoordige continenten
geweest moeten zijn. Voor de vroegste zoogdieren geldt dit ook nog,
maar in het begin van het Tertiair ziet men dat zich in Australië, Afrika
en Z-Amerika verschihende zoogdieren hebben ontwikkeld, hetgeen
erop wijst dat in die tijd deze continenten al van elkaar geïsoleerd
moeten zijn geweest. In feite wees de Zuidafrikaanse paleontoloog du
Toit al in de jaren dertig op deze feiten die Wegener's hypothese zeer
geloofwaardig maken. Tevens vond hij dat zeer oude geologische formaties uit India dóórlopen in Oost-Afrika en dat geologische formaties uit
West-Afrika doorlopen in Zuid-Amerika (zie fig. 10), Hetzelfde geldt
voor de gletsjersporen van de Permische Ilstijd (fig. 3). De ontdekking
van de vulkanische bergketens midden op de oceaanbodems tussen de
continenten — de zogenaamde "mid-ocean ridges" — en van troggen en
slenken in andere delen van de ocenanen heeft ook de redenen van het
uiteendrijven der continenten duidelijk gemaakt, In de taaivloeibare
mantel van de aarde bestaan kennelijk uiterst langzame convectiestromingen die de continenten "op hun rug" meevoeren (fig. 11). Daar
waar de stromingen opwehen bevinden zich de vuhcanische "mid-ocean
ridges", zoals de grote bergketen midden door de Atlantische Oceaan,
die o.a. gemarkeerd wordt door de vulkanen van Tristan da Cunha en
van IJsland. Waar deze stromingen dalen vindt men de diepzee-troggen
met ernaast, aan de randen der continenten, opgestuwde bergketens
zoals de Andes, Himalaya's Sierra Nevada, etc. Dit patroon van ridges
en troggen is het duidelijkst voor de continenten rond de Atlantische
Oceaan, maar toch ook goed herkenbaar in alle andere delen van de
wereld. De convectiestromingen worden vermoedelijk aangedreven door
de verhitting van het inwendige der aarde als gevolg van het natuurlijk
verval van radioactieve elementen, zoals uranium en thorium.
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De geologische formaties van Afrika lopen door in Zuid-Amerika. De donkere
gebieden zijn zeer oude geologische formaties die zowel in Afrika als in Zuid-Amerika
gevonden worden. Ook de kustlijnen van deze continenten passen als de stukken van
een legpuzzel aan elkaar. (Dit werd al ontdekt in de 17° eeuw door de Engelse
filosoof Sir Francis Bacon), Volgens de hypothese van Wegener vormden deze continenten samen met Australië, India en Antarctica één groot zuidelijk oercontinent dat
ongeveer 200 miljoen jaar geleden in stukken is gebroken. Deze stukken drijven nog
steeds langzaam uiteen. De laatste tien jaar zijn talloze bewijzen gevonden voor de
juistheid van Wegener's hypothese.

De snelheid waarmee de continenten uiteendrijven wordt tegenwoordig geschat op ca. 5 cm per jaar.
De nauwkeurige ligging van de continenten ten opzichte van elkaar
kan men terugvinden voor een bepaald tijdperk in het verleden door de
richting te bepalen waarin magnetische kristallen zich gerangschikt
hebben in stollingsgesteenten die juist in het te onderzoeken tijdperk
zijn ontstaan. Tijdens het stoüingsproces van de lava waaruit deze
gesteenten ontstonden zullen deze magnetische kristallen gericht zijn
geweest naar de toenmalige magnetische pool van de aarde. Als gevolg
van het wegdrijven der continenten na dit tijdstip zullen deze kristallen
thans echter niet meer precies naar de tegenwoordige magnetische pool
der aarde zijn gericht. Men kan meten hoeveel hun tegenwoordige
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De oorzaak voor het uiteendrijven moet waarschijnlijk gezocht worden in convectieve
stromingen in de taai vloeibare mantel van de aarde. Deze stromingen nemen "op hun
rug" de continenten mee. Daar waar de stromingen opwellen vindt men z.g. "ruggen"
midden in de oceanen, bestaande uit vulkanische eilanden. In de Atlantische Oceaan
is deze rug zeer duidelijk en bestaat o.a. uit de bekende vulkanische eilanden IJsland
en Tristan da Cunlia. Waar twee tegengestelde stromingen elkaar ontmoeten en weer
de aarde binnengaan, ontstaat een diepzee-trog, met ernaast een opgestuwd gebergte
aan de rand van een continent, dat bij de trog nl. niet verder met de stroming
meegevoerd kan worden. Dergelijke gebieden langs een trog zijn berucht om hun
aardbevingen, zoals b.v. het gehele gebied langs de westkust van de twee Amerikaanse
continenten.

richting afwijkt van de richting naar de pool. Uit deze afwijking kan
men bepalen hoever men het continent als het ware terug moet schuiven over het aardoppervlak om deze kristallen weer precies naar de pool
te laten wijzen. Aldus vindt men over welke afstanden de continenten
zich verplaatst hebben sinds de onderzochte kristallen door stolling zijn
ontstaan (de leeftijden van de stollingsgesteenten meet men met de
radioactieve methode). [Men neemt bij dit alles aan dat de magnetische
polen der aarde zich niet verplaatst hebben ten opzichte van hun
tegenwoordige positie. Dit hjkt aannemelijk daar het aardmagnetische
veld vermoedelijk wordt opgewekt door de draaiing van de aarde zodat
de magnetische polen en rotatie-polen steeds min of meer zullen samenvallen] .
Toepassingen van deze methode op gesteenten die 60 miljoen jaar
geleden zijn gestold gaf de ligging van de continenten zoals in figuur 12
afgebeeld. Men ziet in deze figuur dat 60 miljoen jaar geleden de zuidpool van de aarde zich buiten het Antarctisch continent bevond. Antarctica was toen dus nog niet op de zuidpool aangekomen!
De theorie van Ewing en Donn.
Deze twee geologen van de Columbia Universiteit (New York) hebben een theorie opgesteld die op logische wijze verklaart waarom de
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Uit de oriëntatie van magnetische gesteenten die 60 miljoen jaar geleden stolden kan
men bepalen waar in die tijd de magnetische polen op aarde gelegen waren. Deze
polen zijn in de figuur als kruisjes aangegeven. De zwarte stippen geven de plaatsen
aan van de hierbij gebruikte magnetische gesteenten. De gebogen lijnen geven de
geografische breedtecirkels op aarde, zoals deze 60 miljoen jaar geleden liepen. De
liorizontale lijnen geven de tegenwoordige breedtecirkels aan. Men ziet uit de figuur
dat 60 miljoen jaar geleden de zuidpool van de aarde buiten Antarctica was gelegen.
In werkelijkheid betekent dit niet dat de polen van de aarde verplaatst zijn, maar dat
de continenten zelf van plaats zijn veranderd ten opzichte van deze polen. Volgens
Ewing en Donn is deze verschuiving der continenten de grondoorzaak van de ijstijden.

aarde aan het einde van het Tertiair steeds verder is afgekoeld*). Zij
gaan hierbij uit van het v/egdrijven van de continenten. Zoals uit
figuur 14 bhjkt lag langer dan 60 miljoen jaar geleden de zuidpool in
open zee. Dit feit is van groot belang omdat wanneer de polen der aarde
zich in open zee bevinden, warm oceaanwater van de equator door
middel van zeestromingen de polen zal kunnen bereiken. Iets dergelijks
*) Behalve deze theorie hebben Ewing en Donn ook een theorie opgesteld voor het ontstaan der
vier ijstijden binnen het Pleistoceen, Hierbij gaan ze uit van een cyclisch toe- en afnemen van de
hoeveelheid poolijs op aarde, zonder echter rekening te houden met de veranderingen in de
aardbaan, die zoals figuur 7 toont toch duidelijke invloed op de ijstijden moeten gehad hebben.
Omdat deze tlieorie niet door iedereen is aanvaard hebben we haar, in verband met de ruimte,
hier weggelaten.
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ziet men tegenwoordig bij de noordpool: deze is geheel omsloten door
land, behalve in het gebied tussen Groenland en Noorwegen. Juist in dit
gebied ziet men de warme Golfstroom optreden die warm water vervoert van het Caraihische gebied uit tot binnen de poolcirkel. De reden
waarom de Golfstroom optreedt is eenvoudig aan te geven: in een vat
met water heeft water de neiging om van gebieden met hoge temperatuur naar gebieden met lage temperatuur te stromen en aldus bestaande
temperatuursverschihen zoveel mogelijk te niveheren. Dit is echter
slechts mogelijk wanneer er een open verbinding bestaat tussen de
gebieden van verschillende temperatuur. Wat de oceanen betreft bestaat
zo'n open verbinding tegenwoordig slechts tussen Groenland en Noorwegen en men ziet inderdaad dat zich hier de Golfstroom heeft ingesteld. Ewing en Donn wijzen op het feit dat tegenwoordig beide polen
van de aarde grotendeels door landmassa's omsloten zijn. Op de zuidpool bevindt zich de enorme Antarctische landmassa, en de noordpool
is omsloten door de landmassa's van Siberië, Canada en Alaska. Tegenwoordig kunnen daarom warme zeestromingen de zuidpool van de
aarde in het geheel niet meer bereiken, en de noordpool slechts voor
een klein gedeelte. Daarom kan de afkoeling van de poolgebieden die
ontstaat door de geringe hoeveelheid zonnewarmte die deze gebieden
per jaar ontvangen (de helft van het jaar hebben ze in 't geheel geen
zon! )niet ongedaan gemaakt worden door de aanvoer van warm oceaanwater uit de gebieden van de equator. Figuur 12 toont dat dit echter
langer dan 60 miljoen jaar geleden niet het geval was. Toen kon het
warme oceaanwater van de equator af de zuidpool bereiken en aldus de
afkoehng als gevolg van het gebrek aan zonnestrahng in dit gebied
ongedaan maken.
Hetzelfde geldt voor het noordpoolgebied in die tijd, daar de Beringstraat toen veel wijder was dan tegenwoordig en ook de opening tussen
Groenland en Noorwegen al bestond. Hoewel de poolgebieden van de
aarde in die tijd even weinig zon ontvingen als tegenwoordig, waren ze
toen veel warmer omdat de warme oceaanstromingen voortdurend
trachtten de temperatuurverschihen tussen polen en equator te nivelleren. Dit komt goed overeen met hetgeen men weet van de planten en
dierenwereld uit die tijd: fossielen van alle continenten wijzen erop, dat
er in het Tertiair en Mesozoi'cum een tropisch klimaat heerste op de
gehele aarde, tot binnen de poolcirkels toe.
Pas toen de grote landmassa van Antarctica langzaam naar de zuidpool begon toe te drijven kon een temperatuursdaling optreden (als
gevolg van de geringe zonnestraling aan de polen, die nu niet meer
gecompenseerd werd). Volgens Ewing en Donn is de voortdurende
temperatuurdaling op aarde, die volgens figuur 9 al meer dan 40 miljoen jaar geleden begon dan ook het gevolg van de aankomst van
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Antarctica op de zuidpool, waardoor langzamerhand de temperatuur
van dit gebied begon te dalen. Tevens droeg de toenemende isolering
van de noordpool in die tijden haar steentje bij tot de afkoeling van het
Nóórdpoolgebied. Naar schatting 1 a 2 miljoen jaar geleden zou deze
afkoeling zover zijn voortgeschreden dat de temperatuur der poolgebieden tot onder het vriespunt daalde en zich permanente ijskappen
begonnen te vormen. Volgens de hypothese van Ewing en Donn is dus,
indirect, het wegdrijven der continenten de hoofdoorzaak van het
ontstaan van de ijstijden.
De oudere ijstijden.
Het opbreken der continenten en het daarna volgende uiteendrijven
zou ongeveer 200 miljoen jaar geleden hebben plaatsgehad. De convectiestromingen in de aardmantel moeten echter al gedurende het gehele
bestaan van de aarde een rol gespeeld hebben. Het lijkt daarom waarschijnlijk dat de continentale massa's zich gedurende de gehele aardse
geschiedenis over het aardoppei-vlak verplaatst hebben. Van tijd tot tijd
zal zich dan een continentale massa op één der polen van de aarde
hebben bevonden, zodat een ijstijd mogehjk werd. Met de theorie van
Ewing en Donn zou men het optreden van de Permische ijstijd en de
Precambrische ijstijden dan ook in principe op deze wijze kunnen
verklaren. In de lange hiertussen liggende tijden waarin de polen zich in
open zee bevonden zou de aarde telkens van de equator tot de polen
vrijwel dezelfde temperatuur van ca, 25° a 30°C gehad hebben. Over
het wegdrijven der continenten langer dan 200 miljoen jaar geleden
bezit men echter nauwelijks informatie, zodat we hierop niet verder
kunnen ingaan.
De toekomst.
Als Ewing en Donn's hypothese juist is zal de aarde koud blijven
zolang Antarctica zich op de zuidpool bevindt en de noordpool haar
geïsoleerde positie behoudt. Gezien de zeer langzame beweging van het
wegdrijven der continenten zal dit zeker nog minstens een tiental miljoenen jaren duren. Er staat ons dus vermoedelijk een ijstijd te wachten
die in lengte vergelijkbaar is met die uit het Perm. Al die tijd zal de
aarde dus met sneeuw bedekte poolkappen bezitten. Van tijd tot tijd
zal het poolijs zich wat verder in de richting van de equator verplaatsen - wellicht als gevolg van de kleine veranderingen in de aardbaan, In
dat geval zal men een - relatief "kort" durende - grote vergletsjering
zoals de Würm, Riss, Mindel of Günz ijstijd kunnen krijgen waarbij de
continenten der aarde voor meer dan 25% van hun oppervlak met ijs
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zijn bedekt. Ertussen zal de tempera tuurverdeling op aarde ongeveer de
huidige zijn, waarbij zo'n 10% van het oppervlak der continenten met
landijs is bedekt.
De eerstkomende storing van de aardbaan die een uitbreiding van het
landijs zou kunnen veroorzaken, zal over ongeveer 20.000 jaar optreden. Dan zal misschien weer een ijsuitbreiding zoals de Würm-ijstijd
kunnen ontstaan.

O N D E R Z O E K I N G E N O V E R H E T ONTSTAAN V A N K A N K E R

door
Prof. Dr. Th. G. van Rijssel

Gezwelgroei is een zeer veel voorkomend verschijnsel, bestaande uit
een plaatselijke onafhankelijke vermeerdering van cellen in het lichaam.
Deze cellen woekeren autonoom voort zonder zich te storen aan de
regulatie-mechanismen die de delingen van de normale lichaamscellen
besturen. Indien het gezwel dat ten gevolge van dergelijke niet-gereguleerde celvermeerdering is ontstaan zich in het lichaam uitbreidt door
versleping en uitzaaiing van gezwelcellen waaruit weer nieuwe gezwellen
— dochtergezwellen of metastasen — voortkomen, dan noemt men het
gezwel kwaadaardig of maligne.
Van vrijwel alle weefsels en organen in ons lichaam kunnen gezwellen
uitgaan, en ahe kwaadaardige gezwelsoorten tezamen vat men samen
met het woord: kanker. Kanker is een ernstige ziekte die — indien er
geen behandeling wordt ingesteld — op den duur de dood veroorzaakt.
Ook in een aantal gevallen, waarin wel behandeling had plaats gevonden
leidt de ziekte tot de dood omdat het proces ten tijde van de behandehng al te ver was voortgeschreden om met succes te worden behandeld.
Voor een succesvolle behandeling is het noodzakelijk het gezwelweefsel
volledig weg te nemen (operatieve therapie) of te vernietigen (radiotherapie en chemotherapie).
Tegenwoordig berust circa 25%van de sterfgevallen in Nederland op
een of andere vorm van kanker. Dit percentage is ruim tweemaal zo
hoog als aan het begin van deze eeuw. Hoewel dit verontrustend lijkt, is
het in werkelijkheid het gevolg van het bedwingen van een aantal andere
ziekten, voornamelijk infectieziekten, die vroeger vele slachtoffers
maakten, ook reeds op jeugdige leeftijd. Kanker is voornamelijk een
ziekte van de ouderdom: met het stijgen van de leeftijd neemt de
frequentie van kanker exponentiëel toe. Het is daarom niet verwonderlijk, dat wanneer de maatschappij zich zo ontwikkelt dat een groter
gedeelte van de bevolking hoge leeftijden bereikt, de kankersterfte sterk
toeneemt.
Naar een voordracht gehouden voor de KonmkUjke Maatschappij voor Natuurkunde "Diligentia"
te 's-Gravenhage op 8 maart 1971.
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Het spreekt vanzelf dat aan een ernstige ziekte, die zoveel voorkomt,
veel wetenschappelijk onderzoek is gewijd. Aanvankelijk heeft men zich
vooral afgevraagd door welke oorzaak kanker ontstaat, en in welke
opzichten kankercellen verschhlen van de normale hchaamscehen. Daarnaast heeft men natuurlijk vanouds getracht de schadelijke gevolgen van
kanker in het lichaam te onderkennen en deze zo veel mogelijk te
bestrijden. Er is in deze eeuw zoveel onderzoek over kanker verricht dat
het zeer moeilijk is de resuhaten ei-van te overzien en te integreren tot
een enigszins samenhangend beeld.
Om dit toch te bereiken moet men zich er van bewust zijn dat het
kankeronderzoek op zeer verschhlende niveaus plaatsvindt en gericht
kan zijn op zeer uiteenlopende vragen.
Zo kan men onderscheiden:
1. onderzoek op mondiaal en sociaal niveau, gericht op de vraag: wie
krijgen er kanker? Zijn er erfelijke factoren of invloeden uit de
omgeving (geografisch, klimatologisch, beroepsmatig enz.), die
praedisponeren voor kanker of bepaalde vormen ei-van? Landelijke
registratie van kankerpatiënten is hierbij van groot belang;
2. onderzoek gericht op de invloed van de aanwezigheid van kanker in
het hchaam bijvoorbeeld op de orgaanfuncties, op de samenstelling
van het bloed, op de stofwissehng, lichaamstemperatuur, immunologisch systeem enz.
Verbetering van kennis hieromtrent kan leiden tot verbeteringen
van de kankerdiagnostiek.
3. onderzoek van de eigenschappen en het gedrag van gezwelweefsel,
zoals de bouw, de stofwissehng, de wijze waarop het groeit en zich in
het lichaam verspreidt;
4. onderzoek naar de eigenschappen van kankerceüen en hun verschihen
ten opzichte van normale hchaamscehen, zowel wat betreft hun
microscopische en ultramicroscopische structuur, hun stofwisseling
en chemische samenstelling, hun gedrag ten opzichte van andere
cehen, hun gevoeligheid voor allerlei agentia (geneesmiddelen!);
5. onderzoek naar de oorzaken waardoor normale cellen tot kankercellen kunnen worden. Door zorgvuldige observaties bij de mens, en
door experimenteel onderzoek bij proefdieren heeft men vele oorzakelijke factoren leren kennen. De belangrijkste rubrieken van deze
cancerogene invloeden zijn straling (röntgenstralen en andere ioniserende straling, ultraviolette stralen), diverse chemische verbindingen
(o.a. cyclische koolwaterstoffen, aminen, azo-stoffen, alkylerende
stoffen), hormonale overstimulatie en overmatige regeneratie, tumorvirussen;
6. onderzoek naar het mechanisme, waardoor bovengenoemde cancerogene invloeden een normale cel tot kankercel maken. Welke celfunc-
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tie moet geblokkeerd of ontregeld worden om cellen onbestuurbaar
te maken en daarmee tot autonome woekering te brengen? Wat is het
eigenlijke mechanisme van de cancerogenese?
De laatste vraag is eigenlijk de kern van het kankervraagstuk, en
hierop is dan ook een gi-oot deel van het huidige kankeronderzoek
gericht.
Het is uiteraard niet mogelijk in één avond een overzicht over alle
actuele aspecten van kankeronderzoek te geven. Ik zal mij daarom
beperken tot enkele voorbeelden om U de enkele gedachten over het
ontstaan van kanker, die in het laatste decennium zijn gevormd toe te
Hchten.
'
Zoals hierboven reeds werd vermeld, zijn er zeer verschillende factoren en invloeden bekend geworden welke kanker kunnen doen ontstaan.
Toen men had ontdekt dat teer cancerogeen kon zijn, heeft men met
grote inspanning gezocht naar de specifiek cancerogene bestanddelen in
het gecompMceerde mengsel dat teer is. Inderdaad is men er zodoende
m geslaagd sterk cancerogene stoffen te isoleren, waaivan enkele gamma's voldoende waren om na inspuiting bij een proefdier kanker te
doen ontstaan. Later bleek echter dat ook met veel minder specifieke
middelen kanker kon worden opgewekt.
Bij de muizen komt een carcinoom voor in de tandkas van de onderste
knaagstand. Dit gezwel is zeldzaam en is zowel in de Verenigde Staten
als in Amsterdam waargenomen.
Bij onderzoek van deze gezwellen werden in het kankerweefsel haren
gevonden. Het bleek dat bij oude muizen van bepaalde stammen haren
in de tandkas binnendringen als de dieren hun vacht reinigen. Deze
binnengedrongen haren beschadigen het glazuurvormend epitheel dat
onder tegen de tand aanzit. Dit epitheel wordt door de haren gespleten
en m deze spleten hoopt zich vocht op. Er ontstaat een voortdurende
prikkelingstoestand van dit epitheel en het omgevende weefsel ten
gevolge van de blijvende aanwezigheid van de haren: voortdurend worden cellen mechanisch beschadigd en voortdurend is verhoogde regeneratie nodig. Dit is voldoende om een verhoogde kans op het ontstaan
van kanker te geven. Dit werd bewezen door experimenteel deze toestand reeds bij jonge dieren te scheppen door haren of draadjes van
nylon of staal in de tandkas te schuiven. Het percentage waarin dan
carcinoom ontstond werd dan veel hoger, in overeenstemming met de
langere duur van de mechanische prikkeling.
Het bleek dat ook in dit geval blootstelling aan ioniserende stralen de
frequentie waarin kanker ontstond verhoogt. In dit voorbeeld is dus van
specifieke chemische cancerogene invloed geen sprake en sterk uiteenlopende cancerogene prikkels kunnen elkaar blijkbaar versterken (sum-
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matie). lets dergelijks is eveneens gebleken bij het onderzoek dat in ons
land verricht is over borstklierkanker bij de muis.
Omstreeks 1925 had Little de eerste muizenstammen zuiver gekweekt, dat wh zeggen hij had maximale inteelt in zoveel opeenvolgende generaties voortgezet, dat de dieren van eenzelfde stam homozygoot waren geworden voor alle genen, en daarmee genetisch identiek.
Onder de stammen die hij zo had gefokt was er één, waarin vrijwel ahe
vrouwtjes als zij oud werden mammacarcinoom kregen (DBA-stam). In
een andere zuivere stam (C 57 Bl) kwam melkkherkanker vrijwel niet
voor. Het leek dus, of genetische factoren beslissend waren voor het
ontstaan van deze vorm van kanker! De Nederlandse onderzoeker
Korteweg, die een aantal van deze muizen had gekregen wüde deze
erfelijkheid bestuderen en kruiste daarom muizen van deze stammen.
Tot zijn verrassing bleek dat de bastaarden niet ahe dezelfde dispositie
voor mammacarcinoom hadden, maar dezelfde dispositie hadden als
hun moeder, en het deed er hierbij niet toe uit welke stam hun vader
kwam. Enige jaren later heeft Bittner bewezen, dat het er niet om ging
uit welke moeder zij waren geboren, maar door welke moeder zij waren
gezoogd: er kon blijkbaar met de moedermelk een factor worden
doorgegeven aan de jongen, waardoor beshst werd of deze later mammacarcinoom zouden krijgen of niet. Deze melkfactor bleek een virus te
zijn (M.T.V. of mamma tumor virus). Bij verder onderzoek van melkBij verder onderzoek van melkkherkanker bij de muis bleek, dat niet
aheen dit virus, maar ook de hormonale stimulatie van het melkkherweefsel invloed op het ontstaan van deze vorm van kanker heeft.
Mühlbock en Boot konden met excessieve hormonale overstimulatie
van de melkkheren bij muizen door implantatie van hypofyses mammacarcinoom doen ontstaan zelfs bij genetisch hiervoor het minst
gedisponeerde muizenstammen, waarbij geen activiteit van M.T.V. kon
worden vastgesteld. Zij merkten bovendien op, dat factoren als omgeving en levensomstandigheden invloed hadden op de frequentie waarin
het mammacarcinoom ontstond. Zo bleek dus bij het mammacarcinoom van de muis, dat het best geanalyseerde gezwel is, dat het
ontstaan van carcinoom afhankelijk is van een constellatie van verschülende en ongelijksoortige factoren. Door één van deze factoren tegen te
gaan of uit te schakelen kan men de frequentie waarin deze vorm van
kanker ontstaat zeer sterk doen dalen en aldus een doeltreffende
prophylaxe bereiken. Dit geldt naar alle waarschijnlijkheid ook voor
andere vormen van kanker en hieruit put men de hoop, dat door het
verwerven van inzicht in de constehaties van oorzakelijke factoren,
betrokken bij het ontstaan van kanker bij de mens, het mogelijk zal
worden effectieve preventie toe te passen. Hierbij kunnen echter grote
weerstanden optreden, zoals bhjkt uü het uitblijven van effectieve
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preventie van longkanker: het sigarettenverbruilc in ons land is nog
nauwelijks verminderd! Het mammacarcinoom bij de muis is niet de
enige vorm van kanker waarbij een virus deel uhmaakt van de constellatie van oorzakelijke factoren. Reeds omstreeks 1910 had Rous bewezen dat het kippesarcoom ontstond als gevolg van een besmetting
met een virus, dat sedertdien als het Rous-virus bekendstaat. Eerst in
1966 werd hem de Nobelprijs voor deze ontdekking toegekend, omdat
men toen pas oog kreeg voor de grote betekenis van tumorvirussen.
Het staat nu vast, dat leukaemie bij vogels, muizen en katten door
virus wordt veroorzaakt. Ook is bij het onderzoek naar leukaemievirus
bij muizen een ander virus ontdekt dat bij verscheidene diersoorten een
gi-oot aantal verschillende gezwelsoorten kan vemekken (o.a. sarcomen,
carcinomen en hepatomen) zodat men het het polyoma-virus heeft
genoemd. Men heeft de virusdeeltjes zichtbaar kunnen maken met
elektronenmicroscopisch onderzoek.
Zijn er bij de mens ook vormen van kanker die door virus worden
veroorzaakt?
Als men deze vraag stelt, moet men zich er rekenschap van geven dat
het bijzonder moeilijk moet zijn om dit aan te tonen. Men kan niet
zoals bij proefdieren experimentele besmettingen tot stand trachten te
brengen om zo gezwelgroei op te wekken. En als men in menselijk
gezwelweefsel zoekt naar virusdeeltjes en deze zou menen te vinden,
dan is nog aherminst bewezen, dat de abnormale deeltjes, die men
gevonden heeft er verantwoordelijk voor zijn dat de cellen zich als
gezwelcellen gedragen.
In principe zijn er twee methoden om dit laatste aannemelijk te
maken. In de eerste plaats kan men trachten de deeltjes uh de cellen te
isoleren en dan bij proefdieren in te spuiten. Kan men op deze wijze
gezwelgroei bij het dier opwekken dan is het wel zeer waarschijnlijk, dat
de ingespoten deeltjes een tumorvirus waren. Ook kan men weefselcellen in buizen kweken en deze weefseUcweek trachten te infecteren
met de virusdeeltjes. De meeste virussen brengen de cehen snel tot
verval, zodat de weefselcultuur afsterft.
Bij tumorvirussen blijken echter de cellen het virus wel op te kunnen
nemen zonder er aan dood te gaan. De cellen blijven in leven, delen
zich, en tonen dan veranderde eigenschappen: zij groeien mmder ordelijk en als zij in een passend proefdier worden geïmplanteerd, woekeren
zij verder als gezwelcellen. Deze laatste stap van de bewijsvoering is
echter voor tumorvirussen die alleen in menselijke cellen zouden kunnen leven niet toepasbaar.
De tweede methode berust op immunologische principes. Een virus
bestaat uit nucleinezuur omgeven door eiwhten. Deze eiwitten worden
door het immuunapparaat van het lichaam herkend als soortvreemd. Zij
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werken als antigeen, dat wil zeggen zij wekken de produktie van
specifiek tegen hen gerichte gammaglobuhnes op, die men antistoffen
noemt. In de eerste plaats kan men dus uit de aanweziglieid van
antistoffen in het bloed concluderen dat het lichaam het bijbehorende
antigeen herbergt of geherbergd heeft. Dit is een veel gebruikte methode om virusinfectie aan te tonen.
Ook kan men door proefdieren met een bepaald antigeen in te
spuiten de produktie van antistoffen tegen dit antigeen opwekken. Als
men dan bloed van deze dieren afneemt kan men hieruit de globulines
verkrijgen en hierin bevinden zich de specifieke antilichamen tegen het
gebruikte antigeen. Men heeft dan specifieke antistoffen verkregen
tegen bestanddelen van bepaalde virusdeeltjes. Door de verkregen antistoffen van een merk of label te voorzien — men kan er hiertoe een
radioactieve stof aan koppelen, of een kleurstof, of een fluorescerende
stof — kan men vaststellen waar de antistof wordt gebonden, dat wü
zeggen waar zich antigeen bevindt. Zo kan men de gemerkte antistof
gebruiken om het bijbehorende antigeen op te sporen, bijvoorbeeld
door de antistof bij bepaalde cehen te brengen, en na spoelen te
onderzoeken of de antistof ergens is vastgehouden. Zo kan men een
virus aantonen en identificeren met antistof tegen de eiwitbestanddelen
van het virus.
Tumorvirussen die RNA bevatten, zoals bijvoorbeeld het Rous-virus
en de leukaemievirussen, worden voortdurend in de cellen van het
gezwel geproduceerd, en op de hierboven beschreven wijze kan men
aantonen dat virusdeeltjes, die elektronenmicroscopisch in de cel zijn
aangetoond, al of niet tot een bepaalde virussoort behoren.
Bij DNA-tumorvirussen, zoals het polyomavirus, gelukt dit vaak niet,
want deze leiden veelal niet tot produktie van virusdeeltjes in dë cel.
Het virusnucleinezuur is hier als het ware deel geworden.van het Ï)NA
van de cel en wordt alleen gereproduceerd als de tumorcel zich deelt.
De cel heeft hierdoor een iets gewijzigd genoom gekregen. Deze verandering van de moleculaire samenstelling van het genoom blijkt uit de
verandering van celeigenschappen (verhes van bestuurbaarheid), maar
ook uit veranderingen van de samenstelling van het celoppervlak. Het
blijkt namelijk dat kankercehen aan hun oppervlak enkele zogenaamde
S-antigenen dragen, die aan normale cehen niet aantoonbaar zijn. Met
gemerkte antistoffen, die specifiek tegen deze antigenen gericht zijn,
kan men aantonen of de verandering van normale cel tot gezwelcel
heeft plaatsgevonden.
Met immunologische methoden kan men dus eventuele tumorvirusdeeltjes identificeren, tumorcellen herkennen aan afwijkende oppervlakte-antigenen en een infectie met (tumor)virus vaststellen door het
aantonen van antistoffen in het bloed. Door toepassing van deze me-
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thoden heeft men inderdaad aanwijzingen verkregen dat ook voor
gezwelgroei bij de mens virus van betekenis zou kunnen zijn. Het meest
besproken voorbeeld is een gezwelsoort (lymfoom) die bij Afrikaanse
kinderen is beschreven door Burkitt. Uit de geografische verbreiding van
deze gezwelsoort, die geleek op die van malaria, kreeg men de indruk
dat er een infectie aan ten gi-ondslag zou kunnen liggen. Bij zorgvuldig
onderzoek in Engeland en de V.S. van ingevroren weefsel dat uit Afrika
werd opgestuurd slaagde men erin aan te tonen, dat er een herpesachtig
virus in het gezwelweefsel aanwezig was. Later bleek dat lijders aan dit
gezwel antistoffen tegen dit virus in hun bloed hadden en vervolgens,
dat een groot deel van de bevolking ook deze antistoffen had. Tenslotte
bleek dat vele inwoners van Europa en de V.S. deze antihchamen
eveneens bezaten. Deze leden niet aan het Burkittdymfoom, maar
hadden wel geleden aan mononucleosis (klierkoorts van Pfeiffer). Het
herpesachtige virus wordt thans dan ook als een oorzakelijke factor
voor de Burkitt-tumor en voor de klierkoorts beschouwd, en men
veronderstelt wel dat bij lijders aan chronische malaria een zodanige
overbelasting van het immunologisch systeem bestaat, dat een infectie
met het virus van de klierkoorts tot een gezwelgroei kan leiden. Ook
hier dus een ingewilckelde constellatie van oorzakelijke factoren!
Er zijn ook andere meer voorkomende gezwelsoorten bij de mens,
waar virusdeeltjes bij zijn gevonden (o.a. leukaemie, osteosarcoom,
mammacarcinoom). Hierbij zijn echter nog geen immunologische additionele gegevens verkregen over de aetiologische betekenis hiervan.
De reeds genoemde veranderingen aan het celoppervlak van kankercellen hebben de laatste tijd veel aandacht gekregen omdat men zich
kan voorstellen dat deze samenhangen met het kwaadaardige celgedrag.
Als men kankerceüen kweekt, blijkt dat zij zich in vitro ook anders
gedragen dan normale cellen. Normale cehen vertonen namelijk het
verschijnsel van contact-inhibitie, dat wü zeggen als zij bewegen en een
andere cel aanraken, respecteren zij deze en bewegen zich niet verder in
die richting. Ook wordt de neiging om zich te delen geremd door
oppervlalctecontact met andere cellen. Bij kankercehen ontbreekt dit
verschijnsel: deze groeien in vitro over elkaar en over andere cehen
heen, en hun dehngsneiging wordt niet geremd door aanraking met
andere cellen. Het is aantrekkelijk deze waarnemingen in verband te
brengen met het gedragspatroon van kankercellen in vivo: de infiltrerende groei, het binnendringen in andere weefsels en de continue
celvermeerdering zouden zeker verband kunnen hebben met het ontbreken van contact-inhibitie, en dit zou zeer wel kunnen samenhangen
met veranderingen van het celoppervlak, waarvoor de veranderde
antigene samenstelling een aanwijzing is.
Kan men zich nu voorstehen, dat de uiteenlopende invloeden, die
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invloed hebben op het ontstaan van kanker zoals straling, chronische
mechanische beschadiging, cancerogene verbindingen, hormonale overstimulatie en tumorvirussen in de cel eenzelfde effect hebben? Inderdaad is het enigszins mogelijk geworden zich een dergelijke voorstelling
te maken, sinds men door de moleculaire biologie enig inzicht heeft
verworven in de regulatie van de celfuncties. Vrijwel alle verrichtingen
van de cel vereisen stofwisselingsprocessen en hiervoor zijn enzymen
nodig, die in de cel zelf moeten worden opgebouwd. De programma's
voor de produktie van deze enzymen en alle andere eiwitten die in de
cel moeten worden opgebouwd zijn voorgeschreven in het DNA van de
celkern. Dit DNA bevat niet alleen de programma's voor deze ene
celsoort, maar in alle cellen van het hchaam is het kern-DNA geheel
gelijk, zowel van samenstelhng als in hoeveelheid (met uitzondering van
de rijpe geslachtscellen waarin deze hoeveelheid is gehalveerd). In het
DNA van iedere celkern liggen de programma's voor ahe celsoorten van
dat individu gecodeerd, maar het grootste deel ervan is door repressoren
geblokkeerd en is niet effectief meer. In de ene celsoort zijn andere
delen van dit DNA actief dan in een andere celsoort: hierop berust de
ontwikkeling en de speciahsatie van de verschülende celsoorten van het
lichaam. Ahe mogelijkheden voor het celgedrag liggen in het DNA
geprogrammeerd.
Het lijkt dus voor de hand te liggen dat een blijvende verandering van
het celgedrag zoals die bij kankercehen is ontstaan (dat wü zeggen de
dochtercellen en alle nakomelingen hiervan blijven dit afwijkende celgedrag vertonen) terug te voeren zal zijn op een verandering van het
DNA.
Hiermee zou in overeenstemming zijn dat verschillende cancerogene
invloeden bijvoorbeeld ioniserende strahng en diverse chemische verbindingen, ook mutageen zijn, dat wü zeggen zij kunnen veranderingen
tot stand brengen in het genoom van geslachtcehen, die manifest
worden omdat het nageslacht erfelijke mutaties toont. Ook een DNAvirus dat een onderdeel van het celgenoom wordt past geheel in deze
visie. Wat RNA-virussen betreft, er zijn thans aanwijzingen, dat ook
deze een verandering van het cel-DNA kunnen induceren.
Toch kan men zich ook nog andere mogelijkheden voorstellen. Uitgaande van het concept dat het DNA via RNA alle eiwitsynthese in de
cel regelt, en daarmee via de celenzymen de gehele celstofwisseling, kan
men zich ook voorstellen dat het uitschakelen van een repressor door
een cancerogene factor (bijvoorbeeld een virus of een chemisch cancerogeen) tot gevolg heeft dat een tot nu toe geblokkeerd deel van het DNA
gaat functioneren. Dan zou hierdoor eiwit kunnen ontstaan, dat een
ander tot nu toe functionerend deel van het DNA blokkeert, zodat
daardoor de cel blijvend in een nieuwe toestand komt waarbij bijvoor-
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beeld het celoppei-vlak een verandering heeft ondergaan zonder dat het
DNA zelf is veranderd. Naast beschadiging van het genetisch materiaal
in de cel moet men dus ook met een zogenaamd epigenetisch aangrijpingspunt rekening houden.

NATUURKUNDIGE P A R A D O X E N B I J A L L E D A A G S E
VERSCHIJNSELEN: BALLEN, FIETSEN, SCHRIJVEN

door
Prof. Dr. J. A. Prins
Wanneer iets tegen onze huis-, tuin- en keukenvoorstellingen indruist,
noemen we het paradoxaal: bv. dat een vlag niet wapperen kan op de
maan (natuurkundig is dit een natuurlijk gevolg van het ontbreken van
een maan atmosfeer). Ook op aarde lopen we wel eens tegen paradoxaal
aandoende verschijnselen aan. Wat denkt U er bv. van, dat men bij de
bol van fig. 1 naar keuze het bovenste of het onderste draadje kan
breken door verticaal naar beneden te trekken? Het bovenste draadje
lijkt immers het aangewezen slachtoffer, omdat daar de zwaarte van de
bol ons trekken versterkt. Maar bij een kort, stevig rukje breekt toch de
onderste draad, omdat de bol door zijn trage massa zo langzaam in
beweging komt, dat de bovenste draad nog niet merkbaar gerekt is, als
de onderste al gebroken is.

Fig. 1 Bij langzaam trelclcen breekt bovenste draad, bij snel trekken onderste.

De in fig. 2 voorgestelde gladde stuit van een bal tegen de onderkant
van een tafel vinden we niet paradoxaal, de in ,fig. 3 voorgestelde
stroeve stuit wel, omdat de bal zonder zichtbare tegenwerking toch uit
zichzelf terugkeert. Natuurkundig volgt de beweging automatisch uit
het omzetten van lineaire snelheid (translatie) bij de eerste stuit in
Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde "Diligentia"
te 's-Gravenhage op 22 maart 1971.
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Fig. 3 Bij stroeve stuit ( — ) gaat de
tangentiële snellieid bij eerste
botsing over in rotatie, bij tweede
in tegengestelde snelheid.
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Fig. 2 Bij gladde stuit (
) gaat de
tangentiële snelheid door. De bal
komt dus aan het andere eind uit.

draaiing en het omgekeerde proces bij de tweede stuit.
Bij het biljarten gebruikt men draaiing van de bal onder de naam
„effect" of „trekken". Grotendeels verlopen echter de wisselwerkingen
der ballen met elkaar, met de band en met het laken glad. Bij het
trekken en piqueren ,,schuift" een bal met tegengestelde draaiing over
het laken. Als deze schuiving door enige wrijving toch uitgeput raakt,
rolt de bal terug (ongeveer als een met tegeneffect weggeworpen hoepel). Bij zijdelings effect wordt aan de ene kant het laken iets hoger
opgewreven dan aan de andere kant. Doordat de bal tegen dit heuveltje
van eigen fabrikaat moet oplopen, wijkt hij naar de andere kant af en
beschrijft zo een (flauw) gekromde baan.
Ook een met „ondereffect" geslagen golf- of tennisbal heeft neiging
een naar boven gekromde baan te beschrijven. Met de papiercilinder van
fig. 4 leidt dit zelfs tot een volledige cirkelbaan naar boven toe, gesuperponeerd op de gewone kogelbaan. De opwaartse kracht bij dit zg.
Magnus-effect berust op een sterkere stroming van de lucht langs de bol

^ -X

/

\
\
Fig. 4 Bij ondereffect is de luchtstroming (dikke pijlen) om cilinder
aan onderkant geremd, dus gering,
aan bovenkant versterkt, dus
groot. Dit geeft druk naar boven
(Bernoulli).

/
X

•
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aan de bovenkant dan aan de onderkant (meeslepen van lucht door
rotatie). Volgens de zg. wet van Bernoulh is dan nl. de druk het kleinst,
waar de stroming het snelst is (p + |pv^ = constant), dus boven.
Bij stroming door een niet-capillaire buis is ten gevolge van de wet
van Bernoulh de druk in een vernauwing Jager dan in een verbreding.
Vergelijken we dit met een mensenstroom, die zich door een kaartcontrole perst, dan lijkt ook dit effect paradoxaal. We moeten hier verder
van afzien en ook van andere gevallen van kromme baan, bv. door de
Coriolis-kracht van de draaiende aarde of de Lorentz-kracht op een
bewegend elektron in een magneetveld.
Bij fietsen bewaart men zijn evenwicht niet alleen quasi-statisch door
beurtehngs meer op de ene of op de andere trapper te dmkken, maar
ook dynamisch met behulp van de centrifugale kracht, vooral bij grote
snelheid. Hiemit volgt, dat men bij ontmoeten van een obstakel eerst
even ernaar toe moet sturen om naar de andere kant iets om te vallen.
Pas hierdoor wordt men in staat gesteld nu van het obstakel af te
cirkelen. Bij langzaam fietsen is de centrifugale kracht te zwak, maar
bereikt men toch door dezelfde bewegingen van het stuur dezelfde
stabihseringseffecten, omdat het steunpunt op de weg iets vóór de
draaiingsas van het stuur ligt. Bovendien helt deze as enigszins, met
hetzelfde resultaat. Hiermee is in hoofdzaak de paradox opgelost, dat
men op een tweewieler niet omvalt (al steken er ook nog andere
subtielere stabihseringen in het fietsen).
Wat de fietsbanden betreft, moet men zich eerst afvragen, of de
vering ervan op de elasticiteit van het rubber of van de lucht erin berust.
Het antwoord is, dat de buitenband niet rekt en het rubber dus niet tot
de vering bijdraagt. Rubber als materiaal is aheen vereist om de voortdurende vervormingen zonder slijtage te kunnen uitvoeren. Een verdere
paradox is, dat het indeuken van de band niet of nauwelijks tot grotere
tangentiële spanning in de band leidt, zoals doorrekenen van fig. 5 doet
zien. Door via een plank op een gewoon kinderbahonnetje te gaan
staan, kan men dit effect demonstreren. In wezen berust deze paradox
op het verkleinen van het zijdelings oppervlak, waarop de druk werkt.
Het voorgaande viel geheel op het terrein van de klassieke mechanica.
Om althans nog één ander onderdeel van de natuurkunde te hulp te
roepen, zullen we de rol van de capillariteit bij het schrijven met een
kogelpuntpen bespreken. Daar de capillariteit op de intermoleculaire
aantrekkingskrachten berust, kunnen we deze aan de hand van een film
laten zien, waarbij de moleculen op het water drijvende schijfjes zijn,
die door onregelmatige golven in „warmtebeweging" worden gehouden.
Het smelten van een kristal tot een vloeistofdruppel wordt zo gedemon-
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Fig. 5 Door belasten van een fietsband wordt de drulc wel
iets groter, maar de tangentiële spanning in het vlies
toch Icleiner, doordat de druk op een kleiner oppervlak werkt.
Dus S2 <Si.

Streerd (fig. 6). Ook in de vloeistof blijven de moleculen nog in eikaars
„werkingssfeer"; hierin vindt de „oppervlaktespanning" van een vloeistof zijn verklaring. Het is aan deze oppervlaktespanning, dat een
vloeistofkolom in een capillair buisje hangt, althans wanneer de vloeistofvoldoende adhesie aan de wand bezit.
De werking van de kogelpunt, die door draaien en spleet-openen de
taaie inkt helpt uitvloeien naar het papier, waarin hij capihair wordt
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Fig. 6 Links moleculaire rangschikking in kristalmodel,
rechts in vloeistofmodel (schematisch naar film).
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opgezogen, is in fig. 7 geïllustreerd. De paradox zit niet in het gebruik,
maar in het opbergen van de pen. Men heeft die nl. uitgevonden, omdat
bij gewone vulpennen in vhegtuigen door de luchtdrukvermindering
inkt uit het reservoir spuit, daar dit aan de achterkant gesloten is. Bij de
kogelpuntpen is het reservoir ÖA/? de achterkant open. Waarom vloeit de
inkt er dan niet uit, als men de pen op de kop of liggend opbergt? ? De
proef met een glazen buisje in fig. 8 illustreert dit verschijnsel. We
verwijzen naar het boven gezegde voor het hangen van de kolom aan de
capillaire punt. Maar waarom zakt de e/wrfbegrenzing van de kolom niet
op de in fig. 8 aangegeven wijze naar één kant uit, zoals we althans in
een wijdere buis gewend zijn? Het antwoord is, dat dit schuinzakken
meer oppervlakteënergie produceren zou dan uit de gravitatieënergie
(daling van het zwaartepunt) ter beschikking komt, ahhans wanneer de
buisdiameter beneden ongeveer 3 mm blijft.
Resumerend kunnen we over onze paradoxen met Stevin zeggen:
„Wonder en is geen wonder" (althans voor de natuurkundige).

Fig. 7 Bij indruiclcen van de Icogelpunt treedt, geholpen
door draaiing van de kogel,
de taaie inkt door de spleet
in het papieroppervlak.

Fig. 8 De vloeistofkolom hangt aan de meniscus in de
capillaire punt. Het eindvlak zakt niet uit, omdat de oppervlaktevergroting meer energie zou
eisen dan dalen van het zwaartepunt leveren
zou.
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