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Dames en Heren, 

In 1956 - het jaar waarin onze universiteit werd 
gesticht - deed de Amerikaanse geoloog King 
Hubbert een voor die tijd opmerkelijke voor
spelling. Uit zijn kennis van de. oliehoudende 
gesteenten in de Verenigde Staten en het 
tempo waarin de behoefte aan aardolieproduc
ten daar toenam leidde hij at, dat in de eerste 
helft van de zeventiger jaren de aardolie 
exporterende landen een grote prijsverhoging 
zouden doorvoeren [1]. 
Twee jaren later -in 1958- publiceert John 
Kenneth Galbraith zijn bestseller 'The Affluent 
Society', 'De Welvaartsstaat' [2]. Hij prikt in dat 
boek op indringende wijze het een
dimensionale streven door naar voortdurende 
groei van produktiviteit en produktie. In het 
slotwoord vat hij zijn bezwaren daartegen als 
volgt samen: 
'If economic performance is our primary 
concern - if production qua production is the 
thing that counts - than survival naturally takes 
second place'. 
Anders gezegd: Middel en doel moeten niet 
verwisseld worden: het is al lang niet meer zo, 
dat economische groei onze kans op overleven 
vergroot. 
Wat dertig jaar geleden vooral gold voor het 
toen meest ge"industrialiseerde land, de Ver
enigde Staten, kan nu, met enige nuance, naar 
alle industrielanden worden uitgebreid. Overal 
bedreigen daar de lucht-, bodem- en waterver
ontreiniging de gezondheid en het leven, zowel 
direct als indirect. De uitputting van de 
grondstoffen komt stap voor stap dichterbij en 
is voor tin, zink, zilver, kwikzilver en lood al 
bijna een feit. Op wereldschaal veroorzaakt het 
vrijkomen van kooldioxyde en methaan een 
broeikaseffect waarvan de gevolgen niet te 
overzien zijn, en tasten chloortluorkoolwater
stoffen de ozonlaag aan. 
In diezelfde dertig jaren is de wereldbevolking 

gestegen van ongeveer drie naar ruim vijf 
miljard en in verschillende gebieden eist de 
overbevolking zijn gruwelijke tol. 

Al deze feiten zijn zijn geen nieuws. In een 
doorgaande stroom van boeken [3] zijn zij 
vanuit uiteenlopende invalshoeken onder de 
aandacht van een breed publiek gebracht. Wij 
horen, zien en lezen er dagelijks over via de 
media. Toch horen wij via diezelfde media 
door politici, bankiers en zakenmensen zeggen 
dat het weer goed gaat, omdat de economie 
met 2 of 3% per jaar groeit, de export weer 
toeneemt of de omzet met 5, 10, 15% stijgt. 
De maatschappelijke schizofrenie die op die 
manier zichtbaar wordt schijnt weinigen te 
deren. Groei, zeker materiele groei in de 
traditionele zin van het woord, is niet meer 
leven-brengend maar levensbedreigend gewor
den. Desondanks stellen personen die grote 
beslissingsverantwoordelijkheden dragen nog 
dat de bescherming van het milieu niet ten 
koste van de economische groei mag gaan. 
Wie dit zo aanziet moet wel op het idee komen 
dat economische groei meer en meer een wolf 
in schaapskleren is geworden. Het lijkt op het 
oude volksverhaal van de wolf en de zeven 
geitjes, waarin de wolf zich toegangJot het 
huis probeert te verschaffen door zich als de 
zorgende moeder voor te doen, en wit te laten 
lijken wat zwart is. Gezien de waardering die 
economische groei nog steeds geniet is - als 
het ware - de deur voor de wolf ook al 
opengedaan. Als dit het geval is, wat dan? 

Het is niet de eerste keer in de geschiedenis 
dat een groeiende bevolking en een groeiende 
welvaart tot milieu- en uitputtingsproblemen 
leiden. Meestal is dat verkeerd afgelopen [3]. 
De ceders van de Libanon die in de Bijbel 
worden geroemd, staan daar al lang niet meer. 
In het noorden van Afrika zijn de bloeiende 
beschavingen uit de Romeinse tijd verdwenen 
en overheerst nu de woestijn. Het Joegoslavi
sche Karstgebergte draagt ook geen eiken 
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Tabel 1. 

meer, maar alleen nog schrale gewassen. 
Tot in onze tijd duren dergelijke afbraakver
schijnselen voort. Wij hoeven slechts aan de 
Sahel-landen te denken. Blijkbaar verliezen 
keer op keer grate beschavingen het zicht op 
de grand van hun bestaan, en sterven daar
door uit. 
Historisch gezien hebben alleen de moderne 
technologie en wetenschap de laatste eeuwen 
oplossingen opgeleverd voor de gevolgen van 
ongebreidelde groei: Een vroeg voorbeeld 
daarvan is het ondergronds winnen van steen
kool, begonnen in de 18e eeuw om het tekort 
aan hout op te vangen, maar ook de medische 
ontwikkelingen in de vorige eeuw, ter beteuge
ling van epidemieen, en de produktie van 
kunstmest, vooral in onze eeuw, om de 
opbrengst van de landbouw te vergroten,· 
kunnen als enkele voorbeelden uit vele worden 
genoemd. 
Het lijkt niet overdreven te stellen dat dank zij 
de westerse technologie en wetenschap voor 
het eerst in de geschiedenis een groat deel 
van de mensheid zonder hanger, kou en ziekte 
kan leven. Het kan daarom ook niet anders 
dan dat de derde wereld landen hun hoop op 
deze technologie stellen voor het verbeteren 
van hun erbarmelijke levensstandaard. En wie 
zou hun de mogelijkheid hiertoe kunnen of 
willen ontzeggen! 

Gas 

\ 

C02 
CFK's 

S02 
In het jaar 2010 vereiste en NOx 
technisch-economisch haalbare NH3 vermindering van de emissie. 

VOS 7 Ontleend aan [4]. 

Wij bewegen ons zo naar een wereld met nog 
meer technologie dan nu. Maar als die van de 
soort blijft die wij thans hebben, en gebruikt 
blijft warden op de manier waarop wij dat nu 
doen, gaat het zeker tout, ondanks de inspan
ningen die over de hele wereld al gedaan zijn 
om een milieuvriendelijker technologie en een 
milieuvriendelijker gedrag te ontwikkelen. 

Door het Rijks lnstituut voor Volksgezondheid 
en Milieuhygiene is in de afgelopen jaren een 
uitgebreide milieuverkenning verricht. Het rap
port is eind vorig jaar onder de titel 'Zorgen 
voor Morgen' gepubliceerd [4]. Rekening hou
dende met een toename van de wereldbevol
king tot 6,5 miljard in het jaar 2010, en een 
zekere stijging van de levensstandaard in de 
derde wereld landen, is enerzijds nagegaan 
hoeveel de emissies verminderd zouden moe
ten worden om schade aan de gezondheid te 
voorkomen, anderzijds welke, enigszins betaal
bare, technische mogelijkheden daarvoor op 
dit moment beschikbaar zijn. Het zou te veel 
tijd vragen hier alle conclusies voor bodem-, 
water- en luchtverontreiniging te bespreken. 
Beperken wij ons tot het zeer globaal samen
vatten van de conclusies voor de luchtveront
reiniging dan blijkt het volgende noodzakelijk 
te zijn (zie ook Tabel 1 ): 

Vermindering emissie Hoofdbron 

/ereist Haalbaar 

80% ? Verbranding 

100% 100% Diverse 

90% 80% Verbranding 

70% 55-60% Verbranding 

80% 6~75% Bio-industrie 

0-90% 50% Verkeer/ind. 
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- De emissie van de kooldioxyde, het hoofd
produkt van verbranding, moet met 80% 
worden verminderd om het broeikas-effect 
te beperken. Er zijn geen praktische metho
den bekend waarmee deze vermindering 
kan worden bereikt, enkele kleine deeloplos
singen daargelaten. 

- Het gebruik van chloorfluorkoolwaterstoffen, 
die de ozonlaag afbreken, .moet geheel 
worden gestopt. 

- De emissie van zwaveldioxide, stikstofoxy
den en ammoniak, de drie gassen die zure 
regen veroorzaken, moet verder warden 
verminderd met respectievelijk 90, 70 en 80%. 

- De emissie van vluchtige organische stoffen 
(VOS), die een schadelijke ozonvorming op 
leefniveau veroorzaken, moet met 70 tot 
90% warden teruggebracht. 

Deze, en trouwens ook de andere gegevens uit 
'Zorgen voor Morgen' kunnen niet anders dan 
een alarmerende indruk maken. Het gaat niet 
alleen om het inhalen van een achterstand, 
zoals soms gedacht wordt, maar om een 
wezenlijke koerswijziging. De feiten zijn benau
wend, maar het is beter ze te kennen en goed 
tot ons te laten doordringen. Orn een oplos
sing te vinden moet op de eerste plaats 

duidelijk zijn waarom en hoe wij in de 
gevarenzone zijn terecht gekomen. 
Bedenk wel: Het enige geitje dat niet door de 
wolf werd verslonden, was het geitje dat in de 
klok was gekropen. lk denk omdat dat geitje 
wist hoe laat het was. 

In de getallen over de vereiste en de haalbare 
vermindering van de emissies vallen twee 
zaken onmiddelijk op: 

Alleen voor de chloorfluorkoolwaterstoffen 
is de technisch-economisch haalbare emis
sievermindering (in dit geval door een 
verbod) voldoende; voor alle andere veront
reinigingen schiet hij tekort, en 
Het andere uiterste wordt gevormd door de 
kooldioxyde. Alleen door het terugbrengen 
van de verbranding van kolen en koolwater
stoffen tot ruwweg een kwart van het 
huidige peil, kan de vereiste emissievermin
dering worden bereikt (waarnaast overigens 
ook aan de globale ontbossing een halt zal 
moeten warden toegeroepen). Met ons 
huidige systeem van energiev6orziening be
tekent die vermindering van de verbranding 
een bijna even grate vermindering van het 
energiegebruik. 
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Energie-efficiency verbetering in de /anden van 
de OESO: 1986 = 100 (energieverbruik per GEMIDOELD BESTE TOEPASSING 

eenheid van activiteit). Ontleend aan [5]. 1973--------. 1986 .. - - - - - - - - - ,.. 2005 
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Uit deze, goed onderbouwde gegevens blijkt 
dat de technologie alleen niet meer in staat is 
de problemen op te lessen die de economi
sche groei oproept. De vraag ligt voor de hand 
tot hoever de deeloplossingen van de techno
logie dan nog wel kunnen reiken, zeg in de 
komende 25 jaren? Beperken wij ons weer tot 
energiebesparing dan geeft figuur 1 daar een 
beeld van (ontleend aan [5]; ook [6] is in dit 
verband zeer interessant). 

Onder invloed van de hoge energieprijzen is 
na de oliecrisis van 1973 over de gehele wereld 
veel werk gemaakt van energiebesparing. In de 
linkerhelft van de figuur is te zien hoeveel 
effect de wereldwijde inspanningen van indu
strie, onderzoekinstituten en overheid hebben 
gehad voor alle OESO landen te zamen. De 
veranderingen zijn uitgedrukt ten opzichte van 
het energiegebruik in 1986, waaraan de index 
100 is gegeven (middelste as in figuur 1). Wij 
zien, bijvoorbeeld, dat in 1973 het gemiddelde 
energiegebruik in vliegtuigen nog 50% en het 
gemiddelde energiegebruik in woningen 30% 
hoger was dan in 1986 en het energiegebruik 
in personenauto's 20%. Het gaat hierbij om de 
zogenaamde energie-efficientie, dat wil zeggen 
het energiegebruik per eenheid van activiteit, 
bijvoorbeeld per passagier-kilometer. Aan al 
deze verbeteringen heeft ook deze TU zijn 
bijdragen geleverd, en het is niet misplaatst er 
enkele kort te memoreren. lk denk dan 
bijvoorbeeld aan het onderzoek: 
- van fotovolta'ische cellen, windmolens voor 

ontwikkelingslanden en verbeterde regelstra
tegien, in de faculteit Natuurkunde, 

- van energiebesparing bij transport en van 
zonne-energie voor verwarming in de facul
teit Werktuigbouwkunde (met een eerste 
plaats in een internationale Shell
zuinigheidswedstrijd), 

- van energiezuinige woningen in de faculteit 
Bouwkunde, waarbij met een ontwerp een 
2e prijs in een nationale prijsvraag werd 
verkregen, 

- van energiebesparing in de industrie, bij de 
faculteit Bedrijfskunde. 

Uit de rechterhelft van figuur 1 blijkt dat in de 
toekomst nog aanzienlijk grotere energiebespa
ringen mogen worden verwacht dan tot 1986 
werden bereikt. De bovenste pijl rechts van de 
middelste as geeft bijvoorbeeld aan dat de 
beste elektrische centrale (in 1986) maar 90% 
gebruikte van de energie die centrales in 1986 
gemiddeld nodig hadden, en dat verwacht mag 
warden dat in het jaar 2005 de beste centrale 
nog slechts 80% daarvan zal gebruiken. In die 
verbetering zou ook het indrukwekkende 
MHD-onderzoek in de faculteit Elektrotechniek 
op een of andere wijze kunnen doorwerken, of 
de ontwikkeling van emissiemateriaal voor een 
Thermionische Energie Omzetter in de faculteit 
Scheikunde, waaraan in 1982 de (gedeelde) 
BP Energieprijs werd toegekend. 
Voor de andere sectoren die in figuur 1 zijn 
opgenomen zijn de mogelijke besparingen nog 
aanzienlijk groter dan bij elektrische centrales, 
tot meer dan 50% toe. Opmerkelijk - en niet 
onbelangrijk voor hetgeen volgt - is overigens 
dat in de meeste sectoren de verbeteringen die 
over de twintig jaren van 1986 tot 2005 nog 
verwacht warden ruwweg anderhalf maal zo 
groot zijn als de verbeteringen over de dertien 
jaren voor 1986. De verbetering per jaar lijkt 
constant te zijn al kan dat natuurlijk niet zo 
blijven. 

De gemiddelde energie-efficientie loopt uiter
aard achter op die van de beste toepassingen, 
ruwweg een jaar of vijftien. Uitgaande van 
figuur 1 betekent dat dat over ongeveer dertig 
jaar toch op een verbetering van gemiddeld 
40% in de energie-efficientie gehoopt mag 
worden. Daarmee zou dan de helft van de 
vereiste vermindering van de emissie zijn 
bereikt, zij het wel 10 jaar later dan het rapport 
'Zorgen voor Morgen' vraagt. 
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Fig. 2. 

Voordat wij ons nu bezig gaan houden met de 
vraag water nog meer moet gebeuren wan
neer de technologie maar het halve antwoord 
op de milieuproblematiek is, kan het goed zijn 
eerst eens na te gaan hoe betrouwbaar deze 
schatting van de vooruitzichten voor de tech
nologie wel is. Zijn er geen mogelijkheden om 
meer resultaat te behalen of de ontwikkeling te 
versnellen? Wat zijn de hoofdfactoren die de 
gang van zaken bepalen, en kunnen wij die 
be"invloeden? Wat kunnen wij als technische 
universiteit doen, althans meer en beter doen 
dan nu? 
Deze vragen verpl ichten ons nader in te gaan 
op de aard van technische ontwikkelingen. Oat 
kan betrekkelijk eenvoudig aan de hand van 
belangrijke ontwikkelingen die zich in het 
verleden feitelijk hebben voorgedaan. lk heb 
daarvoor twee voorbeelden genomen uit het 
gebied van de energievoorziening: 

- de toename van het rendement van de 
produktie-eenheden (stoomgenerator en bij
behorende turbines en generatoren) in elek
trische centrales in Nederland, zoals die in 
de praktijk bereikt is in de laatste 58 jaren, 

Ontwikkeling van het rendement van de 
produktie-eenheden in de Nederlandse centra
les van 1929 tot 1988 volgens [7]. 

van 1929 t/m 1987, grafisch weergegeven in 
figuur 2, [7] en 

- de toename van het rendement van een 
type verbrandingsmotor van 1950 tot 1985, 
weergegeven in figuur 3 [8]. 

Figuur 2 toont zowel het gemiddelde rende
ment van alle eenheden als dat van de beste 
eenheid. Verder zijn van twee eenheden die 
nog in aanbouw of studie zijn de berekende 
rendementen als afzonderlijke punten uitgezet. 
Het gemiddelde rendement van de eenheden 
(de verhouding tussen de geleverde elektriciteit 
en de (onderste) verbrandingswaarde van de 
verbruikte brandstof) is in die 58 jaren geste
gen van 16 tot 39,6%, praktisch dus twee en 
een half maal zo hoog geworden. Behoudens 
verstoringen rond de tweede wereldoorlog is 
de stijging vrij regelmatig. Wanneer er relatief 
veel nieuwe eenheden gereedkomen, zoals in 
de dertiger-, en de vijftiger- en zestiger jaren, 
verloopt de stijging het snelst, om voor de 
hand liggende redenen. Het rendement van de 
beste eenheid ligt over de jaren 1954 tot en 
met 1986 ruim 15% boven het gemiddelde 

RENDEMENT(%) 

60 

50 
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20 

STEG·ORC O 
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10.J...--~----~-~---.---~--.--
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Fig. 3. 

rendement. Meer dus dan de 10% die eerder 
werden genoemd voor de OESO landen 
gezamenlijk. Van begin tot einde stijgt de lijn 
voor het beste rendement van 29, 1 tot 47,4%, 
dus met 18,3%. Uit de achterliggende cijfers 
blijkt - en dat is voor de vragen die wij eerder 
stelden van belang - dat ongeveer de helft van 
die stijging in het bedrijf plaats vindt. De 
zogenaamde STEG-eenheid, (een voordelige 
combinatie van een stoom- en een gasturbine) 
in de Dongecentrale had, om een voorbeeld te 
noemen, direct in 1975 met 42,1% al een 1,4% 
hoger rendement dan de voorafgaande beste 
eenheid (nr. 5 in de Amercentrale), maar is in 
de volgende acht jaren nog met 2,3% verbeterd 
tot 44,4% rendement in 1983. Een dergelijke 
gang van zaken is, zoals uit de cijfers blijkt, 
geen uitzondering maar regel: lnventiviteit en 
creativiteit zijn niet beperkt tot onderzoekinsti
tuten, maar leven even goed in produktiebedrij
ven. 
De berekende rendementen van twee toekom
stige eenheden - zoals gezegd de afzonderlijke 
punten in figuur 2 - wettigen het vertrouwen 
dat de opgaande lijn van het gemiddelde 
rendement in de komende decennia kan 
worden voortgezet. Deze rendementen betref
fen weliswaar het beste bedrijfspunt, zodat het 
jaargemiddelde wat lager zal uitkomen, maar 
groot is dat verschil niet. De verwachting die 
eerder in figuur 1 werd uitgedrukt dat de beste 

% 

50 

45 

40 

351--__ _ 

Ontwikkeling van het rendement van de Baines 
Scheepsdieselmotor 190 x 350: Ontleend aan 
[8]. 

30 

1950 

eenheden in de komende 20 jaren relatief nog 
ruim 10%, dus absoluut ongeveer 5% beter 
zullen worden, strookt uitstekend met de harde 
gegevens van de praktijk en van professionele 
ontwerpberekeningen. 

Als tweede voorbeeld van een belangrijke 
technische ontwikkeling heb ik, zoals gezegd, 
de toename van het rendement van een type 
verbrandingsmotor genomen (8]. Het betreft 
de BOLNES-scheepsdieselmotor met kruis
hoofd, met een cylinderdiameter van 190 mm 
en een slag van 350 mm. Zoals figuur 3 laat 
zien is het rendement van dit type motor van 
34% in 1950 opgevoerd tot 44 % in 1984. Ook 
in dit geval is er sprake van een gelijkmatige 
verbetering van de prestaties. In diezelfde tijd 
zijn ook nog andere belangrijke verbeteringen 
gerealiseerd, zoals: 

Het vermogen per cylinder is omhoog 
gebracht van 37 naar 140 kW door het 
toepassen van - onder meer - drukvulling en 
tussenkoeling; 

- de cylinderslijtage is van 0,1 mm per 1000 
bedrijfsuren tot minder dan 0,01 mm terug
gebracht; 

- de bedrijfstijd voor groot onderhoud is van 
1500 naar 15.000 uren omhoog gebracht. 

1960 1970 1980 JAAR 
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lk noem deze andere verbeteringen omdat zij 
illustreren dat een technische ontwikkeling 
altijd een totaalontwikkeling is waarin alle 
aspecten van een technisch systemen mee
doen. 

Een ander aspect waar wij tenslotte nog bij 
moeten stilstaan betreft de omstandigheden 
waaronder de juist genoemde technische ver
beteringen zijn bereikt. Oat zijn de omstandig
heden van een vrije markt economie geweest. 
Het mee kunnen komen met de concurrentie 
was dus bepalend voor het voortbestaan van 
de betrokken bedrijven en voor de werkgele
genheid van de betrokken personen. Aanspo
ring voldoende om te mogen stellen dat er aan 
verbeteringen uitgehaald is wat er in zat. 
Zowel deze overweging als de bijna ijzige 
regelmaat van de verbeteringen die wij hebben 
gezien voeren ons tot het vermoeden dat er 
weinig mogelijkheden zijn om invloed uit te 
oefenen op het tempo waarmee technische 
vernieuwingen in de praktijk komen. Dit komt 
misschien vreemd over maar is begrijpelijk 
vanuit de aard van de technische ontwikkeling 
zelf. Anders dan buitenstaanders vaak menen 
is de veel bejubelde technische doorbraak niet 
het belangrijkste element in de technische 
vooruitgang. Wie zelf daarin heeft meegewerkt 
weet, dat de volgehouden, dagelijkse, stap 
voor stap verbetering van alle details van de 
installatie of het produkt een minstens zo grote 
rol speelt. Edison heeft dat kernachtig gefor
muleerd als '1% inspiratie en 99% transpiratie'. 
Het proces van de stap voor stap verbetering 
als zodanig vraagt veel bedenktijd - in alle 
betekenissen van het woord - van de technici 
die er in meewerken. Anders gezegd: Nieuwe 
gedachten moeten rijpen. 
Daarmee is de kous overigens niet af. Het 
eigenlijke werk van de technici ligt ingebed in 
talrijke interactie-processen met de 'buitenwe
reld'. 
- Zowel de nieuwe mogelijkheden die de 

buitenwereld biedt, bijvoorbeeld in de vorm 

van verbeterde materialen, als 
- de nieuwe eisen of verwachtingen die de 

omgeving heeft moeten in de ontwikkeling 
tot hun recht komen. 

Ook de maatschappelijke acceptatie van ver
nieuwingen vraagt soms veel toelichting en 
gewenning, en dus tijd. In de wereld van 
wetenschap, techniek en economie wordt dit 
nogal eens over het hoofd gezien. 
Technische ontwikkeling blijkt zo een uiterst 
gecompliceerd, dynamisch netwerk van acties, 
interacties en reacties te zijn, waarvan de 
bewegingssnelheid slechts bij uitzondering ver
groot kan worden door op een enkel punt druk 
uit te oefenen. Het effect daarvan verzandt als 
het ware in de gebrekkige aanpassing op alle 
andere punten. Zelfs een algemene druk heeft 
pas na jaren enige feitelijke invloed, zoals bij 
de energieprijsstijgingen na de oliecrises van 
1973 en 1979 is gebleken. 

Van menige technische ontwikkeling ligt het 
begintraject in een laboratorium en dat kan 
een laboratorium van een technische universi
teit zijn, hier in Eindhoven bijvoorbeeld. Het 
begintraject hoort bij de technische ontwikke
ling, als de jeugd bij het !even, en de 
karakterisering van een technische ontwikke
ling die ik zojuist heb gegeven zou ernstig 
onvolledig zijn wanneer de meest riskante, 
gewaagde en boeiende periode daaruit, die 
ons bovendien het meeste aangaat, niet apart 
werd ge"lllustreerd. 
In het begin is er alleen maar het idee. Zoals 
bijvoorbeeld in 1978, in de faculteit Schei
kunde, het idee dat het mogelijk moest zijn 
met een cermet, een composiet van keramisch 
materiaal en metaal, een extra goede, elektro
nen emitterende laag te maken voor een 
Thermionische Energie Omzetter. Het principe 
van deze, niet zo algemeen bekende omzetter 
is erg eenvoudig [9]: Wanneer twee elektrisch 
geleidende platen op korte afstand, tegenover 
elkaar worden geplaatst, en een van de platen 
wordt hoog verhit, zeg tot 1200 oc of meer, 
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Fig. 4. 

dan gaat deze plaat electronen uitzenden naar 
de andere plaat, als gevolg van de thermische 
agitatie. Op die manier ontstaat een stroom
bron met een spanning van ongeveer een 
halve Volt. Een deel van de warmte die voor 
het verhitten is gebruikt kan zo direct warden 
omgezet in electrische energie, de rest wordt 
doorgegeven aan de 'koude' plaat en kan 
verder warden gebruikt.De grate voordelen van 
de thermionische energie-omzetter zijn dat 

Module voor laboratorium 
onderzoek van de 
thermionische energie 
omzetter. 

er geen bewegende delen in voorkomen, zodat 
een grate bedrijfszekerheid mogelijk is, en dat 
een hoge werktemperatuur in principe de 
mogelijkheid biedt een hoog totaal omzettings
rendement te bereiken. De problemen liggen 
bij de hoge werktemperaturen en de bijzon
dere eisen die daaruit voor de materialen en de 
constructie voortvloeien en bij de P-isen die 
voor een goede electronen emissie moeten 
warden gesteld. Tot voor kart is de aandacht, 
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dienovereenkomstig, vooral op de materiaal
ontwikkeling gericht geweest. De laatste jaren 
is de nadruk meer naar de concrete toepassing 
verschoven, reden waarom de eerste verant
woordelijkheid thans naar de faculteit Werk
tuigbouwkunde verschuift. 

Het idee is na 11 jaren onderzoek, intussen zo 
ver gebracht dat de laboratorium-module kan 
warden gebouwd die in· figuur 4 is afgebeeld. 
De warme en de koude plaat warden hier 
teruggevonden als twee bussen met een 
diameter van ongeveer 5 cm, die met een 
speling van 1/2 mm tot enkele millimeters in 
elkaar passen. De warmte komt in de tekening 
van links at op het gesloten uiteinde van de 
buitenste bus. Dit uiteinde vormt de hete wand 
('hot shell' in de wandel) en is, van buiten naar 
binnen, opgebouwd uit een laag van 0,3 mm 
silicium carbide, 0,004 mm titaannitride en 0,5 
mm wolfram of molybdeen. 
De binnenste bus vormt aan het overeenkom
stige linker uiteinde de koude wand. Hij is 
gemaakt van - plaatselijk vernikkeld - roestvast 
staal en werkt verder - door een vulling met 
natrium - als een zogenaamde warmtepijp. Dat 
wil zeggen dat de temperatuur ervan nagenoeg 
uniform is en dat alle overschot aan warmte 
afgevoerd wordt naar het uiteinde met de 
koelvinnen. 

Het electrisch vermogen van de module is 
berekend op 0, 1 kW bij een warmtestroom van 
1 kW. Bij de praktische toepassing bevinden 
zich in de wand van de vuurhaard die de 
warmte levert zoveel openingen, waarin modu
les kunnen worden geplaatst, dat het totaal 
gewenste elektrisch vermogen kan warden 
geleverd. Maar voordat er een prototype van 
een toepassing werkt zijn wij zeker nog vier 
jaar verder. Het voorstel voor een nieuw BRITE 
project, dat een dezer dagen wordt ingediend, 
moet die vier jaren uittrekken voor alleen het 
analyseren van een eerste toepassing in de 
steer van warmte-kracht koppeling, en het 

ontwikkelen van een bijbehorende hoge tem
peratuur warmterecuperator en -vuurhaard, en 
een verder verbeterde module. Zo zijn er 15 
jaren van hard werken nodig om van het eerste 
idee tot aan een prototype te komen. Dit 
voorbeeld staat niet alleen; er kunnen tientallen 
andere op deze universiteit worden gevonden. 
In elke volgende fase van dergelijke onderzoe
ken en ontwikkelingen wordt opnieuw risico 
genomen. Wegen die gevolgd warden !open 
dood, nieuwe wegen moeten worden gezocht. 
Als een technische universiteit ergens echt 
ondernemend is, dan is hij dat in zijn 
onderzoek. Met als kapitaal de kwaliteit van 
zijn onderzoekers, ontwerpers en technici, met 
als enige winst die werkelijk telt nieuwe 
technologische kennis en kunde, en met de 
daaruit voortvloeiende kwaliteit van zijn onder
wijs als de enige zinvolle reclame. 

Geachte toehoorders, 

Wanneer wij ons - zoals nu - bezig houden 
met de vraag hoe het verder moet dan gebeurt 
dat niet om de toekomst vast te leggen maar, 
integendeel, om hem vrij te houden. Vrij te 
houden voor ons zelf, maar meer nog - zeker 
wanneer het milieuzaken betreft - voor onze 
kinderen en kleinkinderen. Voor de komende 
twintig tot dertig jaren zullen wij de doelen die 
minimaal gesteld moeten warden echter niet 
halen met de beschikbare mogelijkheden. Er is 
kennelijk meer nodig, een andere benadering, 
een andere levenshouding, een voor de ont
stane situatie meer ter zake doend gedrag. Als 
dit het geval is, wat dan? 
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Fig. 5 . 

In het eerder genoemde sprookje is het U 
misschien oak opgevallen dat de vader van de 
zeven geitjes niet in het verhaal voorkomt. 
Wanneer de nood aan de man is, moet de 
vrouw het karwei alleen klaren. Het zou 
kunnen zijn - het is zo maar een gedachte -
dat de emancipatie 66k noodzakelijk is om in 
de technologische aanpak een nieuwe mentali
teit wortel te doen schieten. 

Een commissie va:n de Verenigde Naties, onder 
leiding van mevrouw Brundtland, premier van 
Noorwegen, heeft anderhalf jaar geleden ad
vies uitgebracht over de aanpak van de grate 
problemen waar de mensheid in onze tijd voor 
staat: De armoede in de derde wereld, de 

..... ... vol verwachting .. ..... 

globale aantasting van het milieu en de snel 
voortgaande uitputting van .grondstoffen. In 
haar rapport 'Our Common Future' (10] stelt 
de commissie onder meer L'itdrukkelijk dat 
zowel in de rijke als de arme landen ruimere 
aandacht moet warden gegeven aan energie
besparing, en een maximale inzet van de 
blijvende energiebronnen: Zan, wind, water
kracht en biomassa. 
Volgen wij dit advies (de regering heeft reeds 
verklaard het als leidraad te hanteren) dan zal 
de leefwereld van onze kinderen en kleinkinde
ren er een zijn waarin meer dan nu elektriciteit 
met windmolens of photovolta'ische cellen 
wordt opgewekt, meer woningen en gebouwen 
dan nu voorzien zijn van zonnecollectoren om 
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Fig. 6. 

warm water te bereiden en de ruimten te 
verwarmen, meer biomassa wordt gebruikt om 
energie te winnen, enz., enz. Orn dit te 
bereiken zal vooral een verbreding van de 
activiteiten nodig zijn, omdat, zoals wij gezien 
hebben, het versnellen van het technische 
ontwikkelingsproces maar beperkt mogelijk is. 
Ook in deze technische universiteit zal de 
verbreding zichtbaar moeten worden. 
De verbreding zal zoals gezegd, mede betrek
king moeten hebben op een schone energie
voorzien ing in derdewereldlanden. Vanuit onze 
Technische Universiteit zijn daar waardevolle 
bijdragen aan geleverd op het gebied van 
waterkracht, schone en efficiente verbranding 
van hout, photovolta"ische cellen en, last but 
not least, windmolens voor irrigatie en andere 
doeleinden. Momenteel is er door de recente 
of lopende afronding van diverse projekten 
min of meer een dal in dit soort onderzoek. 

Een nieuw elan op dit gebied is op vele 
gronden - waaronder een aantal zeer zakelijke 
- vereist. Als er nog aarzeling is of die 
inspanningen de moeite waard zijn, kan be
dacht worden dat de problemen inmiddels 
mondiaal zijn geworden, en dat elk stukje 
schone energievoorziening elders een vermin
dering van het broeikaseffect hier betekent. 
Steun aan de derde wereld valt samen met 
goed begrepen eigen belang en praktisch is 
dat nog niet zo'n slechte combinatie. 

Mijn verhaal is bijna uit. Het lijkt er op dat wij 
de zin naderen: 'En zij leefden nog lang en 
gelukkig'. Oat kan dan gelden voor de geitjes, 
maar niet voor de wolf. Als wij dit over het 
hoofd zien missen wij een wezenlijk inzicht. 

t/(1-0 FRACTIE (f) 
100-+----------------------+-0,99 
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+-.....;.~:..:_______,,~~~~----~~~~--1- 0,70 
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Opeenvolging van primaire energiedragers in 
de wereldenergievoorziening. Ontleend aan 
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Het Brundtland-rapport stelt uitdrukkelijk dat 
een gezonde economische situatie voorwaarde 
is voor het kunnen doorvoeren van de noodza
kelijke veranderingen in de energievoorziening. 
Het behoeft evenmin nader betoog dat die 
veranderingen niet van de ene dag op de 
andere kunnen warden gerealiseerd. Het wei
nige wat wij over het tempo van die verande
ringen kunnen zeggen is uitgedrukt in figuur 6, 
ontleend aan een zorgvuldige toekomstverken
ning uit 1980 van het International Institute for 
Applied System Analysis [1 OJ. Aangegeven is 
welke fractie van het wereldenergiegebruik 
elke energiedrager heeft geleverd en vermoe
delijk nog zal gaan leveren. Rond 1880 nemen 
kolen de hoofdrol over van hout, om op hun 
beurt in de zestiger jaren van deze eeuw door 
olie te worden verdrongen als belangrijkste 
energiedrager. Volgens de verwachting van 10 
jaar geleden zou aardgas die rol overnemen 
rond 1990, maar de situatie van nu wijst er op 
dat dat eerst omstreeks de eeuwwisseling zal 
gebeuren. Daarmee zien wij dat er, alle 
zorgvuldigheid ten spijt, toch steeds verrassin
gen optreden, zeker wat het tempo van de 
ontwikkeling betreft. Na de kernongevallen van 
Three Miles Island en Tschernobyl is het sterk 
de vraag of kernenergie zich - mondiaal gezien 
- zo sterk zal ontwikkelen als in de figuur werd 
aangeduid. Anderzijds kunnen de milieubedrei
gingen die thans zo sterk naar voren komen 
het gebruik van de blijvende energiebronnen 
belangrijk versnellen. 
De algemene trend blijft echter onaangetast. 
Hoewel aardgas 20 tot 40% minder kooldi
oxyde geeft bij verbranding, dan olie en kolen, 
en zonne-energie en kernenergie emissie-vrij 
zijn, ligt het eigen tempo van de technologi
sche veranderingen zo laag dat het broeikasef
fect niet eerder dan tegen het midden van de 
volgende eeuw beteugeld lijkt te kunnen 
warden. Ook nationaal niet omdat wij in 
Nederland al overwegend aardgas gebruiken 
als primaire energiedrager. 
Volgens onze huidige kennis werken al deze 

jaren van te grate kooldioxyde-emissie tot vijf 
eeuwen na [4]. 

Hier ligt een enorme spanning. Een mentale 
ommekeer is noodzakelijk, waarvan de kern 
ligt in het bewustzijn van het feit dat ons leven 
en overleven op talloze manieren verbonden is 
met het intact blijven van de natuur en het 
leven om ons heen. Een bewustzijn zoals dat 
acht eeuwen geleden door de ltaliaanse dich
ter Fransicus van Assisi is uitgedragen in zijn 
Zonnelied. Vanuit die grondhouding moet een 
in vele opzichten vernieuwde technologie war
den gecreeerd. 
Het kan in positieve zin te denken geven dat 
de legende verhaalt dat Fransiscus door zijn 
woord de wolf kon temmen die het leven van 
de burgers van de stad Gubbio bedreigde. 

Met het creeren van die nieuwe, schone 
technologie zullen vele tientallen jaren ge
moeid zijn. Keer op keer zullen de risico's van 
het onbekende weer moeten warden genomen. 
Op weg naar het nieuwe, het betere, het 
volmaakte. 
'Wagen en winnen en verder gaan. 
Mensen veel geluk' 
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