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Plaat I Radiografie met radioactief iridium-192 van lasnaden in een 
pijpleiding. Rondom de buis wordt ter plaatse van de lasnaad een foto
grafische film aangebracht. De houder voor de stralingsbron, ea. 2 curie 
Ir-192, is aangebracht op een verschuifbaar wagentje in de buis of dia
metraal tegenover de filrr. aan de buitenzijde van de buis. Door de af
scherming van de stralingsbron te ontsluiten kan de film worden belicht. 
Deze methode is o.a. toegepast bij de aanleg van de olieleiding van 
Rotterdamnaar Keulen. ( Foto: Rontgen Techn . Dienst N. V., Rotterdam) 



Mijne Heren Curatoren, 
Mijne Heren Hoogleraren, 
Dames en Heren leden van de wetenschappeltjke, technische en administratieve staf, 
Dames en Heren studenten, en voorts 
Gij alien die door uw aanwezigheid b/ijk geeft 
van uw belangstelling, 

Waarde toehoorders, 

Reeds direct na zijn schepping kreeg de mens van God de opdracht: onder
werpt de aarde. Aan deze opdracht wordt mijns inziens niet alleen gehoor ge
geven door de boer, wanneer hij mest, ploegt, egt, zaait, wiedt en oogst, maar 
ook door de technicus die de materie in algemene zin aan de mens tracht dienst
baar te maken en a fortiori door de beoefenaar van de natuurwetenschappen. 
De resultaten van <liens onderzoekingen over de eigenschappen en wetmatig
heden der materie Jeggen de grondslag voor vele toepassingen in de geneeskun
de, de landbouw en de techniek. Hoe breder opgezet en minder gericht op 
praktische toepassingen dat onderzoek is, des te grater is de kans op onver
wachte toepassingsmogelijkheden. 

Wat is materie eigenlijk? 
Volgens de huidige opvattingen is een atoom opgebouwd uit een zeer kleine, 

elektrisch positief geladen kern, waarin bijna de gehele massa geconcentreerd 
is, met daaromheen een walk van negatief geladen elektronen. De bestudering 
van de eigenschappen der atoornkernen noemt men kernfysica. Tk wil vandaag 
tot u spreken over: technische vruchten van kernfysisch onderzoek. 

Het gelukte in 1919 aan Rutherford door uitwendige be"invloeding een ver
andering van een atoomkern teweeg te brengen. Hij bombardeerde stikstof met 
a-deeltjes - dit zijn heliumkernen welke door sommige radioactieve stoffen ge
emitteerd warden - en constateerde, dat daarbij protonen - waterstofkernen -
ontstonden, terwijl de oorspronkelijke stikstofkern in een zuurstofkern ge
transmuteerd werd. 

In 1932 ontdekte Chadwick het neutron, toen hij beryllium met a-deeltjes 
bombardeerde. Een neutron is een elektrisch neutraal deeltje dat ongeveer 
even zwaar is als een proton. Heisenberg opperde toen het denkbeeld, dat 
de kern uit slechts twee soorten bouwstenen: protonen, welke een positieve 
lading hebben, en neutronen, zou zijn samengesteld. Deze opvatting wordt ook 
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thans nog gehuldigd. Een heliumkern (a-deeltje) bestaat b.v. uit twee protonen 
en twee neutronen. Atoomsoorten, waarvan de kernen een zelfde aantal pro
tonen en waarvan dus de elektronenwolken een zelfde aantal elektronen be
vatten, waardoor ze chemisch nagenoeg identiek zijn, doch die een verschillend 
aantal neutronen in de kern hebben, noemt men isotopen. Ze warden aange
duid met hun chemisch symbool , gevolgd door een getal dat aangeeft het aan
tal protonen plus neutronen in de kern b.v. cobalt-60 (Co-60). De kernen van 
sommige in de natuur voorkomende isotopen van enkele elementen, b.v. radium, 
uranium en thorium, kunnen spontaan, zonder van buiten af belnvloed te war
den, radioactieve straling emitteren, hetzij a-deeltjes, hetzij /]-deeltjes, dit zijn 
elektronen welke vrijkomen indien in de kern een neutron overgaat in een 
proton. De emissie van a- of ,8-deeltjes gaat vaak gepaard met de emissie van 
y-straling. Deze heeft dezelfde eigenschappen als rontgenstraling. Bij de emissie 
van een a- of /3-deeltje gaat de oorspronkelijke kern in die van een antler ele
ment over, daar de kernlading verandert. 

Bij latere experimenten heeft men zich niet beperkt tot bombardement met 
de natuurlijke projectielen, a-deeltjes, maar heeft men in versnellingsmachines, 
b.v. cyclotrons, lichte kernen zoals die van gewone en van zware waterstof ver
sneld tot nog veel grotere energieen dan die welke de natuurlijke a-deeltjes 
hebben, en daarmede trefplaatjes van velerlei elementen gebombardeerd. Van 
de daardoor veroorzaakte kerntransmutaties zijn vooral die van belang, waarbij 
de gevormde kern niet stabiel, dus radioactief is. Vrije neutronen kunnen ook 
als projectiel fungeren en kernmutaties tengevolge hebben. Het is mogelijk ge
bleken van welhaast alle elementen radioactieve isotopen te bereiden. 

De protonen en neutronen warden in de kern door zeer grote aantrekkings
krachten, de z.g. kernkrachten, bijeengehouden. De bindingsenergie per deeltje 
van lichte en van zware kernen is kleiner dan die van middelzware kernen. Zij 
heeft een maximum voor kernen die uit ea. 60 deeltjes bestaan. De zeer zware 
kernen bevatten een groot aantal protonen, die alle een positieve lading hebben. 
Deze stoten elkaar daardoor af, hetgeen een nadelige invloed heeft op de stabili
teit van de kern. Sommige van deze zware kernen kunnen, indien ze blootge
steld zijn aan een beschieting met neutronen, in twee stukken breken waarvan 
de massa's zich ongeveer verhouden als twee staat tot drie. Hierbij komen 
bovendien enkele neutronen vrij, zodat onder geschikt gekozen omstandig
heden, zoals deze b.v. in een kernreactor voorkomen, een kettingreactie moge
lijk is. De brokstukken hebben tezamen een grotere bindingsenergie dan de 
oorspronkelijke kern , daar het aantal deeltjes waaruit ze bestaan, dichter bij 
bet optimale aantal ligt. Het verschil komt grotendeels vrij als kinetische energie 
van de beide brokstukken, dus uiteindelijk als warmte, voor een gedeelte ook 
als radioactieve straling. De bij splijting van een gram uranium-235 vrijkomende 
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energie is 600.000 maal groter dan de verbrandingswarmte van een gram water
stof. De vrijkomende energie heeft wegens de equivalentie van massa en 
energie, zoals deze uit Einstein's relativiteitstheorie volgt, een vermindering der 
massa tengevolge ; massa wordt bij de kernsplijting omgezet in energie, hetgeen 
trouwens bij elke exotherme chemische reactie ook het geval is. De bij splijting 
ontstane atomen zijn in het algemeen zeer radioactief, daar zij een overschot 
aan neutron en bezitten. 

Een nog grotere energie komt vrij bij het ,,samensmelten" van twee zeer lichte 
kernen tot een zwaardere. Dit fusieproces vindt op de zon op grote schaal 
plaats, waar voortdurend, met koolstof als katalysator, vier waterstofkernen 
tot een heliumkern samengesmolten worden . Per gram is hierbij de energie
produktie nog tien maal groter dan bij de splijting van een gram uranium-235. 
De waterstofbom berust eveneens op kernfusie. 

De technische vruchten van het omvangrijke kernfysische onderzoek, dat in 
de afgelopen 30 jaar in zeer vele laboratoria heeft plaats gevonden, zijn o.a.: 

een duideljjk inzicht betreffende de werkwijze van elektrische versnellers en een 
grote ervaring bij de constructie van dergelijke apparaten. Zij dienen voor het 
versnellen van deeltjes, b.v. elektronen, tot zeer hoge energieen, zonder dat 
overeenkomstig hoge elektrische spanningen nodig zijn. Hiervan wordt een 
dankbaar gebruik gemaakt bij de vervaardiging van apparaten ter opwekking 
van zeer doordringende rontgenstralen, welke toepassing vinden bij het niet
destructief materiaalonderzoek van dikke werkstukken en bij bestralingen van 
kwaadaardige gezwellen. Voor het laatste worden ook wel energierijke elek
tronenstralen gebruikt; 

voorts de mogelijkheid om op industriele schaal talrijke kunstmatige radio
actieve stoffen, welke toepassing vinden in de chemie, de biologie, de genees
kunde, de landbouw en de techniek te produceren; 

en ten slotte een nieuwe bron van energie ter dekking van de toenemende 
energiebehoeften der wereld. 

Alvorens nader op deze toepassingen in te gaan, lijkt het nuttig eerst iets over 
de gevaren te zeggen. Deze zijn tweeerlei: de radioactieve straling en de kans op 
explosies. Over <lit laatste punt zal ik kort zijn. Gevaar voor explosies komt bij 
vele technische installaties voor. Thans worden bijvoorbeeld in elektrische 
centrales stoomdrukken van 175 at en temperaturen van bijna 600 °C toegepast ; 
waterstofgas met een druk van 50 at bij een temperatuur van 500 °C is bij de 
vervaardiging van benzine algemeen gebruikelijk. Op rnij als leek op dit gebied 
maken deze voorbeelden een uiterst gevaarlijke indruk; toch veroorzaakt hun 
gebruik - voor zover mij bekend - geen grote catastrofes. 

Uitvoeriger wil ik ingaan op het stralingsgevaar. Wanneer energierijke ge-
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laden deeltjes, zoals alpha-, beta- of andere elektronenstraling, door materie 
gaan, dan zullen ze langs hun baan atomen en moleculen ioniseren of in een 
aangeslagen toestand brengen, waarbij ze telkens iets van hun energie afstaan 
totdat ze tot rust zijn gekomen. Een deeltje brengt, afhankelijk van zijn aan
vangsenergie, op deze wijze tienduizenden ionen en aangeslagen atomen te
weeg. Bij straling van niet-geladen deeltjes, zoals neutronen en rontgen- of 
gammafotonen, bestaat de mogelijkheid dat in wisselwerking met materie een 
energierijk geladen deeltje wordt vrijgemaakt zoals een elektron of terugstoot
kern, dat soortgelijke ionisaties enzovoort veroorzaakt. 

Ionisatie en aanslag kunnen een chemische verandering in het getroffen 
molecuul teweeg brengen en, wanneer dit molecuul deel uitmaakt van een leven
de eel, een biologisch effect veroorzaken zodat de eel beschadigd of gedood 
wordt. Het gevolg van grote doses straling kan een ernstig lichamelijk letsel zijn, 
zoals de rontgenverbrandingen, welke in de aanvangsperiode van het gebruik 
van rontgenstralen nogal veelvuldig voorkwamen. Belangrijk herstel van een 
dergelijke somatische beschadiging is mogelijk, en wel des te vollediger naarmate 
de stralingsdosis kleiner was. De tegenwoordig maximaal toegelaten doses, 
welke uiteraard niet gelden voor therapeutische bestralingen, zijn veel geringer 
dan die welke een somatisch letsel veroorzaken. 

Uit dierproeven is gebleken, dat ioniserende straling in de geslachtscellen 
mutaties tengevolge kan hebben, welke cumulatief en blijvend zijn. Hiervan 
merkt het di er zelf niets, maar de gevolgen kunnen zich in latere genera ties open
baren en, naar men aanneemt, doorgaans in ongunstige zin. Onderzoekingen 
van Sobels te Leiden kunnen wellicht de weg wijzen naar een doelmatige be
scherming tegen beschadigingen van de dragers der erfelijke eigenschappen bij 
de mens. Het is onzeker, of voor deze erfelijke veranderingen een drempel
waarde bestaat, d.w.z. een dosis waar beneden geen effect optreedt. Vele des
kundigen achten een drempelwaarde onwaarschijnlijk, zodat ook de kleinste 
doses een erfelijk effect kunnen veroorzaken, waarvan de waarschijnlijkheid 
echter ook overeenkomstig klein is. 

Een mens kan zowel blootgesteld worden aan straling die van buiten tot hem 
komt, als aan straling welke afkomstig is van radioactieve stoffen die zich in zijn 
lichaam bevinden, hetzij van nature, hetzij naar binnen gekomen met de adem
halingslucht, het drinkwater, de voeding of nog op andere wijze. Alleen al ten
gevolge van de natuurlijke radioactieve kaliumisotoop K-40 en van de radio
actieve koolstofisotoop C-14 vinden in een menselijk lichaam van 70 kg ea. 
7000 radioactieve desintegra.ties per seconde plaats, d.w.z. er worden per 
seconde voortdurend 7000 projectielen afgevuurd, die gemiddeld ieder ea. 
10.000 ionisaties veroorzaken. Dat is al 0,5 miljoen jaren van generatie op ge-
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neratie aan de gang, hetgeen de mens echter niet te gronde heeft gericht. Daar
bij komt dan nog een ongeveer gelijke dosis tengevolge van de kosmische stra
ling en een dubbel zo grote dosis afkomstig van de radioactiviteit van de 
naaste omgeving. 

Door een internationale commissie (I.C.R.P.) zijn normen vastgelegd betref
fende de maximaal toelaatbare stralingsdoses en maximaal toelaatbare con
centraties van radioactieve stoffen in de lucht, het drinkwater en het menselijk 
lichaam. De bases voor deze normen, voor zover zij op een genetisch effect be
trekking hebben, zijn ten dele proeven met dieren, in het bijzonder bananen
vliegen en muizen, verder het niveau van de natuurlijke straling en het feit, dat 
dit natuurlijke stralingsniveau van plaats tot plaats nogal ver uiteen kan lopen. 
De natuurlijke dosis bedraagt op de meeste plaatsen op zeeniveau ea. 100 
mrad/jaar, hetgeen betekent een energie-absorptie in het menselijk lichaam van 
30 pW/kg. Er zijn echter ook vrij dicht bevolkte streken, waar zij aanzienlijk 
hoger is: in Bolivia is de dosis 30 procent hoger tengevolge van de grote hoogte 
(3000-4000 m); in een ea. 7 miljoen inwoners omvattend gedeelte van Frankrijk 
ongeveer het dubbele door de radioactieve bestanddelen van de granietrotsen en 
in een gedeelte van de staat Kerala in India met een inwonertal van 100.000 bijna 
het tienvoudige, tengevolge van het daar voorkomende monazietzand. De We
reldgezondheidsorganisatie is in de laatstgenoemde streek een erfelijkheids
onderzoek van de bevolking begonnen. 

Een tien tal jaren geleden is men in ver band met de verwachte toeneming der 
toepassing van radioactieve stotTen en van de kernenergie en de daannede ge
paard gaande grote produktie van radioactief afval in verschillende landen een 
onderzoek gaan instellen naar de door de mens veroorzaakte blootstelling aan 
ioniserende straling. Men kwam tot de niet verwachte conclusie, dat het 
medisch-diagnostisch onderzoek met rontgenstralen daaraan het grootste aan
deel heeft. In sommige landen is de genetisch belangrijke dosis ingevolge 
diagnostisch onderzoek ongeveer even groot als de natuurlijke dosis, terwijl alle 
andere kunstmatige bronnen, inclusief de radioactieve neerslag tengevolge van 
atoombomproeven, een dosis van slechts enkele procenten van de natuurlijke 
straling veroorzaken. Toen dit feit eenmaal was geconstateerd, hebben zowel de 
radiologen, in Nederland op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor 
Radiologie en van de Gezondheidsraad, als de ontwerpers van medische 
rontgenapparatuur middelen beraamd ter verbetering van deze situatie. Het 
resultaat is, dat gezaghebbende medici van mening zijn, dat de medisch-diagnos
tische dosis in belangrijke mate gereduceerd kan worden zonder aan de waarde 
van het onderzoek enige afbreuk te doen. 

In het algemeen kan geconstateerd worden, dat de huidige meetmethoden en 
-apparaten toereikend zijn om na te gaan of de dosis straling en de concentraties 
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van radioactief materiaal binnen de gestelde veiligheidsgrenzen blijven. Boven
clien wordt het teclrnisch uitvoerbaar geacht aan de normen te voldoen. Een 
noodzakelijke voorwaarde is echter de bereidheid gedisciplineerd te werken. 
Lagere dosisniveaus dan de in de internationale normen maximaal toelaatbaar 
geachte zijn ook wel te realiseren. Dit brengt sterk toenemende kosten met zich. 
Hier rijst een ernstig beleidsprobleem. Men moet tegen elkaar afwegen de heil
zame vruchten van deze technische vooruitgang, de kosten daarvan, inclusief clie 
voor de bescherming, en anderzijds de risico's. Dan is ook van belang een ver
gelijking met andere risico's waaraan de mens zich welbewust blootstelt, zoals 
b.v. het wegverkeer, dat in Nederland ea. 2000 doden per jaar veroorzaakt en de 
nog veel grotere gevaren op geestelijk gebied. 

De industrieen en onderzoekcentra op het gebied der kernenergie geven in 
vergelijking met andere industrieen een gunstig beeld wat betreft gezondheids
en ongevallenstatistieken. Het werkelijke gevaar komt mijns inziens dan ook 
niet van de vreedzame maar van de militaire toepassingen der kernenergie en 
dat niet alleen wegens het stralingsgevaar. Naar mijn overtuiging is het gebruik 
van de atoombom of het dreigen ermee in wezen niet verschillend van het ge
bruik van elk antler wapen: gewone born, kanon, geweer, revolver of scherpe 
tong. Ook zij kunnen het ]even roven, het geluk vergiftigen. Het is alles in strijd 
met het evangelie, met Christus' geboden: mijn naaste lief te hebben als mij 
zelf, en wanneer iemand mij een slag geeft op de rechterwang hem ook de andere 
toe te keren. Een daad die in strijd is met het evangelie, zal nooit doelmatig 
zijn. Bovendien veroorzaakt elke ongehoorzaamheid aan God angst; we weten 
alien dat angst een slechte raadgeefster is. Alleen indien ik bereid ben God en 
zijn Woord radicaal te gehoorzamen, word ik van deze angst en tevens van alle 
andere angst verlost. 

Nu wil ik enkele der reeds eerder genoemde vruchten van het kernfysisch onder
zoek de revue laten passeren. 

In de eerste plaats iets over elektronenversnellers o.a. voor de opwekking van 
zeer doordringende rontgenstralen. Rontgenstralen worden in de regel ver
kregen doordat men snelle elektronen tegen een trefplaat laat botsen. Naarmate 
de energie van de elektronen groter is , is de opgewekte rontgenstraling door
dringender. Dit is van belang voor de medische bestraling van gezwellen die ver 
onder de huid liggen. Yoor dat doel was voor de laatste oorlog in het Antoni 
van Leeuwenhoekhuis te Amsterdam een rontgenbuis voor 800 kV opgesteld. 
Deze was, om elektrische overslag te voorkomen, een samenstel van gecompli
ceerde glazen constructies, isolatoren en elektroden, dat onbeweeglijk opge
steld was. De buis werd gevoed door een open hoogspanningsgenerator. Na de 
oorlog werd door toepassing der tijdens de oorlog voor radardoeleinden sterk 
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Fig. 1 Principe van een lineaire versneller voor elektrone11. De fase
snelheid v van een zich door de golfpijp G voortplantende elektromagne
tische golf is gelijk aan de snelheid van het elektron E. Het potentiaal
verloop V in de as van de pijp wordt op een bepaald ogenblik weer
gcgcven door de sinusolde S. Het elektron ondervindt voortdurend een 

d (mv) dV 
versnellende kracht - dt = e dx ,waarbij e de lading en m de massa 

van het elektron is. 

ontwikkelde techniek der microgolven, een veel eleganter apparaat mogelijk: 
de lineaire versneller. Het principe is in fig. 1 weergegeven. Langs een koperen 
pijp met op regelmatige afstanden diafragma's wordt een lopende elektromag
netische golf gestuurd. Het potentiaalverloop langs de as van de buis wordt door 
de sinuso!de S weergegeven . De elektrische veldsterkte is ten opzichte daarvan 
90° in fase verschoven ; haar maximale waarde is ea. 5 MV/m (50 kV/cm). In 
deze pijp worden van links elektronen met een energie van b.v. 50 keV inge
schoten; hun snelheid bedraagt dan 0,4 van de lichtsnelheid. Indien de voort
plantingssnelheid van de golf dezelfde waarde heeft, dan zullen de elektronen E 
met de golf meegaan, ,,surf riding", en, indien ze de juiste fase hebben, steeds 
aan een sterk versnellend veld onderhevig zijn en dus energie winnen. Daar de 
snelheid der elektronen toeneemt tot maximaal de snelheid van het licht, moet 
ook de voortplantingssnelheid van de golf toenemen, opdat beide in fase 
blijven. Dit kan zonder veel moeite door geschikte dimensionering van pijp en 
diafragma's gerealiseerd worden. Op deze wijze krijgen de elektronen, zonder 
dat hoge spanningen nodig zijn, een zeer grote energie, welke in principe on
begrensd is, als men de pijp maar Jang genoeg maakt en voldoende hoogfre
guent vermogen toevoert. ln de Verenigde Staten (Stanford University) bestaat 
een project voor een bijna 3 km lange versneller met een eindenergie der elek
tronen van 20.000 MeV, op den duur te verhogen tot 45.000 MeV. Voor de te 
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bespreken toepassingen zijn veel kleinere energieen, ea. 5 MeV, reeds voldoende. 
De eerste in Engeland gebouwde lineaire versnellers werden voor kemfysische 

experimenten gebruikt als neutronengeneratoren. Indien namelijk de trefplaat 
omgeven wordt door beryllium, dan ontstaan doordat rontgenstraling in beryl
liumkernen geabsorbeerd wordt, per kern twee a-deeltjes plus een neutron. 

Een 4 MeV lineaire versneller voor het maken van rontgenfoto's van zeer 
dikke metalen werkstukken, b.v. 10-30 cm staal kan compact zijn en heeft dan 
een grote mate van manoevreerbaarheid. Een dergelijk apparaat wordt gebruikt 
bij het onderzoek der lasnaden van de reactorvaten der in Trawsfyndydd, 
Noord-Wales, in aanbouw zijnde 500 MW kernenergiecentrale (fig. 2). Het 
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Fig. 2 Rontgeninspectie met een 4,3 Me V lineaire elektronenversneller. 
De lineaire versneller hangt in een takel boven een reactorkoepel van de 
500 MW kernenergiecentrale die in Trawsfynydd (Noord-Wales) in 
aanbouw is; met behulp van afstandssteunen is hij gefixeerd. De dikte 
der stalen platen waaruit de koepel wordt samengelast, is 88 mm. 

( Foto: Atomic Power Constructions Ltd .. London.) 



rendement van een met gas gekoelde kernenergiecentrale neemt aanzienlijk toe 
met de druk van het koelgas. Een grens wordt aan de druk gesteld door de 
wanddikte van het stalen reactorvat, dat ter plaatse gelast moet worden. Toen 
de lastechniek vooruitgang boekte en dikkere stalen platen gelast konden wor
den, moest de rontgenapparatuur daaraan aangepast worden. De straling van 
de normale rontgenapparaten, die met een spanning van 300 kV - soms 400 kV -
werken, bleek niet meer voldoende doordringend te zijn, zodat voor de nieuw
ste reactorvaten, die een wanddikte tot bijna 12 cm hebben, de y-straling van 
radioactief cobalt-60 gebruikt wordt en sinds ongeveer een jaar ook de 4 MeV 
lineaire versneller, waarvan de stralingsintensiteit ongeveer 30 maal groter is 
dan die van een kilocurie cobaltbron. Er zijn aanwijzingen dat voor de controle 
der lasnaden van dergelijke grote wanddikten noch het ene noch het andere de 
beste methode is, maar dat met ultrageluidsstraling betere resultaten bereikt 
kunnen worden. Deze twijfel over de nuttigheid van de lineaire versneller bestaat 
echter niet voor het onderzoek van grote gietstukken. 

Vooral in Groot-Brittanie vindt de lineaire versneller veel toepassing voor 
de rontgentherapie. Onlangs werd de lineaire versneller op het jaarlijkse Britse 
Rontgencongres betiteld als het ,,werkpaard" van de rontgentherapie-afdeling. 
Een vergelijking tussen een 4 MeV lineaire versneller en de hiervoren genoemde 
800 kV glazen rontgenbuis toont de volgende vooruitgang: veel compacter, 
vijfvoudige elektronenenergie, 25-voudige doseringssnelheid, grote beweeglijk
heid en de afwezigheid van open hoogspanning. 

Indien de energie van de voor opwekking van rontgenstralen gebruikte elek
tronen 5 MeV overschrijdt, worden de rontgenstralen niet overeenkomstig 
doordringender. Dit is wel het geval met elektronenstraling. Daarvan is de in
dringdiepte ongeveer evenredig met de energie, ea. 0,3 cm/Me V. Soms kan bij 
de stralentherapie de dosisverdeling in het bestraalde lichaam gunstiger zijn bij 
bestraling met elektronen dan met rontgenstralen. Daardoor heeft de bestraling 
met elektronen ingang gevonden. Orn diep gelegen gezwellen te kunnen be
reiken, worden dan echter elektronenenergieen van 20, 30 MeV en nog meer 
vereist. V oor deze energieen wordt een lineaire versneller onhandelbaar lang, 
daar globaal gesproken de lengte daarvan 2m/IO MeV bedraagt. 

Dan komen andere constructies in aanmerking: versnellers waarbij de elek
tronen op cirkelvormige banen lopen, zoals b.v. betatrons. Met behulp van een 
magneetveld loodrecht op de snelheid kan men elektronen een cirkelbaan laten 
doorlopen. De versnelling met een lopende golf is dan bezwaarlijk. Er blijkt 
echter een zeer eenvoudige methode mogelijk te zijn. Daarbij wordt de versnel
ling van de elektronen verkregen door een elektrisch veld, dat gei:nduceerd 
wordt door een veranderend magnetisch veld. Het principe is in fig. 3 weerge
geven. Het instrument bestaat uit een ijzeren juk met twee centrale poolschoe-

13 



Fig. 3 Principe Betatron. Door de spoelen S van de magneet M vloeit 
een wisselstroom, welke in bet hart van de luchtledige torus Teen magne
tische inductie B en door de poolscboenen P een magnetische flux <!> 
veroorzaakt. Het elektron E ondervindt een versnellende kracbt lood-

d(mv) e d<P 
recbt op bet vlak van de tekening: dt = 

2
nR dt 

Opdat bet elektron op dezelfde cirkel met straal Rinde torus blijft rond-

mv 
!open, moet steeds voldaan worden aan de voorwaarde: B = eR , 
waarbij m de massa, e de lading en v de snelbeid van bet elektron is. 

nen, gescheiden door een luchtspleet. Tussen deze poolschoenen bevindt zich 
een torusvormige, luchtledige glazen buis T, waarin de elektronen versneld wor
den. Door de spoelen vloeit een met de tijd toenemende elektrische stroom, 
welke in de torus een magneetveld B en door de poolschoenen een magnetische 
flux <P veroorzaakt. Door de toenemende magnetische flux wordt in de torus 
een elektrisch veld tangentieel aan de elektronenbaan opgewekt. Hierdoor 
Worden de elektronen versneld. Door de versnelling zal het elektron een wijdere 
baan willen gaan beschrijven. Het magneetveld B neemt echter ook toe; indien 
dit in de juiste mate geschiedt zal het elektron E steeds op dezelfde cirkel 
blijven. De energiewinst per omloop is slechts gering, van de orde van grootte 
van lOeV, zodat een elektron voor het bereiken van een energie van enkele tien
tallen MeV, enige miljoenen malen moet rondlopen en daarbij een afstand van 
enkele duizenden km aflegt. Een betatron kan met wisselstroom van 50 perioden 
gevoed worden; mede daardoor is het een zeer eenvoudig apparaat. 

Voor het goed functioneren moet echter aan drie voorwaarden worden vol
daan; er was ea. 20 jaar nodig om deze te onderkennen. De eerste ideeen be-
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treffende cyclische versnelling van elektronen door middel van magnetische in
ductie zijn door Slepian in 1922 in een Amerikaans octrooi beschreven. Hij heeft 
er verder - voor zover bekend ...'.. geen uitvoering aan gegeven. Ongeveer te 
zelfder tijd had Wideroe, die aan de Technische Hogeschool te Karlsruhe elek
trotechniek studeerde, soortgelijke ideeen. Deze leidden tot een uitvoerig expe
rimenteel onderzoek, waarop hij te Aken de doctorsgraad verkreeg. Hij leidde 
de voorwaarde af, waaraan het magnetisch veld moet voldoen opdat de elek
tronen steeds dezelfde cirkel beschrijven. Zijn experimenten leverden echter 
geen positief resultaat op. Meer resultaat had hij met eveneens in zijn disser
tatie beschreven proeven, die als voorlopers van de Jineaire versneller be
schouwd kunnen worden; energieen van ea. 2 MeV werden daarbij bereikt. 

Steenbeck kwam omstreeks 1935 in het Siemenslaboratorium tot het stabili
teitscriterium waaraan voldaan moet worden opdat de elektronenbaan stabiel is 
tegen kleine storingen. Hij had daardoor experirnenteel een gunstig resultaat, 
<loch de intensiteit was zeer gering. Ook zijn inzichten werden voorlopig alleen 
neergelegd in een octrooi. Omstreeks 1940 leidde Kerst aan de universiteit van 
Illinois het stabiliteitscriterium eveneens af. Bovendien volgde uit zijn bereke
ningen, dat de stroomsterkte evenredig is met de aanvangsenergie der elek
tronen en dat een grote startenergie dus gewenst is. 

Daarmede was de volledige grondslag gelegd voor de huidige betatrons. Het 
betatron-idee liet Wideroe niet los; in 1944 vatte hij de draad weer op om deze 
tot op heden niet meer los te laten. Het resultaat is een betatron voor variabele 
energie van 5-35 MeV, zowel voor rontgenstralen als voor elektronenstralen. 

Ook het werk van Steenbeck werd, na een onderbreking, in 1942 door Gund 
en anderen voortgezet. Dit leidde tot een zeer compact en beweeglijk apparaat, 
echter voor lagere energie: maximaal 18 MeV. Het kan eveneens zowel rontgen
als elektronenstralen leveren. 

Door de lange verblijftijd der elektronen in de versnellingsbuis is de concen
tratie van elektrische lading zeer groat en mede daardoor is de gemiddelde 
stroomsterkte in een betatron betrekkelijk gering: minder dan een procent van 
die in een lineaire versneller. 

Het is een omstreden punt in hoeverre de therapie met hoogenergetische 
rontgen- of elektronenstralen een vooruitgang is in vergelijking met de con
ventionele bestralingsmethoden. 

Kunstmatige radioactieve stoffen vinden velerlei toepassing. Zij worden ver
vaardigd door bestraling van een stabiel isotoop met neutronen in een kern
reactor, door chemische afscheiding uit de splijtprodukten van een kernreactor 
en door bombardement van bepaalde elernenten met in een cyclotron versnelde 
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ionen van lichte of zware waterstof. Hun belangrijkheid ontlenen zij aan het 
feit, dat zij radioactieve straling uitzenden. 

Een der toepassingen is het gebruik als ,,tracer", dat in het Nederlands mis
schien het beste met ,,verklikker" vertaald kan warden. Daarbij wordt gebruik 
gemaakt van de omstandigheid, dat radioactieve stoffen door hun uitgezonden 
straling de plaats waar ze zich bevinden en hun concentratie verraden, terwijl 
ze zich chernisch net zo gedragen als de stabiele isotopen van hetzelfde element. 
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Fig. 4 Meting der zandverp/aatsing bij de uitvoering van het Deltap/an. 
Een houder met in zeoliet opgenomen radioactief scandium-46 wordt in 
zee neergelaten. Wanneer de houder de zeebodem bereikt heeft, wordt 
hij geopend. ( Foto: Deltadienst der Rijkswaterstaat. ) 



Door in moleculen welke bij een cheroisch of biologisch proces een rol spelen 
een bepaald atoom te vervangen door een radioactieve isotoop kan men het ge
drag van deze moleculen tijdens het proces volgen. 

Ook in de waterbouwkunde worden radioactieve verklikkers gebruikt, o.a. 
bij de uitvoering van het Deltaplan. Men is namelijk sterk ge'interesseerd in de 
veranderingen van het zandtransport door zeestromingen, wanneer tengevolge 
van de afdammingen en andere kunstwerken de hydrografische situatie voor 
de kust ingrijpend verandert. Bij <lit onderzoek wordt op een bepaalde plaats 
van de zeebodem zand, dat een bekende hoeveelheid van een radioactief element 
bevat, gedeponeerd (fig. 4) . Vervolgens wordt gedurende een zekere tijd de 
radioactiviteit van de zeebodem op verschillende punten in de omtrek van de 
stortingsplaats gemeten, waaruit men dan een conclusie kan trekken over het 
zandtransport gedurende de meetperiode. Bij de meting wordt een stralings
meter op een slede over de zeebodem gesleept; het instrument bevindt zich daar
bij 20 cm boven de zeebodem. Scandium-46 wordt als radioactieve stof gebruikt; 
het is daartoe opgenomen in zeoliet, een korrelig materiaal dat zeer veel op 
Noordzeezand lijkt. Scandium-46 werd gekozen, omdat de halfwaardetijd 
- <lit is de tijd waarin de helft der atomen door stralingsemissie haar radio
activiteit heeft verloren - 85 dagen bedraagt. Deze tijd is niet te kort voor het 
uitvoeren der metingen, maar ook niet zo lang, dat men jaren zou moeten 
wachten voordat een nieuwe meting niet meer door de overgebleven radio
activiteit van een vorige meting verstoord zou worden. Bovendien emitteert 
Scandium-46 y-straling, die zo doordringend is, dat de straling uit een dikke 
zandlaag het meetinstrument kan bereiken. 

In de geneeskunde wordt radioactiefjodium-131 veelvuldig gebruikt voor het 
onderzoek van de functie van de schildklier. Bij gezonde mensen wordt van 
door de mond b.v. in de vorm van natriumjodide toegediend jodium na ab
sorptie door de dunne darm gemiddeld 35 procent in de schildklier gedeponeerd. 
Er komen ziekelijke afwijkingen voor, waarbij zij te veel of te weinig jodium 
opneemt. lndien radioactief jodium toegediend wordt, kan men het opneem
vermogen nagaan, door de radioactieve straling van de schildklier op bepaalde 
tijdstippen te meten. Daartoe wordt het stralingsgevoelige gedeelte van 
de stralingsmeter boven <lit orgaan geplaatst. Dit gevoelige gedeelte is 
voorzien van een loden omhulling met aan de voorzijde een zodanige opening, 
dat alleen de van de schildklier afl<omstige gammastraling gemeten wordt. Door 
een stralingsbegrenzer met een zeer klein gat te gebruiken , kan men het schild
klieroppervlak ook punt voor punt aftasten en zo een tweedimensionaal acti
viteitsdiagram bepalen. Hieruit kan afgelezen worden, of het werkzame deel 
van de schildklier een normale vorm heeft en indien niet, welke afwijkingen 
daarvan optreden. 
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Fig. 5 Functieonderzoek va11 een schifdklier. Nadatjodium-131 oraal is 
toegediend, verzamelt zich een bepaalde fractie in de schildklier. Het 
door de schildklier opgenomen J-131 wordt met behulp van een scintil
latieteller op verschillende tijdstippen gemeten. 

( Foto: Ziekenhuis St. Annadal, Maastricht.) 

Een andere toepassing van radioactieve stoffen is de meting van materiaal
dikte, de concentratie van mengsels, en de hoogte van vloeistofniveaus in ge
sloten vaten. Dit wil ik illustreren met de beschrijving van een zandconcentratie
meter zoals deze thans op een tiental zandzuigers wordt gebruikt. Is de concen
tratie van het zand in het mengsel van zand en water dat door de buis van de 
zandzuiger afgevoerd wordt, te klein, dan wordt onnodig veel water verpompt. 
rs de concentratie te groot, dan wordt de viscositeit te groot en dreigt stagnatie. 
Voor de meting (fig. 6) is aan de ene zijde van een verticaal gedeelte van de 
persbuis, een cesium-137 bron geplaatst. Deze is opgesteld in een loden houder 
welke de straling in ongewenste richtingen absorbeert. Het lood is tegen me
chanische beschadiging gevrijwaard door een ijzeren huis. Diametraal daar
tegenover is, eveneens goed beschermd, het gevoelige gedeelte van een stralings
meter opgesteld. Water absorbeert de door cesium-137 uitgezonden y-straling 
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Fig. 6 Meting der zandconcentratie in de persbuis van een zandzuiger. 
De intensiteit der door de radioactieve cesium-137-bron geemitteerde 
gammastraling wordt door absorptie in het zand-water-mengsel Z in 
een verticaal gedeelte van de persbuis B verzwakt en wel des te meer 
naarmate de zandconcentratie groter is. De intensiteit der doorgelaten 
straling wordt met een geigerteller G gemeten. Straling in ongewenste 
richtingen wordt door een inkapseling met lood L voorkomen. 

minder dan zand. Naarmate het mengsel meer zand bevat, zal de intensiteit 
van de straling welke het meetinstrument bereikt, kleiner zijn en daardoor ook 
de uitslag van het aanwijsinstrument. Dit laatste is in de bedieningscabine van 
de zandzuiger opgesteld, zodat het bedienend personeel direct passende maat
regelen kan nemen zodra de concentratiemeter een afwijking aanwijst. 

De gammastraling van radioactieve isotopen zou in principe de rontgenstra
ling, welke gebruikt wordt voor het maken van foto's van werkstukken kunnen 
vervangen. De intensiteit van de straling van een rontgenapparaat is echter 
bij dezelfde afmetingen van het de stralen emitterende oppervlakje soms wel 
een factor 100 grater, hetgeen het streven naar een economisch verantwoorde 
belichtingstijd ten goede komt. Voor het materiaalonderzoek zal men radio
actieve stoffen dan ook alleen gebruiken, wanneer de stralenbron opgesteld moet 
worden op een plaats welke niet of slecht toegankelijk is voor een rontgenbuis 
of waar geen elektriciteitsaansluiting aanwezig is (Plaat I), of wanneer de stra
ling van gewone rontgenapparaten niet voldoende doordringend is en er radio
actieve stoffen beschikbaar zijn welker y-straJing wel het gewenste door
dringingsvermogen heeft. 
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Orn dezelfde redenen komen radioactieve isotopen slechts bij uitzondering in 
aanmerking als vervangers van rontgenapparaten voor medische rontgenfoto
grafie, vooral daar hierbij vaak bewegende organen gefotografeerd moeten 
worden en de belichtingstijd dus zeer kort moet zijn. 

Bij de rontgentherapie spelen de afmetingen van het stralen emitterend opper
vlak een minder belangrijke rol. Daarom vindt vooral de gammastraler cobalt-
60 toepassing in plaats van de gebruikelijke 200-300 kV ri:intgenapparaten 
(fig. 7). De straling van cobalt-60 is ongeveer even doordringend als de ri:intgen
straling van een 4 Me V lineaire versneHer. De keuze tussen beide wordt meestal 
door secundaire factoren bepaald. 
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Fig. 7 Apparaat voor medische bestralingen met cobalt-60. De slecbts 
enkele cm• grote bron is met bet oog op de afscberming der zeer door
dringende stralen in ongewenste richtingen ondergebracht in een ea. 1500 
kg load bevattende bouder ( rechts boven). De plaats van de bouder 
en de richting van de stralenbundel is instelbaar. De houder kan boven
dien tijdens de bestraling roteren. De instelling wordt voortdurend ge
controleerd. Daartoe wordt bet met een klein rontgendiagnostiekappa
raat (links haven) verkregen doorlichtbeeld van de patient op een tele
visiescherm in de bedieningsruimte waargenomen. Deze installatie, ge
schikt voor maximaal 3000 curie cobalt-60, is opgesteld in het Antoni van 
Leeuwenhoekhuis te Amsterdam. ( Foto : Smit Rontgen N. V .. Leiden.) 



In de analytische chernie begint men rneer en meer gebruik te maken van de 
methode der neutronenactiveringsanalyse. De gevoeligheid van deze methode 
is in sommige gevallen grater dan van ,,natte" of spectrochemische analyse. 
De te analyseren stof wordt aan een bestraling met neutronen onderworpen, 
rneestal door het preparaat enige tijd in een kernreactor te plaatsen . Al naar 

Fig. 8 Registrerende gamma-spectrometer. Dit instrument wordt o.a. 
veelvuldig gebruikt voor de neutronen-activeringsanalyse. Het bestaat 
uit een scintillatiedetector (links ) , omgeven door een laden afscherming, 
op de bodem waarvan bet te analyseren preparaat zich bevindt met 
ernaast een voorversterker. De verdere elektronische apparatuur is in een 
rek ( rechts) ondergebracht. ( Foto: N. V. Philips' Gloei/ampe11fabrieke11.) 

21 



gelang de samenstelling zullen daardoor van verschillende elementen die in het 
preparaat aanwezig zijn, radioactieve isotopen gevormd worden. Elke radio
actieve isotoop wordt gekenmerkt door zijn halveringstijd en door de aard en 
de energie van de uitgezonden straling. Uit de analyse van de door het bestraal
de monster uitgezonden straling kan men de aanwezigheid van bepaalde ele
menten vaststellen en in de meeste gevallen ook hun concentratie (fig. 8). Soms 
is het noodzakelijk voor de stralingsanalyse eerst een chemische scheiding uit 
te voeren. 

Tot zover deze voorbeelden. 

Voor het vrijmaken van de in de atoomkernen opgesloten energie staan, 
zoals in het begin reeds werd vermeld, twee wegen open: het splijten van zich 
daartoe lenende kernen, zoals b.v. uranium-235 of het samensmelten van zeer 
lichte kernen: kernfusie. Reeds gedurende zes miljard jaren zendt de zon haar 
stralen naar de aarde; deze zonne-energie is geheel afkomstig van kernfusie, 
evenals trouwens in geconserveerde vorm de energie der fossiele brandstoffen 
kolen, olie enz. De zonne-energie welke de aarde dagelijks bereikt, is ea. het 
100.000-voudige van het wereldverbruik aan brandstoffen. Zelfs bij een ver
dubbeld inwonertal van de aarde en een verbruik per inwoner gelijk aan het 
dubbele huidige gebruik in Nederland zou de zonnestraling nog het 4000-
voudige van onze behoefte bedragen. Zijn wij we! goede rentmeesters over de 
ons zo overvloedig toegestraalde energie? En indien wij die rijkdom beter willen 
benutten, is dat dan in aanzienlijke mate te realiseren? 

Dit laatste lijkt in principe mogelijk, maar alleen langs biologische weg. Het 
zal nog wel even duren voordat de oceanen met drijvende plantages bedekt of 
alle woestijnen bebost zullen zijn of dat het rendement der natuurlijke foto
synthese, het omzetten van zonnestraling in chemische energie met behulp van 
het bladgroen, vergroot zal worden. In de toenemende behoefte zal dus op 
andere wijze dan door direct gebruik van zonne-energie voorzien moeten 
worden. 

In vergelijking met de kernsplijting heeft de kernfusie een aantrekkelijk as
pect: veel minder radioactief afval. De noodzaak om gedurende vele honderden 
jaren de grote hoeveelheden radioactief afval van kernsplijtingscentrales veilig 
op te bergen is een onaangename complicatie. Een en antler wordt weliswaar 
technisch zeer goed uitvoerbaar geacht, maar vereist een grote zorgvuldigheid, 
terwijl bovendien de kosten aanzicnlijk zijn. De zeer intensieve onderzoekingen 
op het gebied der beheerste kernfusie hebben, voor zover bekend, tot nu toe nog 
slechts weinig perspectief voor eventuele technische toepassing opgeleverd. Zeer 
verwonderlijk is dat niet, want volgens de huidige inzichten zijn voor het wel-
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slagen temperaturen van ea. 100 miljoen °C nodig. Ook op de zon verlopen de 
kernfusieprocessen verre van stabiel. 

Geheel anders is het met de kernsplijting gegaan. De daarop berustende 
kernreactoren hebben bijna alle vanaf de aanvang kernfysisch op de verwachte 
wijze gewerkt. Bij de toepassing voor elektriciteitsopwekking gaat Engeland 
vooraan. In de Verenigde Staten is de behoefte aan een nieuwe bron van energie 
niet urgent en heeft men er de voorkeur aan gegeven verschillende systemen 
eerst op hun waarde te toetsen. Ook daar zijn thans enige kernenergiecentrales 
in bedrijf, o.a. een met de grootste werkende reactor ter wereld, de centrale 
Dresden op 80 km ten zuidoosten van Chicago, welke een elektrisch vermogen 
heeft, geleverd door een reactor, van 180 MW. Die welke te Indian Point in 
aanbouw is heeft een nog groter vermogen: 275 MW. Verwacht wordt, dat zij 
in de loop van dit jaar in bedrijf komt. Zij vertoont enige interessante aspecten. 
De brandstof is niet alleen met uranium-235 verrijkt, zoals bij dit type reactor 
met water onder hoge druk gebruikelijk is, maar daarnaast is thorium-232 aan
wezig, dat zelf niet splijtbaar is, doch tijdens het bedrijf van de reactor door het 
vangen van een neutron overgaat in het in deze reactor bijzonder goed splijtbare 
uranium-233. Daardoor wordt de brandstof dus voortdurend aangevuld. Een 
van de factoren welke het rendement van een kernenergiecentrale tot dusverre 
ongunstig beinvloedden, is, dat de maximaal bereikbare stoomtemperaturen 
aanzienlijk lager zijn dan bij conventionele centrales. Bij de centrale te Indian 
Point wordt de temperatuur van de door de kemreactor geleverde stoom van 
230° in een met olie gestookte oververhitter opgevoerd tot 540 °C, zodat het 
thermisch rendement van het geheel aanzienlijk beter wordt dan bij het uitslui
tend gebruik van kernenergie het geval zou zijn; 60 procent van het afgegeven 
vermogen is afkomstig van de kernenergie. Tenslotte is nog vermeldenswaard, 
dat men deze kernenergiecentrale heeft durven plaatsen op slechts 40 km buiten 
de dichtbevolkte stad New York, bovenstrooms aan de rivier de Hudson. 

In Engeland werken thans twee kernenergiecentrales, ieder met 4 reactoren, 
te Calder Hall en Chapelcross (Plaat II), welke een maximaal elektrisch ver
mogen hebben van 45 MW per reactor, dus 180 MW per centrale. Twee volgen
de centrales, Bradwell, vermogen 275 MW, en Berkeley, vermogen 300 MW, 
worden thans beproefd. Verwacht wordt dat deze over enkele maanden in 
dienst gesteld kunnen worden. Enkele andere zijn in aanbouw of worden voor
bereid. Het huidige programma, dat over ea. 6 jaar voltooid moet zijn, omvat 
een totaal geinstalleerd vermogen van 3600 MW. Dit is 10 procent van het thans 
in Groot-Brittanie en bijna 90 procent van het thans in Nederland opgestelde 
vermogen. Terwijl de eerste centrale, die te Calder Hall, een energierendement 
heeft van nog geen 20 procent, zal dat bij de thans in aanbouw zijnde centrales 
stijgen tot bijna 30 procent. Desondanks is de aldus geproduceerde elektriciteit 
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nog altijd duurder dan die welke de conventionele centrales voortbrengen. 
De eerste Britse industriele kernreactors, die te Windscale, waren uitsluitend 

bestemd voor de produktie van plutonium voor atoombommen, de daarop 
volgende in de centrales te Calder Hall en Chapelcross in de eerste plaats voor 
plutoniumproduktie en daarnaast voor de levering van elektriciteit. De grote 
thans in aanbouw zijnde reactoren zijn speciaal bestemd voor de elektriciteits
produktie. 

Soms wordt als bezwaar tegen kernenergiecentrales aangevoerd, dat de radio
activiteit van afvalproducten voor de volksgezondheid misschien schade zou 
kunnen opleveren. Met zekerheid is echter bekend, dat het winnen van kolen 
in ondergrondse mijnen bij velen ziekte veroorzaakt, ondanks alle vooruitgang 
die bij de mijnen in hygienisch opzicht in de laatste decennia gemaakt is. Ook 
het winnen van uraniumerts kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid der arbei
ders, vooral door het ontwijkende radioactieve radon. Maar waarschijnlijk is 
de uraniumwinning, voor zover dit niet al bereikt is, door doeltreffende maat
regelen tot een hoger hygienisch peil te brengen dan de kolenwinning. lndien 
men <lit inderdaad realiseert, dan zou de kernenergiecentrale ten opzichte van 
de met kolen gestookte een sociale vooruitgang betekenen. 

Wanneer we het geheel nog eens overzien, dan kunnen we dit als volgt samen
vatten: 

voor elektronenversnellers met energieen tot ea. 50 MeV bestaat een beperkt 
industrieel en medisch toepassingsgebied. Kunstmatige radioactieve stoffen zijn 
voor velerlei toepassingen al haast onmisbaar geworden ; voor hun vervaardi
ging zijn kernreactoren en cyclotrons noodzakelijk; 

en bovenal: het gebruik der in de atoomkernen aanwezige energie ligt thans 
zodanig binnen ons bereik, dat wij ons voor de toekomstige energievoorziening 
niet bezorgd behoeven te maken. 

Aan Hare Majesteit de Koningin betuig ik mijn eerbiedige dank voor mijn 
benoeming tot buitengewoon hoogleraar evenals aan Zijne Excel/en tie de Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en U, 

Mijne Heren Curatoren, 
die mij voor deze benoeming hebt willen voordragen. De omschrijving van mijn 
onderwijstaak laat mij een grote vrijheid bij de uitvoering; ik hoop van deze 
vrijheid het juiste gebruik te zullen maken. 
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Mijne Heren leden van de Senaat, 
Het verheugt mij zeer in Uw midden opgenomen te zijn. Allen die hieraan 

hun medewerking hebben vedeend, spreek ik daarvoor mijn dank uit. Mijn 
dank aan U, leden van de Onderafdeling der Technische Natuurkunde gaat nog 
tot vroegere tijdstippen terug, namelijk toen gij mij de colleges Atoomfysica 
toevertrouwde en in het bijzonder toen gij mij uitnodigde Uw vergaderingen bij 
te wonen, waardoor ik mede een aandeel kreeg in het gestalte geven aan de 
opleiding voor natuurkundig ingenieur. 

Dames en Heren leden der wetenschappelijke, technische en administratieve staf 
van de Onderafdeling der Technische Natuurkunde, 

Met de meesten Uwer heb ik nog slechts een vluchtig contact gehad, waarbij 
ik echter steeds aller medewerking heb ondervonden. U ir . Maarschalkerwaard 
en heer Van den Akker, wil ik danken voor Uw grote aandeel in de experimen
tele demonstraties bij het college Atoomfysica, hetgeen mij het geven van dat 
college aanzienlijk heeft verlicht. 

De Directie van het Natuurkundig Laboratorium der N. V. Philips' Gloeilampen
fabrieken , 
in het bijzonder U, waarde Casimir, ben ik zeer erkentelijk, dat mij is toegestaan 
deze nieuwe taak naast mijn werk op het laboratorium op mij te nemen. Moge 
deze combinatie tot een vruchtbare synthese uitgroeien. 

Grote dank gaat ook uit naar mijn ouders, die mij in staat stelden aan de 
Technische Hogeschool te Delft te studeren, en aan hen die daar mijn eerste 
schreden op het gebied der Technische Natuurkunde leidden, in het bijzonder 
de hoogleraren De Haas, Zwikker, evenals Dorgelo bij wien ik mocht afstuderen 
en promoveren. 

Verder dank ik alien die aan mijn geestelijke vorming hebben bijgedragen, 
vooral hen - onder wie wijlen prof. Dorgelo - die mij ruim acht jaar geleden ge
holpen heb ben in geestel ijk opzicht - en daardoor oo k anderszins - een nieuw be
gin te maken, en die mij daarna gesteund en gei'nspireerd hebben. 

Dames en Heren Studenten , 
Het belangrijkste element in mijn houding ten opzichte van U zal dienen te 

zijn de liefde, die zich verblijdt met de waarheid, het kwade niet toerekent en 
alles overwint. 

Dit geldt, waarde toehoorders, echter niet alleen ten opzichte van de studen
ten, maar ook tegenover een ieder met wie ik in contact zal komen. Dit ligt mij 
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van nature niet, maar ik zie het als een dwingende noodzaak, want zou ik op 
dit punt tekort schieten, dan zou al het andere zijn gelijk schallend koper of een 
schetterende cimbaal. 

In het Evangelie van Mattheus staat vermeld dat Jezus sprak: ,,Ik zeg u dat, 
als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel 
vallen van mijn Vader, die in de hemelen is . Want waar twee of drie vergaderd 
zijn in mijn naam, daar ben lk in hun midden". De waarheid hiervan menen wij 
in ons gezin te ervaren. Dit geeft mij het vertrouwen, dat God, die ons reeds 
zoveel goede gaven heeft gegeven, mij de leiding, wijsheid en kracht zal schen
ken die nodig zijn voor een goede uitvoering van deze nieuwe taak. 

Tenslotte wil ik hen danken, die mij bij het opstellen van deze rede met zeer 
grote tegemoetkomendheid hebben geholpen, en U allen voor Uw belang
stelling. 
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Plaat II Kernenergiecentrale te Chapelcross, Schotland. Deze centrale 
bestaat uit 4 eenheden van 45 MW (wordt thans opgevoerd tot 55 MW) 
met een totaal vermogen van 180 (220) MW. 

( Foto: United Kingdom Atomic Energy Authority, London. ) 


