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Nog steeds anticyclisch 
De Nederlandse Spoorwegen lijden verlies. Daarom verhogen ze de prijzen van de 
treinkaartjes. Het zal echter niemand verbazen als het reizigersaantal daardoor blijkt te dalen. 
De spoorwegen kunnen dan slechts hopen dat de tariefsverhoging de verminderde inkomsten 
door minder reizigers compenseert. Nee, wij doen dat anders. De groei in het lezersaantal is 
niet zoals wij verwachtten in ons businessplan. Ook gaan we niet over tot boekhoudkundige 
malversaties. Nee, wij verlagen de abonnementsprijs. Deze is nu vier nummers voor de prijs 
van € 3,33 (inclusief verzendkosten en BTW). Nieuwe abonnees krijgen geheel gratis een 

nummer van PANORAMA (in kleur nog wel)! Het is nog steeds zo, is dat wij de nieuwe 
abonnementhouders niet kunnen garanderen dat deze nummers ooit zullen verschijnen en, 
als ze al verschijnen, wanneer dat zal zijn. Wilt u desondanks het hier genoemde 
abonnement, stort dan € 3,33 op girorekening 3172452 van de uitgever ten name van Ed 

Buijsman in Houten onder vermelding van ‘abonnement Voortschrijdende Inzichten’. 

COLOFON 
VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN is een 
uitgave van Uitgeverij Tinsentiep. 
Bovencamp 57, 3992 RX Houten. 
 030 6373498 (vrijdag 19-20 uur). 
Email info@inzichten.nl. 
Hoofdredacteur E Buijsman. 

VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN ook op internet! 
www.inzichten.nl. 

Met steeds actuele informatie. Sinds december 
2003 bijvoorbeeld met het Scheve Wereldbeeld, 
de encyclopedie met een menselijk karakter. Of 
wat dacht u van onze inspanningen bij bedrij-
ven en instellingen antwoorden op vragen te 
krijgen. U kunt het volgen op de website. 

Bij de voorkant & over dit nummer 
Het laatste nummer van VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN is al weer van juni 
2003. Gelukkig kreeg u tussendoor in september 2003 nog Eén Voort-
schrijdend Inzicht. Maar nu ontvangt u dan nummer 8 van VOORTSCHRIJ-

DENDE INZICHTEN. Nummer 8? Heeft u nummer 7 misschien gemist of on-
geopend weggegooid? Nee, zeker niet. Nummer 7 was in bewerking, er 

kwam iets tussen, het was/is een special. Welnu, het vlotte ook niet zo met dat 
nummer 7 en toen zijn we maar verder gegaan met nummer 8. Nummer 7 houdt u 
nog te goed van ons. Wanneer komt nummer 7? Ooit, zoals u van ons gewend 
bent. 

Nummer 8 is een themanummer. Een themanummer over chemie. O, u heeft niets 
met chemie? Dat denkt u maar. Chemie heeft zich zo diep geworteld in onze sa-
menleving dat de wereld zonder chemie binnen een picoseconde tot stilstand zou 
komen. O, chemie interesseert u niet? Dat zou jammer zijn. Misschien constateert u 
na lezing van dit nummer dat u zich wel voor chemie zult móeten interesseren. We 
geven het toe, het is minder luchtig dan u van ons gewend bent. Ga er even voor 
zitten en het zal wel lukken. Zo niet, geef dit nummer dan maar aan uw buren. Ver-
geet in ieder geval niet om even op de achterkant te kijken. Daar presenteren wij u 
de nieuwe rubriek De Lichtkrant. 

Overigens geen ingezonden brieven deze keer. We kregen wel de nodige reacties, 
maar die hebben we alle op de website geplaatst. 

Wij wensen u veel genoegen met dit nummer van VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN. 

DE REDACTIE 
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Het gesleep met chemicaliën 
U heeft zich misschien ook ooit druk gemaakt over de zogenaamde 
‘chloortreinen’? Bang dat u een verschrikkelijke ramp overkomt, omdat u 
vlak bij een spoorbaan woont waarover deze chloortreinen rijden? En u 
rijdt wel eens auto? Dan heeft u ongetwijfeld ook wel eens vrachtwagens 
gezien met chemicaliën. Nee, het is u nooit opgevallen? Die vrachtwa-
gens met vierkante oranje bordjes met nummers erop? En met bordjes 
met van die merkwaardige symbolen? Toch voortaan dan maar beter op-
letten. Misschien reed u wel achter een tankwagen met salpeterzuur, wa-
terstofperoxide of dimethyldisulfide. Kunt u dit dan weten? Ja, dat kunt u 

weten. Als u de geheimtaal van de regelgeving kent, kunt u vaak precies 
nagaan wat er vervoerd wordt. 

Chloortreinen 

Al zo’n vijftig jaar vindt in Nederland transport van chloor per trein plaats. Het is 
een onderwerp dat de gemoederen in Nederland al tientallen jaren sterk vermag te 
verhitten. Milieudefensie, Greenpeace, de Socialistische Partij en Groen Links zijn 
enige van de organisaties die niet nalaten om met enige regelmaat het vuurtje van 
de ongerustheid weer op te porren. Ook burgemeesters van een aantal gemeenten 
waar de chloortreinen doorheen gaan, doen af en toe een duit in het zakje door het 
spreken van ferme taal: het moet maar eens afgelopen zijn met die chloortreinen. 

Eerst de feiten. AkzoNobel is dé producent van chloor in Nederland. Chloor is een 
basisproduct in de chemie en wordt dan ook in grote hoeveelheden in Nederland 
gemaakt. Grote productie-eenheden staan in Hengelo en Delfzijl. Vandaar vindt 
transport plaats naar vooral Rotterdam, het zwaartepunt van de chemische indu-
strie in Nederland. De chloorbehoefte is daar zo groot dat zelfs chloor van AkzoNo-
bel vestigingen in Duitsland en Zweden wordt aangevoerd.  

De transporten vanuit Delfzijl en Hengelo gebeuren per trein. Op dit moment heeft 
AkzoNobel toestemming om 90.000 ton chloor per jaar te vervoeren. In de praktijk 
gaat het volgens AkzoNobel om zo’n 70.00 ton in 2002. Het transport van chloor 
per trein dateert overigens al van de vijftiger jaren. Ooit ging het zelfs om transpor-

Een chloortrein is 
gemakkelijk te her-
kennen aan de iden-
tificatienummers 
voor gevaarlijke 
stoffen. Het nummer 
1017 duidt op 
chloor. Het bovenste 
nummer, 268, dui-
den op de gevaren-
klasse. 268 staat 
voor ‘giftig, bijtend 
gas’. 
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ten van meer dan 300.000 ton per jaar in 
de zeventiger jaren. AkzoNobel meldt op 
zijn website fijntjes ‘With a view to optimi-
zing operations and limiting risks, Akzo 
Nobel Base Chemicals' policy since the end 
of the Seventies has been to limit transpor-
tation of chlorine by rail.’ Men bedoelt te 
zeggen dat onder druk van de politieke opi-
nie en, in navolging daarvan, van de poli-
tiek AkzoNobel gedwongen was de 
transporten te verminderen.  

Men kan zich natuurlijk afvragen waarom 
de productie van chloor niet daar gebeurt 
waar het ook nodig is: in het Rotterdamse 
industriegebied. De redenen voor deze on-
gelukkige situatie zijn velerlei. In de eerste 
plaats historisch: zout, waarvan chloor 
wordt gemaakt, is in Nederland voor het 
eerst gevonden in het oosten van Neder-
land, in de buurt van Buurse. De eerste fa-
briek van –wat toen nog de Koninklijke Ne-
derlandsche Zoutindustrie heette- verrees 
in Boekelo. In Hengelo wordt van oudsher 
uit het gewonnen zout chloor geprodu-
ceerd; daarnaast waterstofgas, natronloog, 
zoutzuur en chloorbleekloog. Er is ook nog een politieke reden. Ooit was het plan 
om, in het kader van het de spreiding van werkgelegenheid, bij Delfzijl een groot in-
dustriegebied aan te leggen. Het grootse dat men voor zich zag, is er nooit van geko-
men. Wel is de vestiging van AkzoNobel, die al dateert van 1954, daardoor sterk uit-
gebreid. 

Greenpeace publiceerde in 1991 een rapport onder de titel ‘Chlorine kills’. Dat er aan 
het gebruik van chloor gevaren zijn verbonden, is evident. Maar uiteindelijk zijn het 
de feiten die ons een goed inzicht geven in hoe groot het gevaar is. En wat geeft 
Greenpeace ons voor feiten? Greenpeace meldt verontrust dat er in de voorgaande 
honderd jaar 227 mensen zijn overleden aan chloor: 24 bij de productie, 62 bij 
transport ongevallen, 139 bij gebruik in de industrie. Men kan zich afvragen of 
Greenpeace dit serieus bedoeld heeft. We nemen maar aan van wel. 227 doden in 
honderd jaar? Voor het perspectief: het aantal verkeersdoden bedraagt in Nederland 
zo’n 1000 alleen al per jaar. En wie een overzicht van alle ellende op de wereld wil 
hebben, kijkt eens bij het Centre for Research on the Epidemiology of Disasters 
(CRED) van de Universiteit van Leuven in België of in de UNEP Disaster Database. 
We leren hieruit dat in de afgelopen dertig jaar zo’n 25 ongelukken met chloor zijn 
gebeurd met totaal bijna zo’n 100 dodelijke slachtoffers. Drie ongelukken hadden te 
maken met het transport van chloor per trein. Hierbij vielen 60 doden. Het zijn er 
60 te veel zou je kunnen zeggen, maar het zinkt in het niet bij de aantallen slachtof-
fers bij andersoortige rampen. De situatie in Nederland is dat er, ondanks alle pro-
testen, nog steeds treinen met chloor door Nederland rijden. Maar niet voor lang 

Top 20 van de in de VS geprodu-
ceerde chemicaliën, 109 kg, 2000 
  
 1 Zwavelzuur 39,6  
 2 Etheen  25,2 
 3 Kalk  20,1 
 4 Fosforzuur 16,2 
 5 Ammoniak  15,0 
 6 Propeen 14,6 
 7 Chloor 12,0 
 8  Natriumhydroxide 11,0 
 9 Soda 10,2 
10 Chlooretheen 9,9 
11 Salpeterzuur 9,0 
12 Ammoniumnitraat 7,5 
13 Ureum 7,0 
14 Ethylbenzeen 6,0 
15 Styreen 5,4 
16 Waterstofchloride 4,3 
17 Ethyleenoxide 3,9 
18 Cumeen 3,7 
19 Ammoniumsulfaat 2,6 
20 1,3-Butadieen 2,0 
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meer. Uiterlijk in 2006 moet het afgelopen zijn met het vervoer van chloor per 
spoor. Dit is een gevolg van afspraken tussen AkzoNobel en het Rijk. Het is een 
soort totaalplan. De productie van chloor in Hengelo wordt beëindigd. De capaciteit 
in Delfzijl wordt juist uitgebreid evenals die in Rotterdam. De bedoeling is dat al het 
chloor dat geproduceerd wordt, ook lokaal wordt gebruikt. AkzoNobel behoudt de 
mogelijkheid om maximaal 10.000 ton chloor per jaar per trein te vervoeren. Al met 
al heeft AkzoNobel met de overheid een goede deal gemaakt. De overheid, hiertoe 
geprest door publieke opinie en politiek, heeft flink in de buidel moeten tasten om 
het allemaal voor elkaar te krijgen: naar schatting bijna zo’n € 60 miljoen. AkzoNo-
bel heeft zodoende, volgens de Socialistische Partij, de (noodzakelijke) kosten voor 
de modernisering van de fabriek in Delfzij op de samenleving kunnen afwentelen. 

Ammoniaktreinen 

Het lijkt er op dat de discussie in Nederland over chloortreinen wel zo ongeveer ge-
sloten kan worden. Dat komt misschien ook goed uit, want dan kan de discussie 
over ammoniaktreinen de volledige aandacht krijgen. Grote hoeveelheden ammoni-
ak gaan per trein door Nederland. Het grootste deel vanuit Geleen, waar  DSM 1 
miljoen ton ammoniak per jaar produceert. De transporten gaan vooral naar IJmui-
den en Delfzijl. Toch speelt hier enigszins hetzelfde als bij de chloortransporten: de 
gevoelde onveiligheid is niet in overeenstemming met het werkelijke veiligheidsrisi-
co. Opnieuw de UNEP database: in de afgelopen 30 jaar zijn over de gehele wereld 
er 17 ongelukken met ammoniak gebeurd. Slechts in één geval ging om een 
transport per trein. Veel vaker komt bij ammoniak lekkage uit industriële installa-
ties voor. Het enige ongeluk in Europa in de afgelopen 30 jaar was in 1978 in Italië. 
Vooral in India hebben zich veel ongelukken met ammoniak voorgedaan. In Neder-
land moeten we het doen met een ontspoorde wagon, recent nog op 17 juni. 

Wegtransport 

Het transport van gevaarlijke stoffen gaat in Nederland maar voor een zeer klein 
gedeelte over het spoor. Het totale transport van gevaarlijke stoffen ligt op ruim 
3000 miljoen tonkilometers. Het grootste gedeelte daarvan gaat per schip met weg-
verkeer als een goede tweede. Eigenlijk is het transport per spoor in volumetermen 
verwaarloosbaar. Maar laat u niet misleiden. Lees de kleine lettertjes! Deze figuur 
geeft alleen het transport door Nederlandse ondernemingen. En wat blijkt? De bij-
drage van buitenlandse transporteurs is vele malen groter. De cijfers in de figuur 
zijn exclusief het transport door buitenlandse voer- en vaartuigen. Inclusief interna-
tionale voertuigen bedroeg het vervoer: 19 500 miljoen tonkilometer met binnen-
vaart, 1 870 miljoen tonkilometer over de weg en 546 miljoen tonkilometer via het 
spoor. 

Natuurlijk zegt dat niets over het risico. Als het om het risico gaat , rekenen weten-
schappers met twee grootheden: het plaatsgebonden of het individuele risico en het 
groepsrisico. Het plaatsgebonden risico geeft de kans weer die iemand loopt om op 
een bepaalde plek dodelijk getroffen te worden door een ongeluk in een bedrijf. In 
Nederland heeft de overheid bepaald dat het plaatsgebonden risico in principe ner-
gens groter mag zijn dan 1 op 1 miljoen (ofwel 10-6). Dit betekent dat iemand die 
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zich een jaar lang permanent op de betreffende plek bevindt (de plek waarvoor het 
risico is uitgerekend) dodelijk verongelukt door een bedrijfs- of transportongeval, 
niet groter mag zijn dan eens in de miljoen jaar. Het aantal mensen dat op dit mo-
ment in Nederland een grotere kans dan 1 op de 1 miljoen heeft op een dodelijk on-
geluk bedraagt ruim 37 000. 

Bij het groepsrisico gaat het om een berekening van de kans op een ramp waarbij 
een deel van de aanwezige personen om het leven komt. Bij het groepsrisico wordt 

gekeken hoe groot de kans is op één, tien of 
meer slachtoffers tegelijk onder de bevolking 
in de nabijheid van een activiteit die risico's 
oplevert. Deze kans op een ramp van een be-
paalde omvang heet het groepsrisico. 

De website van het RIVM geeft aardige infor-
matie over dit groepsrisico. Zo is het wonen 
bij een luchthaven en bij bepaalde bedrijven 

(Vervolg op pagina 9) 

Bij het transport van gevaarlijke stoffen moeten 
identificatienummers duidelijk zichtbaar aanwezig 
zijn. Het oranje bord geeft informatie over de 
gevarenklasse (boven, hier 30) en over de stof of 
groep van stoffen (onder, 1202). Zie ook het arti-
kel elders in het blad over deze nummers.  

Het vervoer van gevaarlijke stoffen in Nederland in de periode 1982-2000. Transport per 
spoor neemt maar een zeer klein gedeelte voor zijn rekening. Bron: website RIVM. 
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Overzicht van de risicobronnen in Nederland in 1990. De meest risicovolle bedrijven in 
Nederland liggen in het Rijnmondgebied, langs de Maas in Limburg en bij Amsterdam. Hoe 
groter de bol, hoe meer slachtoffers er zouden vallen wanneer op deze plek het meest 
ernstige ongeval zou plaatsvinden. Behalve door de situatie bij het betreffende bedrijf en 
de omvang en het type van de activiteit, wordt dit risico veroorzaakt door het aantal men-
sen dat in de omgeving woont. Hoe groot de kans is op het ergste ongeval is niet tot uit-
drukking gebracht in deze kaart. 
Bron: website RIVM. 
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duidelijk het gevaarlijkst. De kans op een ongeluk met tien of meer doden ligt hier 
bij eens  

in de 600 jaar. Ook bij een LPG tankstation is het al wat minder slecht wonen. Het 
wegtransport veroorzaakt nog een wat minder risico: eens in de 1400 jaar. En voor 
spoorwegemplacementen is het maar één keer per 25 000 jaar. Maar let ook hier 
weer op! Deze getallen gelden voor tien (of meer doden). Bij honderd (of meer) do-
den bijvoorbeeld liggen de getallen weliswaar (veel) lager, maar liggen de verhou-
dingen veelal ook anders. Dan blijken LPG tankstations en wegtransport gevaar-
lijker dan bijvoorbeeld luchthavens. 

De website van het RIVM meldt overigens ook nog fijntjes op onder kop ‘Cijfers zeg-
gen niet alles‘ dat:  ‘Wat zulke cijfers niet zeggen is hoe dergelijke risico's worden 
beleefd door burgers. Zo is de kans op een verkeersongeluk voor de gemiddelde bur-
ger veel groter dan de kans om slachtoffer te worden van een vuurwerkramp. Toch 
zal dat gegeven maar voor weinig mensen reden zijn om dan maar lichtvaardig te 
doen over de risico's van een nabijgelegen vuurwerkfabriek. De mate waarin de 
overheid actie onderneemt tegen een bepaald gevaar of risico is een kwestie van af-
wegingen in de maatschappij en de politiek.’ « 

 

Chemie, scheikunde: wat is het nu eigenlijk? 
Er is iets vreemds aan de hand met het woord chemie … of is het scheikunde? En 
dan is er ook nog het woord alchemie. Hoe zit het? De deskundigen zijn het er niet 
geheel over eens. Duidelijk is dat het woord chemeia een centrale rol speelt. We be-
ginnen met alchemie. Eén verklaring is dat het woord uit het Arabisch afkomstig is, 
van al-khem of ook wel al-chimia. Al betekent gewoon het of de. Khem, chimia of 

chimya zou dan op zijn beurt weer afgeleid zijn uit de 
Egyptische hiëroglief Km, een aanduiding voor de oor-
spronkelijke naam voor Egypte. 'Chem' betekent zoveel 
als zwarte aarde. Zwarte aarde? Dit verwijst naar de 
zwarte (en vruchtbare ) grond die door de rivier de Nijl 
wordt afgezet. Met deze verklaring is uiteraard ook met-
een chemie verklaard. Er zijn alternatieve verklaringen 
maar de hier gegeven uitleg wordt als meest waarschijn-
lijk geacht. 

Maar wat houdt alchemie eigenlijk in? Een veel gebruikte 
definitie voor alchemie is het werk dat beoogt de steen 
der wijzen te vinden. De steen der wijzen die in staat is 
om gewone metalen om te zetten in goud. De oorsprong 
van de alchemie en de daarbij behorende technieken gaat 
ver terug. Zo was al duizenden jaren voor Christus  in de 
antieke wereld bijvoorbeeld het proces van destillatie be-
kend. In de beromede bibliotheek in Alexandrië, Egypte, 
bevonden zich al honderden jaren voor Christus geschrif-

(Vervolg van pagina 7) 

Deens  kemi 
Duits  Chemie 
Engels  chemistry 
Ests  keemia  
Frans  chimie 
Fries  skiekunde 
Grieks  χημεία 
Italiaans chimica 
Lets  kimija 
Litouw s chemija 
Noors  kjemi 
Portugees química 
Spaans química 
Tsjechisch chemie 
Turks  kimya  
Zweeds kemi 
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ten over praktische en mystieke chemie die bekend stond als de ‘Egyptische kunst’ 
of chemeia. Zo’n 300 voor Christus gaf keizer Diocletian opdracht tot het verbran-
den van alchemistische geschriften. Hij was bang dat het maken van goud, het ultie-
me doel van de alchemist, de economie zou ontwrichten. De Arabieren, en dan voor-
al Jabir ibn Haiyan, worden wel eens beschouwd als de uitvinders van de alchemie. 
Een gebeurtenis die zo rond 800 na Christus wordt geplaatst. Dit lijkt toch erg on-
waarschijnlijk. Veel plausibeler is in de verklaring dat de Arabieren de op dat mo-
ment aanwezige kennis uitgebreid hebben vastgelegd. De hiervoor gegeven definitie 
van alchemie lijkt overigens nogal eng. Maar vergeet hierbij niet dat alchemisten 
voor hun werk vele soorten vaardigheden moesten hebben of ontwikkelen: destille-
ren, zuiveren, scheiden, en nog veel meer, kortom het basiswerk van chemische 
handvaardigheden en meer van het werk dat tegenwoordig aan de basis van de che-
mie ligt. Het is dan ook niet zinnig om in technische zin een strikt onderscheid te 
maken tussen alchemie en chemie. De overheersende opvatting is tegenwoordig dat 
de chemie voortgekomen is uit de alchemie en eigenlijk ook wortelt in de alchemie. 
Ook zijn er onderzoekers geweest die zowel alchemie bedreven als tot de eerste lich-
ting natuurwetenschappelijke onderzoekers behoorden. De Engelse onderzoeker 
Boyle –ja, die van de Wet van Boyle!- is daar een goed voorbeeld van.  

Rest het woord scheikunde. Het Nederlands is daarmee een buitenbeentje. Jazeker, 
wij kennen in de Nederlandse taal het woord chemie, maar het woord scheikunde 
wordt veel meer gebruikt. Er is geen andere taal behalve het Fries, waar beide be-
grippen als equivalent gebruikt worden. En toch is dit merkwaardig. Het Nederland-
se woord scheikunde verwees oorspronkelijk, zoals het woord, zegt naar de kunde 

Merkwaardig bericht 
Op Teletekst verscheen op 10 februari het onderstaande bericht. 
 

Zes jaar en tbs in 'pindakaasmoord' 
MAASTRICHT De rechtbank in Maastricht heeft een 27-jarige man uit Heerlen veroordeeld tot 
zes jaar en tbs met dwangverpleging. De man vermoordde zijn vriendin vorig jaar door haar 
een vergiftigd broodje pindakaas te geven. De 30-jarige vrouw werd onwel op haar werk. Snel 
medisch ingrijpen kon haar niet meer redden. Ze vertelde nog wel dat haar vriend het broodje 
gesmeerd had. De man werd enkele dagen later voor verhoor aangehouden. Na zeven weken 
gaf de man, een chemicus, de moord toe. Hij had een mengsel van de zeer giftige stoffen 
natriumazide en theobromide door de pindakaas gemengd. 
 

Deze gebeurtenis is ook in de kranten breed uitgemeten. Waarom is dit bericht nu 
zo merkwaardig? Jazeker, ook om het taalgebruik (pindakaasmoord, gesmeerd), 
maar toch vooral om de chemische kant. Alle kranten bleken in staat om zowel na-
triumazide als theobromide correct te spellen. Waarschijnlijk een unicum, want het 
gaat toch niet om alledaagse woorden. Maar nog merkwaardiger zijn de gebruikte 
chemicaliën. Het zijn niet de meest voor de hand liggende middelen om iemand te 
vergiftigen. Natriumazide vindt vooral toepassing als hoofdbestanddeel van airbags. 
Theobromide, onder andere een bestanddeel van chocola, heeft vooral een slechte 
naam, omdat honden er slecht tegen kunnen. O, u durft nu geen chocola meer te 
eten? U bent toch geen hond? En bedenk ook dat van alles een teveel mogelijk is, 
ook van water. 
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Scheikunde is proefjes doen. Reageerbuisjes, borre-
lende vloeistoffen, smerige of verstikkende luchtjes, 
gekleurde stoffen, vuurverschijnselen. Kortom spek-
takel: dat  is scheikunde. Alleen door te experimente-
ren kan kennis worden verkregen. Want zo zegt JC 
Alders in het voorwoord van zijn boek J0ngens en 
scheikunde uit 1936: ‘Immers scheikunde kan ment 
niet …… alleen uit een boek leren.’  En: ‘zelf waarne-
men, zelf onderzoeken is ook bij scheikunde hoofd-
zaak.’ Wat volgt is een boek van meer dan 300 pagi-
na’s waarin de de meest uiteenlopende proeven be-
schreven staan.  De auteur geeft in het begin van het 
boek een lijst van de benodigde chemicaliën en het 
benodigde glaswerk. Het zou in een laboratorium niet 
misstaan hebben. En hoewel de auteur in zijn voor-
woord opmerkt: ‘Alle proeven zijn volkomen zonder 
enig gevaar’, zal tegen menige ouder destijds de 
wenkbrauwen hebben gefronst. Stank in huis, lelijke 
plekken op de vloer (of op het plafond): het moet met 
deze chemicaliën allemaal gebeurd zijn. Tegenwoor-
dig zullen een groot aantal van de proeven die Alders 
beschrijft, zeker niet ongevaarlijk gevonden worden. 
En de jonge chemicus zal dan ook zeker in de huidige 
tijd niet meer worden aangemoedigd worden om der-
gelijke proeven uit te voeren. 
 

Wat zijn het dan voor proeven? Welaan, het is een 
leuke verzameling experimenten waar heel wat aan te 
beleven valt en die –wat ondanks de opmerking van 
de schrijver ook destijds als een pluspunt gezien zal 
zijn- zeker lang niet altijd ongevaarlijk zijn. Het eer-
ste experiment is meteen al spectaculair: het verbran-
den van magnesiumlint. Eigenlijk is het niets anders 
als het ouderwetse flitslampje van de vroegere foto-
grafen. Voor de beginnende chemicus is het echter 
een prachtig begin. Een begin, want al snel gaan we 
kaliumpermanganaat ontleden, zwavel verbranden en 
ook de spectaculaire ontleding van ammoniumdichromaat ontbreekt niet. Het kan 
niet anders of als de jongen op dit punt van het boek is aangeland moet dat toch 
zeker zijn (blijvende) sporen in huis hebben nagelaten. 
 

Maar er komt nog meer, veel meer. Chloorgas en bleekpoeder wordt gemaakt, tex-
tiel wordt onderworpen aan een behandeling met geconcentreerd zwavelzuur en ook 
wordt nog even zwavelwaterstof gemaakt. Tegen deze tijd zouden de ouders van de 
experimenteerder wel eens tot wanhoop gedreven kunnen zijn. Zo komen er ook 
nog recepten voor het maken van lijm, lippenstift en schoensmeer. En zelfs het on-

De chemicaliën die de lezer 
nodig heeft om alle proeven in 
het boek Jongens en scheikun-
de te kunnen doen. 
 

Ammoniak (10%), azijnzuur 
(30%), ammoniummolybdeen, 
boterkleursel,  boteraroma, 
benzol, bariumchloride, calci-
umchloride, calciumfosfaat, 
carbid, druivensuiker (glucose), 
fuchsine, geelbloedloogzout, 
gips, gebrande kalk, witte gela-
tine, glycerine, helse steen (= 
zilvernitraat), joodtinctuur, 
kaliumpermanganaat,  kalium-
nitraat, kaliumjodide, kalksteen 
(marmer, schelpen), koper-
vijlsel,  kopersulfaat, koper-
oxyde, kalkwater, loodglit, 
looizuur, loodacetaat, lakmoes-
papier (1 boekje rood, 1 boekje 
blauw),  magnesiumlint (of 
bliksemlicht van den fotograaf),  
magnesiumoxyde, magnesium-
sulfaat (bitterzout), meekrap-
worteltjes, natronloog,  potas, 
palmpitolie of arachisolie, pep-
sine, salpeterzuur (20%), sal-
miak, salicylzuur, ijzer-sulfaat, 
ijzersulfide, ijzer-chloride, ijzer-
vijlsel of ijzer-poeder, zinksul-
faat,  zilver-oxyde, zilvernitraat 
(hiervoor kan men ook helse 
steen nemen), zinkpoeder, 
zwavel-bloem,  zwavelstokje, 
zwavel-zuur (20%), zoutzuur 
(20%). 
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derzoek van urine passeert de revue. Wat zal het geroken hebben in het huis van de 
jonge onderzoeker. 
 

Alles wat in het boek Jongens en scheikunde be-
schreven staat, zal nu door de verantwoorde ouder 
verboden worden. Of laten voordoen door een didac-
tisch verantwoord opererende docent. Jammer, want 
het essentiële gaat zo natuurlijk verloren , dat had 
Alders goed gezien: zelf experimenteren, zelf waarne-
men daar gaat het om. En ook plezier hebben door 
vlammetjes, knalletjes, rookwolken en stank. 
Maar ook in de echte chemische wereld is er veel 
veranderd. Tot in de jaren tachtig hadden laboratoria 
gewoon toegankelijke chemicaliënkasten en –
magazijnen. Nu zijn er kwaliteitssystemen en wordt 
alles tot op de gram bijgehouden. Niet meer naar 
buiten met een pot kalium om ‘s nachts vuren te ma-
ken.  Of leuk een paar honderd gram ammonium-
dichromaat laten ontbranden (zie plaatje). 
 

Het aardige is echter dat, als een chemicus of een 
laboratorium  afgebeeld moet worden,  teruggegre-
pen wordt op archetypische voorstellingen. De che-
micus –in witte jas- is dan opeens weer bezig met 
reageerbuizen. En in het laboratorium –uiteraard 
rijkelijk voorzien van reageerbuizen-  staat van alles 
te borrelen en zien we  exotisch gevormd glaswerk 
met heftig gekleurde vloeistoffen. Dat is blijkbaar de 
chemie die de mensen kennen, maar al tientallen 
jaren niet meer bestaat. Chemie is al lang high tech 
geworden en daarmee misschien nog wel spectacu-
lairder dan vroeger. Maar wie wil dat zien?« 

Een hele verzameling voor jon-
gens bood uitgeverij Thieme aan 
onder de wervende titel ’Boeken 
waar een jongen wat aan heeft’. 
Titels waren onder andere Won-
deren van de vooruitgang, De 
Tovertuin der wiskunde, Jon-
gens en  techniek, Jongens en 
natuurkunde, Jongens en lucht-
vaart, Jongens en electriciteit en 
nog veel meer. 

De ontleding van ammoniumchloride 
(salmiak) en de daarop volgende 
vorming van ammoniumchloride. 
Geeft zware ‘dampen’.  

De ontleding van 
ammoniumdichro-
maat, ook wel de 
vulkaan genoemd. 
Eénmaal op gang 
verloopt de reac-
tie onder vuurver-
schijnselen en 
spuit een groene 
stof omhoog. 
Later zal blijken 
dat het huis bijna 
niet meer schoon 
te krijgen is. 
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Oorlogschemie 
 

Chemie en oorlog zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Zonder 
chemie geen fatsoenlijke oorlog. Al sinds mensenheugenis wordt de che-
mie -overigens met wisselend succes- ingezet om tegenstanders te over-
winnen. Een korte tocht door de chemische martelkamer. 
 

De eerste herkenbare beschrijvingen van het gebruik van de chemie in de oorlogs-
voering dateren van de Peloponnesische oorlog. Deze oorlog tussen Sparta en Athe-
ne woedde in de 4de  eeuw voor Christus. Hier treffen we voor het eerst het gebruik 
van brandende zwavel en teer aan. Brandende zwavel geeft niet alleen irriterende 
zwaveldampen af, maar ook het nog meer irriterende verbrandingsproduct zwavel-
dioxide. Nadeel van dit soort middelen was wel dat de windrichting een belangrijke 
rol speelde. Stond de wind verkeerd of ging de wind draaien dan was het niet meer 
zo’n bruikbaar of effectief  middel.  
 

De Chinezen worden ook vaak genoemd, meestal in relatie tot buskruit. Dat de Chi-
nezen het buskruit kenden, mogen we wel aannemen. Lange tijd gebruikten ze het 
voor vuurwerk. Gebruik in de oorlog dateert mogelijk uit de 11de eeuw. Schriftelijk 
bewijzen vinden we echter voor het werk van de monniken Roger Bacon uit Enge-
land uit het midden van de 13de eeuw en Berthold Schwartz uit Duitsland in het be-
gin van de 14de eeuw. Zij beschrijven beiden de explosieve werking van een mengsel 
van zwavel, koolstof en salpeter (kaliumnitraat), ofwel buskruit. De uitvinding van 
het buskruit is misschien wel de meest belangrijke vinding in de oorlogschemie ge-
weest. Buskruit is een voorbeeld van een springstof. Een stof die bij ontbranding in 
zeer korte tijd producten –meest sterk verhitte gassen- geeft met een veel groter vo-
lume. Simpel maar effectief. Alle latere springstoffen maken gebruik van een zelfde 
chemisch mechanisme als het buskruit. Zwavel en koolstof (houtskool) waren van 
oudsher ruim voorhanden. Salpeter was in het begin 
een probleem, het werd aangevoerd uit India en was 
daardoor duur. De ontdekking dat kaliumnitraat ook 
kon worden gewonnen uit de as van berkenhout en 
urine, maakte de zaak veel eenvoudiger. De ‘juiste’ ver-
houding van de ingrediënten is proefondervindelijk 
vastgesteld. Begon men met de stoffen te mengen in 
een gewichtsverhouding 1:1:1, later kwam men tot de 
betere verhouding 75% salpeter, 15% houtskool en 10% 
zwavel.  De bereiding van buskruit was overigens geen 
sinecure. Het mengsel kon gemakkelijk bij het mengen 
gemakkelijk tot ontploffing komen. Toevoeging van 
wat water (of wijn) kon het gevaar enigszins verminde-
ren. Chemisch gezien is de reactie van buskruit simpel: 
een oxidator (zuurstofleverancier), kaliumnitraat en 
een reductor (zuurstofopnemer), zwavel en koolstof. 
Latere springstoffen zijn efficiënter en daardoor snel-
ler en dus nog krachtiger, omdat ze oxidator en reduc-
tor in zich verenigen. Het  eenvoudigste voorbeeld 
hiervan is ammoniumnitraat. 

Explosie is opblazen 
Dit kunnen we bij springstof-
fen heel letterlijk nemen. Ne-
men we 150 gram nitroglyceri-
ne; dat is ongeveer een kopje. 
Komt het tot explosie (kopje 
schudden!) dan ontstaat in 
een honderdduizendste van 
een seconde 1 m3 gas. Dit is 
zoveel en dit gaat zo snel dat 
we het niet kunnen navertel-
len: een formidabele explosie! 
Het is overigens aardig te 
bedenken dat de airbag in een 
auto op een zelfde mechanis-
me is gebaseerd. Overigens 
niet met nitroglycerine, maar 
met natriumazide. Bij de ontle-
ding van natriumazide ontstaat 
stikstofgas. 
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Zoals uit het voorgaande blijkt, zijn stoffen met stikstof 
vanaf het begin af aan essentieel geweest bij de formu-
lering van springstoffen. Zo ook bij het dynamiet. Het 
essentiële bestanddeel van dynamiet is nitroglycerine. 
Het is gemakkelijk te maken uit een aantal eenvoudige 
chemicaliën. Elke chemiestudent kan het. Een nadeel 
van nitroglycerine is dat het in zuivere vorm een bijzon-
der schokgevoelige vloeistof is. Het was de Zweed Alf-
red Nobel die de instabiliteit van nitroglycerine temde. 
Hij ontdekte dat absorptie van nitroglycerine in kiezel-
goer een stabiele, en daardoor goed hanteerbare, 
springstof opleverde: dynamiet. 
 

Een nieuw fenomeen ontstond tijdens de Eerste We-
reldoorlog: strijd- of gifgassen deden hun intrede. Over 
het algemeen wordt 22 april 1915 gezien als het begin 
van de oorlogsvoering met gifgassen. Op die datum 
vond bij Ieper onder leiding van de Duitse chemicus Fritz Haber de eerste groot-
schalige aanval met een strijdgas plaats. Het was gewoon chloorgas dat werd ge-
bruikt. Haber kwam op dit idee, doordat er een groot overschot aan chloor bestond. 
Bij IG Farben, waar Haber in dienst was, was veel natronloog nodig. Dit kan een-
voudig gemaakt worden door elektrolyse van een keukenzoutoplossing. Nadeel is 
dat er ook grote hoeveelheden chloorgas bij vrijkomen. Voor dit chloor had Haber 
dus een mooie toepassing gevonden. Het chloorgas was in 6000 grote cilinders aan-
gevoerd naar de frontlinie. Bij gunstige windrichting werden de kranen openge-
draaid: 180.000 kg chloor kwam vrij en dreef met de wind mee naar de geallieerde 
linies. Het gas veroorzaakte grote paniek en leidde tot 5000 doden en 10.000 ge-
wonden aan geallieerde zijde, vooral Fransen en Algerijnen. Het succes was zo ver-
rassend en overweldigend dat zelfs de Duisters verrast zijn. Zij verzuimden gebruik 
te maken van de verwarring in de geallieerde linies. Het gebruik van chloorgas in 
Ieper blijkt de opmaat te zijn voor de inzet van een instrument dat steeds gruwelij-
ker vormen aanneemt. De inventiviteit van de chemici lijkt geen grenzen te kennen 
in het bedenken van varianten met een verschrikkelijke uitwerking. 
 

Toch waren er voor 22 april 1915 al pogingen gedaan om chemicaliën te gebruiken 
als strijdmiddel. De gebeurtenissen van de 22ste april moeten eerder worden gezien 
als een opschaling van een al bestaande praktijk. Zo zetten de Duitsers op 3 januari 
1915 aan het Russische front bij Boloimov granaten in die gevuld zijn met T-stoff. T-
stoff bestaat uit een mengsel van xylylbromide, xylylenebromide en benzylbromide. 
Alle stoffen behoren tot de groep van de traangassen. Het had echter niet het beoog-
de effect. De lage temperaturen zorgden ervoor dat de stoffen na ontploffing vast 
worden en dus hun werking niet kunnen uitoefenen. Maar de eer voor het allereer-
ste gebruik komt toch aan de Geallieerden toe. Niet grootschalig, maar toch; in au-
gustus 1914 –de oorlog is dan nog maar een maand oud- gebruiken de Fransen gra-
naten die gevuld zijn met ethylbroomacetaat. In oktober van hetzelfde jaar komen 
de Duisters met granaten die onder andere o-dianisidinechloro-sulfonaat bevatten. 
In november zetten de Fransen voor het eerst chlooraceton in. Al deze stoffen zijn 
traangassen. Ze zijn, in tegenstelling tot chloor, niet dodelijk. Wel kunnen ze aan-

Bijzonder merkwaardig is 
het ongeval in Tessenderlo, 
België, in 1942. In een silo 
bevond zich aangekoekt am-
moniumnitraat, een stof die 
ook dienst doet als meststof. 
Een medewerker probeerde 
de aangekoekte stof in brok-
ken te breken met dynamiet. 
De afloop was fataal. De dy-
namiet fungeerde als ontste-
king van het ammoniumni-
traat, dat ook als springstof 
prima voldoet. De explosie liet 
niets van de fabriek over en 
veroorzaakte 190 doden.    
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zienlijke overlast veroorzaken en tegen-
standers zelfs tijdelijk uitschakelen. 
 De Duitse actie in Ieper was het begin 
van een grootschalig gebruik van gif-
gassen. Op 24 april, twee dagen na de 
eerste aanval, zetten de Duitsers in Ie-
per (vandaar de naam yperite) opnieuw 
chloorgas in, in nog grotere hoeveelhe-
den. Een maand later is het eerste ge-
bruik van chloorgas aan het Russische 
front. Met de introductie van fosgeen in 
november 1915 luiden de Duisters een 
nieuwe fase in. Fosgeen werkt op een 
zelfde manier als chloor, maar werkt al 
in lagere concentraties en is daarmee 
schadelijker. 
 

De meest gruwelijke fase treedt in met 
de introductie van mosterdgas, ook wel 
yperite genoemd. Dit nieuwe gas zetten 
de Duitsers voor het eerst in op 12 juli 
1917. Een opnieuw beleeft het front bij 
Ieper de twijfelachtige eer  de eerste te 
zijn, zoals met het chloor in 1915. Was 
chloor schadelijk, mosterdgas is meer 
dan dat het is ook nog verraderlijk. De 
Nederlandse naam, afgeleid van de 
(zwakke) mosterdgeur, doet geen recht 
aan de verschrikkelijke eigenschappen 
van deze stof. In tegenstelling tot veel 
eerder gebruikte stoffen kwamen tot 
effecten pas na enige tijd tot uiting. 
Eerst overgeven en kleine blaasjes, 
overal waar de huid in contact was ge-
weest met het gifgas. De kleine blaasjes 
groeiden uit tot enorme blaren. Na twee 
dagen vielen de eerste dodelijke slacht-
offers. De getroffenen stierven een gruwelijke en pijnlijke dood. Mosterdgas was al 
lang bekend. Guthrie synthetiseerde het al in 1860. Het is niet bekend of de chemici 
Lommel en Steinkopf wisten wat ze hadden aangericht. Het waren de chemici Lom-
mel en Steinkopf van het chemieconcern Bayer AGW die een manier vonden voor de 
massaproductie van mosterdgas, of stof LOST (van Lommel en Steinkopf) zoals de 
Duisters het noemden. Het is misschien moeilijk voorstelbaar, maar er waren tij-
dens de Eerste Wereldoorlog vele, vele chemici (aan beide zijden overigens) bezig 
met het zoeken naar en het ontwikkelen van geschikte strijdgassen. In Duitsland 
waren het grote chemische concerns als BASF, IG Farben en Bayer naast weten-
schappelijke onderzoeksinstituten als het Kaiser Wilhelm Institut die hun bijdragen 
leverden.  

Chemische wapens tijdens WO I 
1. Blaartrekkende middelen 
Opname door de longen of de huid. Verbrandt 
huid, slijmvliezen en ogen. Geeft blaren in de  
luchtpijp en grote blaren op de huid. Voor-
beeld mosterdgas. 
2. Toxische stoffen die werken op het bloed 
Stoffen komen door inhalatie in de longen en 
vervolgens in het bloed. Belemmeren de zuur-
stofopname en veroorzaken zo weefselsterfte 
en hartfalen. Het zijn gasvormige stoffen. 
Voorbeelden zijn waterstofcyanide 
(blauwzuurgas), broomcyanogeen, chloorcya-
nogeen en broombenzylcyanide. De laatste 
drie geven bij contact met water waterstofcya-
nide.   
3. Verstikkende middelen 
Opname van gasvormige stoffen door de lon-
gen. Leiden tot vloeistofophoping in de longen 
wat leidt tot verstikking. Voorbeelden: chloor, 
carbonylchloride. 
4. Zenuwgassen 
Opname door de longen of de huid. Veroorza-
ken toevallen en verlammingen, ook van het 
hart. Bij geschikte doses in korte tijd dodelijk. 
Verspreiding kan als gas, vloeistof of fijn ver-
deelde vaste stof. Zenuwgassen waren tijdens 
WO I nog niet bekend. 
5. Nies-en braakmiddelen 
Stoffen komen door inhalatie in de longen, 
veroorzaken irritatie van de luchtwegen. Lei-
den tot hoofdpijn en braken. Effecten zijn 
meestal reversibel. 
6. Traangassen 
Werken op de ogen. Veroorzaken oogirritatie, 
soms ook blindheid. De effecten zijn meestal 
reversibel. Traangassen worden gebruikt als 
gas of als fijn verdeeld poeder. 
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Ook de geallieerden lieten zich niet onbetuigd. Naast de productie van dezelfde gif-
gassen als de Duitsers inzetten, kwamen de geallieerden zelf ook met nieuwigheden. 
Vooral de arseenverbindingen moeten hier worden genoemd. De keuze van het ge-
bruik van arseen door de Amerikanen werd ingegeven door praktische overwegin-
gen. Arseen kwam in grote hoeveelheden vrij bij de koperwinning en veel emplooi 
was er niet voor het arseen. Maar zo kwam het de Amerikanen nog goed van pas. 
Het leverde een scala van arseenverbindingen op met codenamen als Clark I, Clark 
II en Lewisite, namen ontleend aan hun ‘ontdekkers’. Lewisite is pas ontdekt aan 
het eind van de oorlog en heeft daarom het strijdtoneel nooit bereikt. Wel zijn na de 
oorlog grote hoeveelheden geproduceerd –ook al weer omdat het zo gemakkelijk 
was- door de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland, de Sovjet-Unie en Ja-
pan. Bij het begin van de Tweede Wereldoorlog waren dan ook grote voorraden aan-
wezig die echter door geen van de oorlogvoerende landen in de Tweede Wereldoor-
log zijn ingezet. 
 

Gifgas was in de Eerste Wereldoorlog al snel na de introductie berucht en gevreesd. 
Merkwaardig is dat het aantal dodelijke slachtoffers van gifgas ‘slechts’ 91.000 be-
droeg. Dit valt in het niet bij het totaal aantal doden tijdens de Eerste Wereldoorlog: 
10 miljoen. Toch was gifgas berucht, maar dan vooral om de psychologische werking 
die er van uitging. In die zin was het een onovertroffen wapen en had het een sterk 
demoraliserende werking. Toch is de overheersende opinie dat gifgas geen doorslag-
gevende rol in de Eerste Wereldoorlog heeft gespeeld. De Duitsers hadden aanvan-
kelijk enig succes aan het westelijk front, maar de geallieerden herstelden zich snel. 
Het gasmasker, eerst nog primitief maar al snel betrouwbaarder, bood enige be-
scherming. Ook gingen de geallieerden zelf ook over tot het gebruik van gifgas. Zelfs 
in de slag bij Verdun in 1916 waarbij de Duitsers onvoorstelbare hoeveelheden gif-
gas inzetten –vooral fosgeen-, kon het gifgas niet voor een definitieve doorbraak 
zorgen.  

 

De Eerste Wereldoorlog ligt meer dan 80 jaar achter ons. Toch zijn er nog steeds 
sporen van terug te vinden. Zo meldden de kranten regelmatig nog van ongelukken 
met blootliggende granaten. Deze komen weer aan het oppervlak door bijvoorbeeld 
boeren die het land omploegen. Ook de aanleg van wegen of het bouwen van huizen 
brengt het nodige aan de oppervlakte. Vooral nabij Verdun en bij Ieper behoort dit 
nog tot de bijna dagelijkse praktijk. Maar er zijn meer restanten. Vlak na de oorlog 
zijn grote hoeveelheden overtollig oorlogsmaterieel in zee gedumpt. De reden hier-
voor was simpel. Opslag op land was kostbaar en gevaarlijk. Dumpen in zee leek een 
goedkope en afdoende oplossing. Voor de Belgische kust ter hoogte van Knokke-
Heist ligt op slechts enkele kilometers uit de kust zo’n stortplaats. Het gaat om een 
zandbank, de Paardenmarkt, waar mogelijk zo’n 35000 ton munitie ligt. Een derde 
hiervan bestaat uit gifgasgranaten met onder andere chloorpicrine, fosgeen, mos-
terdgas en arseenverbindingen. Maar er is meer. In het Belgische dorp Houthulst 

Zo simpel is de bereiding van LOST (mosterdgas) Lewisite en Sarin. 
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ligt een opslagdepot voor munitie uit de Eer-
ste Wereldoorlog. Houthulst ligt niet ver van 
Ieper; een gebeid waar de bodem ooit bij-
kans verzadigd was van munitie en gifgas-
granaten. In het depot in Houthulst, onder 
verantwoordelijkheid van het Belgische Mi-
nisterie van Defensie, liggen zo’n 20.000 gif-
gasgranaten: blindgangers uit de Eerste We-
reldoorlog. Er zijn veel van die blindgangers. 
Dat komt vooral door de zachte grond rond 
Ieper. De granaten ondervonden daardoor 
bij het neerkomen weinig weerstand en ont-
ploften niet. Het is uiteraard wel cynisch dat 
een land als België dat jarenlang geteisterd is 
doordat het aan het front lag nu ook met de-
ze erfenis wordt opgezadeld. En alhoewel 
deze oorlog ver achter ons ligt, is hij hier nog 
actueel. Elk jaar komt rond Ieper 200.000 
kilo aan munitie aan de oppervlakte.  Een 
aanzienlijk deel hiervan bestaat uit gifgas-
granaten. Het onschadelijk maken van de 
gifgasgranaten is een bewerkelijke bezigheid. 
Eerst moeten de graten worden ‘doorgelicht’ 
om te zien of het om gewone of gifgasgranaten gaat. Is het een gifgasgranaat dan 
wordt met een robot een gat geboord en het gifgas uit de granaat gezogen. Het gifgas 
gaat naar een afvalverwerkend bedrijf in Antwerpen dat het gifgas onder hoge tem-
peraturen verbrandt. 
 

Gifgassen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog nauwelijks gebruikt. Dat wil echter 
niet zeggen dat er geen onderzoek op dit gebied werd gedaan. Integendeel, aan bei-
de zijden was men actief op dit gebied. De Amerikanen waren ondermeer beducht 
voor de inzet van mosterdgas door de Duitsers. Omdat mosterdgas meestal pas ont-
dekt werd als het te laat was, probeerden de Amerikanen een automatische mos-
terdgas detector te ontwikkelen. Het apparaat moest licht zijn, op batterijen werken, 

 
 
 

Het door de Ameri-
kanen in de Tweede 
Wereldoorlog ont-
wikkelde apparaat 
om op het slagveld 
mosterdgas te kun-
nen detecteren. 
Bron foto: Analytical 
Chemistry, volume 
20, no 11, pp 1008-
1014, 1947. 

Het depot voor gifgasgranaten in Hout-
hulst, België. Opslag onder golfplaten. 
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zodat het op het slagveld inzetbaar zou zijn. Het is de Amerikanen gelukt zo’n appa-
raat te ontwikkelen, zo blijkt uit een artikel na de oorlog in het wetenschappelijke 
tijdschrift Analytical Chemistry.Het inzet van het apparaat is nooit nodig geweest. 
En dat is om meerdere redenen maar goed ook. De totale ‘unit’ voor inzet in het veld 
bestond uit drie onderdelen (zie afbeelding). Het eigenlijke analyseapparaat had als 
afmetingen 28 x 12 x 31 cm en woog maar liefst 18 kg; daarbij kwamen dan nog een 
apparaat voor de batterijen en een automatisch registratieapparaat. Hoe dit ooit op 
het slagveld ingezet had kunnen worden, is een raadsel. Aardig detail is dat het prin-
cipe van dit apparaat 40 jaar later door Philips is gebruikt om het eerste automati-
sche meetapparaat voor zwaveldioxide – ooit in Nederland een ernstige vorm van 
luchtverontreiniging — ontwikkelen. 
 

De Duitsers waren al in de jaren dertig bezig nieuwe wegen te vinden voor de ont-
wikkeling van gifgassen. Als nevenresultaat van de ontwikkeling van bestrijdings-
middelen voor de landbouw ontdekte de Duitse chemicus Schräder de effectiviteit 
van een stof met de naam ethyldimethylamidofosforcyanidaat, later beter bekend 
onder de naam Tabun. Een uitstekend landbouwgif, maar zo bleek uit onderzoek 
ook een net zo effectief gifgas. De groep van stoffen waartoe Tabun behoort, de or-
ganofosforverbindingen, bleek een breed scala aan werkbare stoffen op te leveren. 
De zelfden die Tabun hadden gesynthetiseerd, kwamen vervolgens met isopropyl-
methylfosforfluoridaat, kortweg Sarin. En ook hier steken trivialiteiten weer de kop 
op. De naam Sarin is ontleend aan de namen van het kwartet chemici dat in 1938 bij 
de eerste synthese van dit gifgas betrokken was: Schräder, Ambros, Ritter en Linde. 
Het hoogtepunt in de reeks ontstond in 1944 met pinacolylmethylfosforfluoridaat, 
kortweg Soman. Soman was op dat moment het dodelijkste in de gehele reeks van 
organofosforverbindingen. Het nieuwe aan deze gassen is het compleet andere wer-
kingsmechanisme. De organofosforverbindingen zijn voorbeelden van zenuwgassen. 
Zij werken op het centrale zenuwstelsel en blokkeren het systeem van de prikkel-
overdracht. Het feit dat de stoffen zo giftig zijn vormt een probleem bij de productie 
ervan. Ontsnappen van deze stoffen heeft onmiddellijke gevolgen. Het productie-
proces moet dus uitermate goed bewaakt worden; afdichtingen in de productielijn 
moeten perfect zijn. Om dit probleem te vermijden zijn zogenaamde binaire strijd-
gassen ontwikkeld. Het gaat chemisch gezien niet om een nieuwe groep van stoffen, 
maar om een andere manier om de strijdgassen te bereiden. Bij de binaire strijdgas-
sen worden twee stoffen gebruikt die samen het gewenste strijdgas, bijvoorbeeld 
Sarin, gegeven. Het bijzondere van deze middelen is dat het strijdgas pas gevormd 
wordt op het moment dat het nodig is. Handig en daardoor minder gevaarlijk in het 
gebruik. 
 

Tot slot een woord over de chemische kant, want deze lijkt uitermate actueel. Had 
Sadam Hussein massavernietigingswapens? En zaten daar misschien strijdgassen 
bij? Wij weten het niet. Maar wat we wel weten is dat de stoffen die hier genoemd 
zijn, bijzonder gemakkelijk te vervaardigen zijn. Er zijn een aantal basischemicaliën 
voor nodig, wat basale chemische kennis en een ’recept’. De bereidingswijzen zijn 
vaak zo simpel dat een eerstejaars student scheikunde de stoffen zou kunnen ma-
ken. Op internet is binnen een paar minuten het principe van de bereiding van vele 
strijdgassen te vinden.« 
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Knalletjes! Maar zeker niet zonder gevaar! 
Stikstoftrijodide (voor de chemici: NI3.NH3; officiële naam stikstoftrijodidemono-
amine) is bij chemici een populair knalmiddel. Het stofje is zo instabiel dat een klei-
ne hoeveelheid op de vloer al ontploft als iemand er met zijn schoen op gaat staan. 
De bereiding is simpel. Doe een zeer kleine hoeveelheid zeer fijn verdeeld jodium in 
een filter en overgiet dit met ammonia. Hoe fijner het jodium, hoe beter het resul-
taat. Het stikstoftrijodide kan herkend worden aan de zwarte kleur (in tegenstelling 
tot de bruine kleur van het jodium). Bij de bereiding moet grote zorgvuldigheid in 
acht worden genomen. Het belangrijkste is om met heel kleine hoeveelheden jodium 
te werken. Stikstoftrijodide is namelijk zeer instabiel en dus niet te vertrouwen. Het 
kan zelfs spontaan exploderen! Verder is het een leuk stofje maar met één nadeel: 
het laat na explosie bruine vlekken (van jodium) achter. Maar een beetje chemicus 
weet ook hoe hij dat probleem moet oplossen. 
Een ander mogelijkheid is zilverfulminaat (chemisch: AgCNO; soms foutief ook wel 
knalzilver genoemd, zie onder). De bereiding van zilverfulminaat is echter iets waar 
een beginneling zich maar beter niet aan kan wagen, omdat er geconcentreerd sal-
peterzuur voor nodig is. De bereiding is echter eenvoudig. Neem één deel zilver en 
los dit op in 10 delen geconcentreerd salpeterzuur (65%) onder zachtjes verwarmen. 
Let hierbij wel op; er ontstaan giftige bruine dampen, dus inademing vermijden. 
Voeg, als al het zilver is opgelost, de oplossing bij 20 delen ethanol en verhit het ge-
heel tot het kookpunt. Laat het afkoelen. Er ontstaat zilverfulminaat dat in fijne 
naaldjes uitkristalliseert. Filtreren, drogen en klaar voor gebruik. Zilverfulminaat 
kan bij het minste of geringste al ontploffen; de literatuur spreekt al van ontploffing 
door een zuchtje wind. 
Het echte knalzilver (zilvernitride, AgN3) is iets waar we maar beter helemaal niet 
aan kunnen beginnen. De stof ontstaat als zilveroxide gemengd wordt met ammo-
nia. Als deze oplossing wordt ingedampt (= het water door verwarmen laten ver-
dampen), treedt vrijwel altijd een explosie op. Ook als men de oplossing onaange-
roerd laat staan, treedt na enige (gewoonlijk korte) tijd meestal een explosie op. 
[Met toestemming van Uitgeverij Tinsentiep overgenomen uit Voortschrijdende 
Inzichten 2 à 3, december 2001] 

Wit vuurwerk 
Kaliumnitraat ................... 24 dl 
Zwavel .............................. 7 dl 
Houtskool .......................... 1 dl 
 

Buskruit 
Kaliumnitraat ................... 75 dl 
Lindehoutskool................. 15 dl 
Zwavel ............................ 10 dl 
Tijdens het mengen kleine beetjes 
water toevoegen om het mengen 
te vergemakkelijken en om 
explosies te voorkomen! 
 

Groen Bengaals vuurwerk 
Bariumchloraat ................... 6 dl 
Kaliumnitraat ..................... 3 dl 
Zwavel  ............................. 1 dl 
 

Gele signaalfakkels 
Bariumnitraat .................47,4 dl 
Strontiumnitraat .............23,7 dl 
Zwavel ..........................21,1 dl 
Kaliumperchloraat .............. 9 dl 
Houtmeel ........................ 3,2 dl 
Natriumoxalaat ............... 3,2 dl 
Stearinezuur ...................... 1 dl 
Houtskoolpoeder ............. 0,4 dl 

Een aantal leuke recepten uit ‘Mengen en roeren’ 
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Vuurwerk, nieuwjaar en luchtverontreiniging 
‘Het vuurwerk was van Gandalf: het was niet alleen door hem gebracht, 
maar ook ontworpen en uitgevoerd; en de bijzondere nummers, de 
staande stukken en vuurpijlen werden door hemzelf ontstoken. Maar er 
werd ook een groot aantal voetzoekers, knalbonbons, rotjes, schit-
teraars, toortsen, dwergkaarsen, elfenfonteinen, kabouterblaffers en 
donderbussen uitgedeeld’. Uit: JRR Tolkien, In de ban van de ring. 
 

Er wordt altijd gezegd dat het vuurwerk afkomstig is uit China of India. Uit boven-
staande tekst zou afgeleid kunnen worden dat vuurwerk al in Midden Aarde bekend 
was. De tekstpassage beschrijft een gebeurtenis in het jaar 3001 van de tijdtelling 
van de Elfen en de Dúnedain (dus in 1401 volgens de Gouwtelling) en dus ver voor 
onze tijd. Wat niet veranderd is, is het principe van het vuurwerk. Nog altijd is vuur-
werk niets anders als een zogenaamd pyrotechnisch mengsel. Het gaat om een ex-
plosieve stof, waarvan de werking berust op een explosieve verbranding van een 
mengsel van vaste stoffen. Dit mengsel bestaat uit gemakkelijk te oxideren stoffen 
(bijvoorbeeld metalen in poedervorm als magnesium, aluminium) en oxidatiemid-
delen (veelal zuurstofrijke zouten zoals kaliumnitraat). Afhankelijk van de bedoeling 
kunnen nog andere stoffen worden toegevoegd voor speciale kleur- en/of geluidsef-
fecten. Tot in de jaren zestig stonden in het algemeen verkrijgbare boekje ‘Mengen 
en roeren’ vele recepten om zelf vuurwerk te maken. In de huidige tijd kan men des-
gewenst zijn informatie halen op Internet bij één van de discussiegroepen over py-
rotechniek zoals alt.pyrotechnics of rec.pyrotechnics. Iedereen met enige chemische 
basiskennis kan zo binnen de kortste keren zelf vuurwerk in elkaar sleutelen op 
voorwaarde natuurlijk dat de ingrediënten te krijgen zijn en dat de nodige voorzich-
tigheid in acht wordt genomen. Want wat ook in al die eeuwen niet veranderd is, is 
dat het altijd om gevaarlijke en soms ook giftige stoffen gaat. 
De komst van het nieuwe jaar wordt in Nederland ingeleid met het afsteken van gro-
te hoeveelheden vuurwerk. Vuurwerk in de hoeveelheden zoals die in Nederland 
worden afgestoken, geven ook een kortstondige periode met zeer hoge luchtveront-
reiniging. Niet alleen stijgt het stofniveau in de lucht naar waarden die tot 50 × ho-
ger kunnen liggen dan normaal, ook de concentratie van een aantal niet ongevaarlij-
ke metalen in de lucht neemt tijdelijk sterk toe. We hebben het dan over metalen als 
strontium (de rode kleur van vuurwerk), koper (groen of blauw). In dit licht bezien 
is het merkwaardig dat men elkaar een voorspoedig, of nog gekker een gezond, 
nieuwjaar wenst! [Met toestemming van Uitgeverij Tinsentiep overgenomen uit 

Voortschrijdende Inzichten 2 à 3, 
december 2001] 

Vlak na de jaarwisseling stijgt het niveau 
van de stofvormige luchtverontreiniging 
naar grote hoogten, zo’n 30 x meer als 
normaal. Het wordt gemeten in het lucht-
meetnet van het  Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu. De wind voert 
het allemaal netjes af weer af. 
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Stikstof: van zegen tot plaag 
De schaarste regeert 
Stikstof (N) is één van de bouwstenen van eiwitten en 
daarmee essentieel voor alle vormen van leven. Stik-
stof is ook het element dat in de atmosfeer het meest 
voorkomt. Helaas verkeert deze stikstof in een vorm 
die door planten (en daarmee dieren) niet benut kan 
worden: het is elementaire stikstof (N2). De stikstof 
moet eerst omgezet worden in nitraat, geoxideerd 
stikstof, of ammonium, gereduceerd stikstof, voordat 
planten er wat kunnen. In de natuur zijn alleen een 
beperkt aantal bacteriën en algen in staat om elemen-
tair stikstof om te zetten. Ook bliksem zorgt in geringe 
mate voor de omzetting van elementair stikstof in stik-
stofoxiden. Verder zijn er bacteriën die stikstofverbin-
dingen in dode materie weer omzetten in atmosferisch 
stikstof. Door deze omstandigheden is stikstof in een 
natuurlijk, ongestoord ecosysteem een kostbaar goed 
en een beperkende voedingsstof. De natuur gaat daar-
om ook zuinig om met stikstof. 
Wetenschappers ontdekten in de 19de eeuw de rol van 
stikstof als beperkende voedingsstof. Maar ook von-
den ze dat de toediening van extra stikstof aan gewas-
sen kon leiden tot hogere opbrengsten. In feite was dit 
een wetenschappelijke bevestiging van een al veel lan-
ger bekend fenomeen, namelijk dat toediening van 
dierlijke mest aan het land de opbrengst van gewassen 
verhoogt. Zo was dus duidelijk hoe het werkte: mest 
bevat stikstof, onder andere uit eiwitten. Meer stik-
stof, betere groei van gewassen, meer voedsel. Deze 
bevindingen, gecombineerd met een toenemende 
vraag naar voedsel, leidde tot een verhoogde vraag 
naar stikstof in een geschikte vorm. Maar waar dat te 
vinden? 
 

Onuitputtelijke voorraden 
Van oudsher gebruikte de oorspronkelijke bevolking 
van Zuid-Amerika guano als meststof om de gewasop-
brengst te vergroten. Guano is een natuurlijke mest-
stof die bereid wordt uit vogeluitwerpselen. De guano 
ontstaat in aanzienlijke hoeveelheden ontstaan in be-
paalde gebieden onder speciale omstandigheden. Een 
aantal eilanden voor de kust van Peru en het noorden 
van Chili voldoen aan de voorwaarden. Hier stroomt 
koud water uit Antarctica naar de oppervlakte. Samen 
met de warme lucht op deze breedte wordt neerslag 

Azote, nitrogène, stikstof 
Wetenschappers in de 18de 
eeuw vermoeden al dat lucht 
ten minste twee gassen be-
vatte. Eén van de gassen 
hield verbranding (en leven) 
in stand; de andere was 
hiertoe niet in staat. Aan het 
eind van de 18de eeuw voer-
den wetenschappers experi-
menten uit met lucht waar 
geen zuurstof meer in zat, 
de zogenaamde verbrande of 
geflostigiseerde lucht. Ru-
therford poneerde in 1772 
het begrip ‘noxious air’, nu 
zouden we stikstof zeggen. 
De Fransman Lavoisier sug-
gereerde enige jaren later 
dat het gas van Rutherford 
een element moest zijn. Hij 
stelde voor om het ‘azote’ te 
noemen. De naam ‘azote’ is 
afgeleid van het Griekse α, 
een privatum dat zoveel 
betekent als het tegenover-
gestelde van, en ζώω, leven. 
Niet iedereen was hiermee 
tevreden. Het was Chaptal 
die met de naam ‘nitrogène’ 
kwam. Uiteindelijk zouden 
zowel azote en nitrogène en 
afleidingen daarvan overle-
ven. Veel talen kennen een 
woord dat afgeleid is van 
stikken om aan te geven dat 
een mens stikt in lucht zon-
der zuurstof. Zo heet het gas 
in het Nederlands stikstof, in 
het Duits Stickstoff. 

N = stikstof 
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onderdrukt. Tegelijkertijd zorgen de waterstromen voor uitzonderlijk visrijk water 
dat weer veel vogels lokt. De vogeluitwerpselen drogen in het klimaat met weinig 
regen. De voedingsstoffen worden bovendien niet uitgeloogd. Zodoende kan de gua-
no accumuleren. Wat zeker ook een rol heeft gespeeld in het ontstaan van de guano-
reserves is het feit dat het om gebieden ging die nogal geïsoleerd lagen. De vogels 
konden daardoor in die gebieden ook in alle rust broeden en hun jongen groot bren-
gen. Ook op andere plaatsen in de wereld werd guano gevonden, maar nergens in 
een hoeveelheid én een kwaliteit als voor de kust van Peru en in Chili. Schattingen 
van de oorspronkelijke dikte van de guanolaag lopen tot 150 feet voor sommige 
plaatsen. Eerst in de eerste helft van de 19de eeuw (her)ontdekten ook de Europea-
nen de betekenis van guano als meststof en de rijkdom die in Zuid-Amerika voor het 
oprapen lag. 
 

Dit leidde er toe dat de Britten een monopolie verkregen op de guano uit Peru. In de 
beste imperialistische traditie kwamen ook de Amerikanen voor hun belangen op. 
Zo werd in 1856 in de Verenigde Staten de United States Guano Island Act aangeno-
men. Onder deze wet hadden Amerikaanse ondernemers het recht om eilanden in 
de Stille Oceaan en het Caribische gebeid te verwerven in naam van de overheid van 
de Verenigde Staten om zodoende de aanvoer van guano naar de Verenigde Staten 
veilig te stellen. Zo’n 60 eilanden werden door deze wet onder controle van de 
Verenigde Staten gebracht.  
Het hoogtepunt van de guano lag in de periode 1840-1880. Hierna begint de pro-
ductie door uitputting van de winningsgebieden terug te lopen. Tegen 1910 is de 
productie gezakt tot 50.000 ton per jaar. Dit is dan een fractie van de behoefte inde 
wereld. De hoeveelheid guano, dus vogelpoep, die in de loop der jaren is gewonnen 
in Peru wordt geschat op 20 miljoen ton. 
 

Guano was echter niet de enige bron van stikstof. En gelukkig maar, want anders 
zou het er slecht hebben uitgezien. In de tweede helft van de 18de eeuw wint salpeter 
aan betekenis. Salpeter komt van de salpetervelden in het noorden van Chili. Hier 

bevonden zich uitgestrekte 
voorraden van de zogenaamde 
chilisalpeter, in chemische ter-
men natriumnitraat (NaNO3). 
De economische betekenis van 
deze voorraden was zo groot 
dat Chili in de negentiende 
eeuw een oorlog begon om dit 
gebied dat tot het grondgebied 
van het buurland Bolivia be-
hoorde, in bezit te krijgen. De 
oorlog – van 1879-1883- lever-
de Chili niet alleen de salpeter-
velden op, maar ook een haven-
stad, Antofagasta. De oor-
sprong van deze stikstof is een 
andere dan die van de guano-
stikstof. Het gebied waar het 

Nee, dit is geen strand. Zo kan de Atacama woestijn 
in Chili er uit zien. Zout ligt er voor het oprapen. 
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om gaat, is de Atacama woestijn. De Ata-
cama woestijn is een dor en droog ge-
bied. De jaarlijkse hoeveelheid neerslag 
bedraagt in de havenstad Antofagasta 13 
mm per jaar; in de meer landinwaarts 
gelegen woestijn nog minder. Het is niet 
ongebruikelijk dat het zelfs jaren achter-
een in het geheel niet regent. Vergelijk 
dit maar eens met de 800 mm die jaar-
lijks in Nederland valt. De oorsprong van 
de chilisalpeter ligt in het Andesgeberg-
te. Water dat van dit gebergte is afge-
stroomd komt onder andere hier terecht 
en verdampt. De in het water opgeloste 
stoffen blijven achter. In miljoenen jaar 
is zo een decimeters dikke laag van zou-
ten ontstaan. Dit heeft alleen kunnen 
gebeuren door de extreme klimatolo-
gische omstandigheden, want salpeter is 
uitermate goed oplosbaar is water. Een 
beetje water erbij en het is weg. In het 
zout zit onder andere natriumnitraat. 
Wat deze grondstof extra aantrekkelijk 
maakt, is het feit dat, in tegenstelling tot 
de guano, chilisalpeter ook geschikt is 
om springstoffen van te maken. In de 
hoogtijdagen van de chilisalpeter ston-
den er in het Atacamagebied maar liefst 
160 fabrieken. Deze werkten de chilisal-
peter op: van een 6% in de grondstof tot 
meer dan 95% in het eindproduct. Hon-
derdduizenden arbeiders vonden er 
werk. Die tijden zijn al lang voorbij. De 
uitvinding van het proces om synthetisch 
en dus industrieel ammoniak te maken, 
was het einde van de chilisalpeter. Hier-
over straks meer. De restanten van de 
chilisalpeterbedrijvigheid kunnen gevon-
den worden in spooksteden als Hum-
berstone en Chacabuco. Daaruit mag 
niet worden afgeleid dat het gebied nu 
weer geheel verlaten zou zijn. Integen-
deel. De chilisalpeter mag dan zijn bete-
kenis verloren hebben, hier bevinden 
zich ook aanzienlijke voorraden van stof-
fen die ook tegenwoordig nog steeds 

De Chuquicamatamijn was tot in de jaren 
negentig de grootste dagbouwmijn ter 
wereld. De afmetingen bedragen 4,5 bij 3 
kilometer bij een diepte van 800 meter. De 
mijn produceert 600.000 tot 650.000 ton 
koper per jaar. Dit was in 2000 5 % van de 
wereldproductie. De grootste dagbouwmijn 
is tegenwoordig Escondida kopermijn. Deze 
produceert 750.000 ton koper per jaar, 
5,6% van de wereldproductie. Het is overi-
gens aardig om dit te vergelijken met ge-
gevens van 50 jaar geleden. Toen bedroeg 
de koperproductie op de gehele wereld 
‘maar’ 2.300.000 ton per jaar. Nu is 
14.000.000 ton. 

Verlaten steden, verlaten fabrieken, alleen 
nog voor de toeristen. Humberstone is zo’n 
voorbeeld van een spookstad. In elke geor-
ganiseerde reis naar het noorden van Chili 
zit deze stad in het pakket. 
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grote economische betekenis hebben, 
zoals koper. Zo vinden we in Chuquica-
mata de tot voor kort grootste dagbouw-
mijn ter wereld. 
 

Ondanks de chilisalpeter zijn er zorgen. 
Zo verschijnt in 1906 het boek De heden-
daagsche en toekomstige stikstofbron-
nen van onze cultuurgewassen van de 
hand van Dr JC de Ruijter de Wildt. De 
auteur schetst een somber beeld van de 
stikstofvoorziening in de toekomst. Hij 
becijfert dat met de op dat moment be-
kende voorraden in Chili de wereld nog 
37 jaar vooruit kan. De Ruijter de Wildt 
spreekt van een ‘schrikbeeld’. Hoe moet 
het nu verder met de stikstofvoorzie-
ning? Wat de zaak er ook niet beter op 
maakt, is het gebruik van chilisalpeter 
voor de bereiding van springstoffen. 
Hierdoor krijgt het stikstofprobleem nog 
een extra politiek lading. Wie toegang 
heeft tot salpeter kan springstoffen ma-
ken. Wie die toegang niet heeft, heeft 
vooral in het geval van oorlog een pro-
bleem. En een land dat zo’n probleem 
had, was Duitsland vlak voor het begin 
van de Eerste Wereldoorlog. Voor de 
oorlogsvoering zouden echter grote hoe-
veelheden nitraat nodig zijn. Hoe daarin 
te voorzien? Dat was het probleem van 
Duitsland.  
 

Voor het vaderland 
Het stikstofprobleem was niet aan de 
chemische wereld voorbij gegaan. Inte-
gendeel, aan het eind van de negentiende 
en in het begin van de twintigste eeuw 
hadden vele chemici al geprobeerd langs 
kunstmatige weg stikstof te binden. Hét 
probleem was om elementaire stikstof  óf 
met zuurstof óf met waterstof te laten 
reageren en een voldoende opbrengst te 
krijgen. Bij de reactie met zuurstof ont-
staat stiktstofmono-oxyde (NO) en met 
waterstof ammoniak (NH3). In beide 
gevallen is het chemisch eenvoudig om 
allerhande gewenste volgproducten te 

Fritz Haber is vooral de 
geschiedenis ingegaan 
als degene die de indu-
striële synthese van 
ammoniak mogelijk 
heeft gemaakt. Hij krijgt 
hiervoor de Nobelprijs 
voor scheikunde 1918. 
De toekenning van de 
prijs is later bekritiseerd, 

omdat de uitvinding van Haber ook de 
industriële productie van springstoffen 
mogelijk heeft gemaakt. Er is wel beweerd 
dat de uitvinding van Haber en de daarop 
volgende industriële opschaling van het 
syntheseproces door Bosch de Eerste We-
reldoorlog enige jaren heeft verlengd. Ha-
ber, geboren in 1868, heeft zijn wortels in 
Pruisen. Zijn houding ten opzichte van de 
overheid is in de beste Pruisische traditie: 
gehoorzaamheid aan de onfeilbare staat. 
In dit licht moet ook bezien worden dat 
Haber tijdens de oorlog onderzoek doet 
naar de mogelijkheid van het gebruik van 
strijdgassen op het slagveld. Haber is ver-
antwoordelijk voor het eerste gebruik van 
strijdgassen. Op 22 april 1915 vindt bij 
Ieper onder zijn leiding de eerste aanval 
met chloorgas plaats. De afloop van de 
oorlog grijpt Haber erg aan. Hij voelt zich 
mede verantwoordelijk voor de ondergang 
van zijn land. Als een bijdrage aan de op-
lossing van het probleem van de immense 
herstelbetalingen die Duitsland opgelegd 
zijn, stort Haber zich op onderzoek om 
goud uit zeewater te winnen: een hopeloze 
zaak zoals hij zelf ook na enige jaren inziet. 
Dit negatieve beeld van Haber is niet ge-
heel terecht. Als chemicus heeft hij vele, 
uitermate belangrijke bijdragen aan de 
wetenschap geleverd. Een merkwaardig 
detail is nog dat in 1986 een boek ver-
schijnt met als titel The Poisonous Cloud . 
Chemical Warfare in the First World War 
van de hand van Hugo Haber, een zoon 
van F inderdaad. 
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maken. Alle inspanningen waren 
dus gericht op de eerste stap: de 
omzetting van elementair stikstof. 
Er waren wel wat kleine succesjes 
geboekt, maar geen ervan was op 
dat moment economisch rendabel. 
Zo was er de methode van Bir-
keland en Eyde. Met een vlamboog 
wordt uit lucht stikstofmono-oxyde 
gemaakt. Het proces vraagt echter 
enorme hoeveelheden energie, 
terwijl het rendement erg laag is. 
Een andere mogelijkheid was de 
reactie van elementair stikstof met 
calciumcarbide bij hoge tempera-
tuur. Er ontstaat calciumcyanimide 
dar gemakkelijk omgezet kan wor-
den in bijvoorbeeld ammoniak of 
ureum. Ook hier ligt het probleem 
is de grote hoeveelheden energie 
die nodig zijn voor de productie 
van calciumcarbide en voor de 
omzetting ervan. 
In het begin van de 20ste eeuw was 
al bekend dat het mogelijk was om 
ammoniak te maken direct uit de 
elementen stikstof en waterstof. 
De Duitse chemicus Fritz Haber 
lukte het in 1909 om bij zeer hoge 
druk en temperatuur ammoniak 
(in kleine hoeveelheden) te ma-
ken. De gewenste omstandighe-
den waren voor die tijd echter zo 
extreem dat de productie van am-
moniak alleen in het laboratorium 
lukte. Bovendien nam de vorming 
veel tijd in beslag. Daar had dus 
niemand iets aan. Eén van de pro-
blemen is de traagheid van de 
reactie. Om de zaak nog enigszins 
te laten verlopen zijn zeer hoge 
temperaturen nodig. Hoe hoger 
de temperatuur, hoe sneller de 
reactie verloopt. Een hinderlijk 
detail is helaas dat hoe hoger de 
temperatuur hoe lager de op-
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Steeds meer ammoniak

De manier waarop industrieel ammoniak wordt ge-
maakt, heet naar zijn uitvinders ook wel het Haber-
Boschproces. In het eerste jaar (1913) produceert de 
Basische Aniline und Soda Fabrik nog geen 10.000 ton 
ammoniak. In 1915 is dit gestegen tot 100.000 ton. 
Tegenwoordig is de wereldwijde productie meer dan 
130.000.000 ton ammoniak per jaar. 

Een lastige zaak. Bij lagere temperaturen meer am-
moniak, maar dan is de reactie veel te traag. Bij een 
hogere druk meer ammoniak, maar dat is technisch 
weer moeilijker. De moderne ammoniaksynthese 
vindt plaats bij een temperatuur van 400-650 ºC en 
een druk van 200-300 atmosfeer. De opbrengst aan 
ammoniak bedraagt dan 10-20%. 
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brengst aan ammoniak is. De hoge temperaturen die nodig zijn, maken echter de 
technische uitvoering van de reactie praktisch gezien moeilijk. De oplossing moet 
gezocht worden in een positieve katalysator, een hulpstof die de reactie kan versnel-
len. Als het lukt om de reactie sneller te laten verlopen, kan ook volstaan worden 
met lagere temperaturen. [In tegenstelling tot de populaire veronderstelling heeft de 
katalysator geen invloed op de opbrengst]. Haber vindt in eerste instantie op urani-
um en osmium gebaseerde katalysatoren die bevredigend werken maar wel erg duur 
zijn. In samenwerking met de chemicus Bosch wordt uiteindelijk een katalysator op 
basis van ijzer met kleine hoeveelheden aluminium. Het is nu mogelijk met ijzer als 
katalysator bij veel lagere temperaturen in een redelijke tijd een acceptabele op-
brengst van ammoniak te krijgen. In 1913 lukt het daarop Carl Bosch de ammoniak-
synthese op te schalen, dat wil zeggen om voor het eerst in een fabriek industrieel 
ammoniak te produceren. De tijd van de guano en de chilisalpeter behoort voorgoed 
tot het verleden. Het tijdperk van de industriële stikstofproductie is begonnen. De 
wereld wordt sindsdien overspoeld met stikstof. En dat zal niet zonder gevolgen 
blijven. Lees daarover in één van de volgend nummers van VI.« 

Nederlandse winnaars van de Nobelprijs voor chemie 
 

We zijn een klein land, 
misschien komt het wel 
daardoor. Aan de andere 
kant heeft Nederland een 
lange traditie als het 
gaat om natuurweten-
schappelijk onderzoek. 
Feit is dat het aantal 
Nederlandse winnaars 
van de Nobelprijs chemie 
beperkt is. Alhoewel, het 

is maar hoe je het bekijkt. Er zijn nog geen 100 Nobelprijzen voor chemie uitgereikt, 
waarvan drie voor Nederlanders. Wie zijn deze heren? Van links naar rechts: Van ‘t Hoff, 
Debye, Crutzen 
Jacobus Henricus van 't Hoff (1852-1911) kreeg in 1901 de eerste Nobelprijs voor che-
mie. Hij kreeg de prijs onder andere voor zijn werk op het terrein van de chemische 
evenwichten. Iets wat nog steeds voortleeft in de middelbare schoolscheikunde in de 
vorm van het principe van Châtelier-Van ‘t Hoff. Een uitkomst ook voor de scheikunde-
docent. De tweede was Petrus (Peter) Josephus Wilhelmus Debye (1884-1966) die in 
1936 de prijs kreeg voor zijn onderzoek aan dipoolmomenten en aan röntgendiffractie. 
Niet de onderwerpen die onze lezers onmiddellijk zullen aanspreken. De laatste in de rij 
is Paul Josef Crutzen (1933). Hij ontving de prijs in 1995 voor het werk dat hij had ge-
daan aan de atmosferische chemie. Deze toekenning was niet onomstreden. Sommigen 
waren van mening dat atmosferische chemie geen echte chemie is. Aardig is ook dat hij 
de prijs onder andere kreeg, overigens samen met twee Amerikanen, voor onderzoek in 
de jaren zeventig over de aantasting van de ozonlaag. Dit werk was later mede aanlei-
ding tot het verbod op de productie van bepaalde chemicaliën die de ozonlaag aantas-
ten; in de wandeling vaak ten onrechte samengevat als ‘drijfgassen voor spuitbussen’.« 
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Gevaar op de weg of niet?? 
Tankwagens die ‘gevaarlijke stoffen‘ vervoeren, zijn vaak ter herkennen aan twee 
borden. Het ene bord heeft twee nummers; het andere bord een of meer symbolen. 
Het laatste bord geeft algemene informatie over wat voor soort stof zich in de tank-
wagen bevindt. Dit gebeurt in de vorm van een pictogram. Het gaat om een grove 
classificatie. De twee nummers op het andere bord zijn het gevaarsidentificatienum-
mer en het VN nummer. Het gevaarsindentificatienummer geeft aanwijzingen over 

de gevaren van de betreffende stof. Zo is bij-
voorbeeld code 33: zeer brandbare vloeistof. 
Het VN-nummer geeft in veel gevallen aan om 
welke stof het gaat. Zo staat het nummer 1088 
voor acetal. Wij hebben onlangs onderweg op 
de Nederlandse wegen een weekje geturfd en 
ontmoetten zo de nummers die u hieronder 
aantreft. Ja, zo kom je nog eens wat tegen. Het 
meest zult u wagens aantreffen met het ge-
vaarsindentificatienummer 30 en de VN-
nummers 1202 en 1203. 30 staat voor brandba-
re vloeistof, terwijl de andere nummers verwij-
zen naar diesel en benzine en bevoorraden dus 
de benzinestations. Maar hoe gevaarlijk zijn die 
transporten nu eigenlijk? Het antwoord daarop 
vinden we in de statistieken. Veilig dus. « 

Een aantal voorbeelden van picto-
grammen die gebruikt worden bij 
het vervoer van gevaarlijke stof-
fen. Van links naar rechts de picto-
grammen voor giftig, explosief en 
bijtend. 

Een voorbeeld van een herkenningsbord zoals dat bij het transport van chemicali-
ën verplicht is. Het bovenste nummer is het gevaarsidentificatienummer en het 
onderste is het VN nummer. Zie voor verdere uitleg zie de tekst hierboven. 

1036 Ethylchloride 
1090 Aceton 
1170 Ethanol 
1202 Dieselolie 
1203 Benzine 
1325 Brandbare organische vaste stof 
1345 Rubberafval 
1715 Azijnzuuranhydride 
1830 Zwavelzuur, meer dan 51% zuur 
1866 Harsoplossing 
1951 Argon, sterk gekoeld 

2014 Waterstofperoxide, waterige 
   oplossing 
2312 Fenol, gesmolten 
2381 Dimethylsulfide 
2582 Ijzer(III)chloride-oplossing 
2583 Alkyl- of arylsulfonzuren, vast 
2584 Aryl- of alkylsulfonzuren, vloeibaar 
3051 Aluminiumalkylen 
3264 Bijtende zure anorganische vloeistof 
3265 Bijtende zure organische vloeistof 
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Vreemd, mishandeld en onbegrijpelijk 
Misschien kent u K2r. K2r is van oorsprong een zogenaamd vlekkenwater. 
Het bestaat al sinds de jaren vijftig. De naam oogt als een chemische for-
mule. Je zou kunnen denken dat de naam is bedacht door een slimme 
reclameman die vermoedde dat zo’n soort chemische formule ongetwij-
feld indruk zou maken. In de jaren vijftig zal dat ongetwijfeld gewerkt 
hebben. Nu maakt het een wat oubollige indruk. Lees meer over de mis-
bruik van chemie voor allerhande doeleinden. 
 

In werkelijkheid zit het een beetje anders met die naam, althans 
volgens de informatie op de Franse website van K2r. In 1954, 
vindt een Dr Schmidgall, een Zwitserse chemicus, een stofje uit 
voor het verwijderen van moeilijke vlekken. Volgens de website 
gaat het om een ‘formule révolutionnaire’. In dat zelfde jaar 
beklimt een groep van Italiaanse alpinisten voor het eerst de 
8611 meterhoge berg K2 in het Himalaygebergte. Niet gehin-
derd door bescheidenheid vernoemt Schmidgall zijn nieuwe 

product naar deze berg vanwege de puurheid van het wit. En de ‘r’ in de formule 
staat voor? Zie en huiver: www.k2r.tm.fr. Bij nadere beschouwing lijkt het chemisch 
nergens op. De 2 had in subscript moeten staan en de ‘r’ had een ‘R’ moeten zijn. 
Maar dan: K2R? Daar kan een chemicus nog steeds niets van maken. Jazeker, K is 
kalium, de 2 betekent dan twee stuks kalium. En de R? Die kennen we niet. Dus 
evengoed onzin. 
 

Stripverhalen 
Chemie wil voor niet-chemici soms sterk tot de verbeelding spreken. Chemische 
begrippen worden net zoals fysische verschijnselen vaak gebruikt om 
‘wetenschappelijk’ te doen. Vooral de auteurs van stripverhalen nemen nogal eens 
gebruik van chemische of fysische begrippen. Dat hierbij de nodige onzin wordt 
gedebiteerd is niet van belang. De meeste lezers zal dit namelijk toch wel ontgaan, 
zo redeneren de schrijvers blijkbaar. Het belangrijkste is dat een wetenschappelijke 

indruk gewekt wordt. Een fraai chemisch voorbeeld is een ge-
deelte uit een stripverhaal van Donald Duck uit 1959. Donald 
Duck heeft iets op zijn hoofd gekregen. De schok heeft onver-
moede eigenschappen bij Donald opgeroepen. Donald is opeens 
een wetenschapper. Zo meldt hij: ‘If I mix CHx and NH4 and I 
boil them in osmotic fog, I should get speckled nitrogen’. Eén 
van de neefjes voegt daar nog, vrij overbodig, aan toe: “He’s 
talking chemical talk!’ Het enige enigszins herkenbare is NH4 
waarin we met de nodige welwillendheid ammonium in zouden 
kunnen zien. Maar CHx? Osmotische mist en gespikkelde stik-
stof? Zo gaat het nog door met gestoofde zwavel en het uitein-
delijke resultaat Duckmite, het krachtigste explosief ‘ever 

cooked by man’. 
 

Het verhaal van Dr Solar uit december 1962 is ook opmerkelijk. Dr Solar heeft als 
bijnaam Man of the Atom.  Een nucleair ongeluk heeft Dr Solar veranderd in een 
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‘walking atomic pile’. Dat is dan wel fysica, 
maar ook op chemisch gebied is Dr Solar tot 
heel wat in staat. Dr Solar is namelijk in staat 
zich te veranderen in een elektrode en daar-
mee water te splitsen in ‘its two basics gases, 
hydrogen and oxygen.’ Een chemicus kan het 
ook, maar die heeft er dan wel twee elektrodes 
voor nodig. We gaan dan maar even voorbij 
aan het opmerkelijke fysiologische verschijn-
sel dat Dr Solar vervolgens: ‘Underwater, the 
electrical filed surrounding Solar creates a 
cocoon of hydrogen and oxygen…’. Dr Solar 
blijkt dus in staat te leven in een atmosfeer 
van 2 delen waterstof en 1 deel zuurstof, want 
dat is wat er ontstaat bij de ontleding van wa-
ter. En laten we ook niet vergeten dat het 

mengsel van waterstof en zuurstof uitermate explosief is.   
 
In het Nederlandse taalgebied gebruiken we avonturen van Oliver B Bommel van 
Maarten Toonder als voorbeeld. Het is vooral professor Prlwytzkofsky die voor de –

incidentele- chemische inbreng zorgt. In het verhaal De 
Heldendaden bestudeert Prlwytzkofsky, in dit verhaal 
omschreven als een fenomenoloog, een luchtlaag van 
‘verdachter versmelting’. De afvalgassen van een fabriek 
blijken de aanleiding tot het probleem dat voor veel over-
last zorgt. Aan het eind is het duidelijk hoe de zaak in el-
kaar steekt. Prlwytzkofsky meldt daarover: ‘Wat wij daar 
voor ons zien bestaat hoofdzakelijk uit monoxyden van 
allerhand koolsoorten, vermengd met alkanolen en alco-
holaten.’ 
De dwerg Kwetal zorgt in de verhalen soms voor de meer 
alchemistische inbreng. In het verhaal De Liefdadiger 
spreekt Kwetal van ‘gemalen grondloog en uitgezocht 
witsel’ als grondstoffen voor het vervaardigen van 
‘hoogzichtig silikaat’. Met het laatste blijkt brillenglas 
bedoeld te worden. De grondstoffen doen echter alche-
mistisch aan.  
 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. In het algemeen kan 
echter vastgesteld worden dat de schrijvers van stripver-

halen niet veel moeite doen om chemische onderwerpen correct weer te geven. Be-
langrijkste doel lijkt te zijn om een wetenschappelijke omgeving te suggereren. Dat 
daarbij achteloos en soms foutief begrippen uit de chemie worden gebuikt is van 
ondergeschikt belang.  
 

Vreemde namen 
Namen van sommige verbindingen doen het goed op verjaardagsfeestjes van niet-
chemici (overigens soms ook bij samenscholingen van chemici). De Engelse chemi-

Dr Solar becomes a powerful electrode! 

Een stripverhaal met als 
title ‘Atoomsulfaat’. Een 
vreemde titel: chemie en 
fysica door elkaar. 
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cus Paul May heeft er een levenswerk van gemaakt om een overzicht te maken van 
stoffen met vreemde en grappige namen. In het Nederlands zijn dergelijke inspan-
ningen ons tot nu toe niet bekend. We moeten het dus met de Engelse curiosa. Ze 
zijn dan vaak ook alleen leuk omdat de woordspellingen in het Engels werken, maar 
in het Nederlands niets zouden voorstellen. Wat dacht u van de stof met de naam 
antipain? U wordt misschien verleid tot het uitspreken van deze naam als antipeen. 
Van een chemicus mag je echter verwachten dat hij het goed uitspreekt: antipaiene. 
Feit is dat de stof, met als echte naam [(S)-1-Carboxy-2-Phenyl]-carbamoyl-Arg-Val
-arginal, ondraaglijke pijn veroorzaakt als hij op de huid wordt gebracht. Wij maak-
ten een keuze voor u uit de vreemde verzameling van Paul may. 
 

De eerste is een stof met de naam Parisite. Parisite is een mineraal en bij vluchtige 
lezing lijkt de naam te suggereren dat het op andere op stoffen groeit. De stof is ech-
ter genoemd naar zijn ontdekker, J J Paris, een mijneigenaar uit Columbia. Parasite 
heeft de indrukwekkende formule Ca(Nd,Ce,La)2(CO3)3F2. Het is overigens heel 
goed mogelijk dat de stof in het Nederlands Parisiet heet. 
We vervolgen met Megaphone. Een vreemde naam voor een niet zo bijzondere stof. 
De stof komt voor in de wortels van de plant Aniba Megaphylla. Daar komt het deel 

megaph- in de naam van. Het laatste deel, -one, duidt 
op een bepaald onderdeel in de stof. 
Ook aardig is een stof met de naam DEAD. DEAD is 
een afkorting van diethylazodicarboxylate. DEAD is 
bij kamertemperatuur een oranje vloeistof met op-

merkelijke eigenschappen: explosief, schok- en lichtgevoelig, toxisch, mogelijk car-
cinogeen en irriterend voor de huid. Dus niet zo’n gekke naam, alhoewel .... er zijn 
natuurlijk heel wat stoffen met soortgelijke eigenschappen. 
En natuurlijk zitten er ook stoffen die ons het menselijk functioneren doen denken. 
Wat dacht u van Arsole? Natuurlijk alleen leuk bij een net niet correcte Engelse uit-
spraak. En wat te denken van  Cummingtonite? Het is een mineraal met als officiële 
naam magnesiumijzersilicaathydroxide en als formule is (Mg,Fe)7Si8O22(OH)2. De 
naam is ontleend aan de plaats waar de stof  het eerst is gevonden: Cummington, 
Massachusetts, USA. 
 

Amateurs in Brussel 
Zeker niet komisch bedoeld en daardoor ernstiger zijn daarentegen de misstappen 
van de Europese Commissie. Al eerder besteedden wij op onze website aandacht aan 
de fouten in de Europese regelgeving op het gebied van de luchtkwaliteit. Ronduit 
amateuristisch zijn de fouten die gemaakt zijn bij de titels van een aantal rapporten. 
In een poging om op de omslagen van een aantal rapporten een duidelijk leesbare 
titel neer te zetten is er voor gekozen om de titel vet en de elementsymbolen ook nog 
eens in kapitaal te zetten. Het resultaat is curieus. Zo krijgt één rapport de titel 
‘Ambient air pollution by AS, CD and NI compounds.’ (inclusief de punt! Zie afbeel-
ding) en een ander met de titel ‘Ambient air pollution by mercury (HG).’ Dit gaat 
dus chemisch helemaal fout. Elementsymbolen worden weergegeven met één hoofd-

De titel van één van de gewraakte 
rapporten van de Europese Com-
missie. En zo is er dus nog één. 



31 

letter, ook al bestaan ze uit meer dan één letter,  al meer dan honderd jaar. Het moet 
dus niet AS zijn, maar As, van arsenicum. NI is Ni en CD is Cd. Waar staan AS, NI 
en CD dan voor? Geen idee: A kennen we niet in de chemie (wel onder andere Al, 
Ag, At) en S staat voor zwavel. Ook fout gaat het bij NI. N herkent de chemicus als 
stikstof en I staat voor jodium. Een chemicus zou NI dan stikstofjodide kunnen noe-
men. Zoiets bestaat wel, maar het heeft als formule NI3. En dan nog CD: C is kool-
stof en D is deuterium. Nee, bedoeld was natuurlijk Cd, cadmium. En tot slot HG, 
wat Hg van kwik moet zijn. H is waterstof. En G? Dat kennen we niet; wel bijvoor-
beeld Ga, Gd en Ge. Alles bijeen van een hoog amateuristisch gehalte. En dat komt 
dan uit de zelfde organen waar regelgeving wordt gemaakt. Het geeft te denken. 
 

Niet echt 
Een chemische smaak, een chemische geur. Wie dit zegt, bedoelt hiermee te zeggen 
dat geur, de smaak van iets niet goed is, een kunstmatige indruk maakt. Strikt geno-
men slaat de uitdrukking nergens op. Het is net zo nietszeggend of overbodig als de 
uitdrukking ‘chemische stof’. De toevoeging chemisch zegt in deze context namelijk 
niets. Elke stof is chemisch, tenzij er textiel of leerstof wordt bedoeld. Zo is elke geur 
en smaak chemisch, want ze worden veroorzaakt door (chemische) stoffen. 
 

Tot slot nog even kort iets over natuurlijk en synthetisch. Er zijn mensen die bewe-
ren dat stoffen die in de natuur voorkomen beter zouden zijn dan diezelfde stoffen 
die gesynthetiseerd zijn. Zo maken ze dan een onderscheid tussen bijvoorbeeld na-
tuurlijke en synthetische vitaminen. Chemisch gezien is dit een belachelijk onder-
scheid. Het duidt op een tekort van chemische basiskennis bij degene die het onder-
scheid maakt. Er is maar één vitamine C, of die nu in een sinasappel zit of in een 
vitaminepil. Waar wel soms een onderscheid gemaakt kan worden, is de matrix. 
Onderzoek heeft geleerd dat de opname van bepaalde vitamines beter gaat bij de 
aanwezigheid van bepaalde andere stoffen. Voeding kan daar zeker een rol bij spe-
len.« 

Grensgevallen van de chemie. Reclame voor parfum (links), een soort roman (midden links), 
een stropdas met de dubbele helix van het DNA-molecuul (midden rechts) en een stropdas 
met het periodiek systeem der elementen (rechts).  
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Koningin breekt 
verkeerd been 

Van onze paleisredactie 
DEN HAAG -De rijksvoorlichtings-
dienst heeft gisterenavond be-
kend gemaakt, dat koningin Bea-
trix een ander been heeft gebro-
ken dan aanvankelijk met de 
dienst was overeengekomen. Zij 
blijkt dus niet haar rechter- maar 
haar linkerkuitbeen te hebben 
gebroken. 
 

Reeds begin februari bleek de be-
langstelling van het Nederlandse 
volk voor het wel en wee van het 
koningshuis gedaald tot 68.9 (de 
KAK-index). onder de magische 70 
punts grens. Aanvankelijk meende 
men het tij te kunnen keren door 
een nieuwe depressie van prins 
Claus te veinzen. maar dit verhaal 
bleek de KAK-index nog verder te 
doen dalen. Met de vorstin werd 
daarom afgesproken dat zij op 
vakantie haar rechterkuitbeen zou 
breken; één en ander was door de 
RVD al op schrift gesteld. klaar om 
door te faxen naar het ANP. Om dit 
alles te kunnen onthouden had de 
koningin slechts paren sokken van 
een linker rode sok en een rechter 
oranje sok in haar bagage opgeno-
men; na het nuttigen van het ge-
bruikelijke magnum ochtendcham-
pagne heeft zij echter de linker en 
rechter sok verwisseld. en is met 
het verkeerde been uit bed ge-

stapt. De RVD maakt bekend dat 
de vorstin een berisping tegemoet 
kan zien. 

Maximum snelheid 
wellicht naar 40 km 
DEN HAAG -De topambtenaar van 
toeristische zaken Nevernooit zegt 
over een tot in detail uitgevoerd 
plan te beschikken om het snel-
heidsbeleid in Nederland drastisch 
te herzien; een maximum snelheid 
van 40 km/u behoort zeker tot de 
mogelijkheden. 
 
Een veel gehoorde klacht van toe-
risten is volgens Nevernooit dat 
Nederland te klein zou zijn. Voor-
namelijk met de auto is men er zo 
door. Nevernooit ziet de te hoge 
snelheden waarmee gereden 
wordt als de voornaamste reden 
voor dit euvel; "een verlaging van 
de maximum snelheid tot 40 km/u 
maakt Nederland in één klap drie 
maal zo groot!" aldus een hevig 
opgewonden Nevernooit. 
 
 

De Kort gearresteerd 
vanwege vermeend 
NAZI-verleden 
TEL AVIV I HAlF A (Peuter) -
Onderzoek van de Israëlische 
geheime dienst, de MOSSAD, 
heeft aan het licht gebracht dat de 
striptekenaar Hein de Kort, moge-

lijk dezelfde persoon is als Heinzl 
Kurzbleistift, de persoonlijke illu-
strator van Goebbles. 
 

Kurzbleistift heeft in de periode 
augustus 1942 tot het einde van 
WO II 1768 tekeningen voor de 
vlugschriften van Goebbles ver-
vaardigd; de tekeningen hadden 
voornamelijk tot doel vrouwelijke 
wegenbouwers bij het Duitse volk 
belachelijk te maken. Goebbles 
was van mening, dat deze vrouwen 
moedwillig het aantal bochten in 
de wegen verdrievoudigden om de 
verveling te bestrijden. 
De Kort ontkent elke betrokken-
heid. Hij werpt onder meer tegen, 
dat hij in die tijd nog niet geboren 
was. De MOSSAD doet dit alibi af 
als een lachertje. Kurzbleistift on-
derhield namelijk zeer intieme 
betrekkingen met Mengele. en 
mocht als eerste de vruchten pluk-
ken van Mengele's genetische 
verjongingsmethode. Na de oorlog 
zouden neo-NAZIs een bedrag van 
17 miljoen dollar beschikbaar heb-
ben gesteld om het verleden van 
Kurzbleistift volledig uit te wissen, 
en hem van een nieuwe identiteit 
te voorzien. 
Het Rijksinstituut voor het Beeld-
verhaal (RIB) heeft bovendien met 
een nieuwe wetenschappelijke 
methode, die gebruik maakt van 
striptococcen, een bacterie die een 
levensduur van meerdere eeuwen 
heeft, aangetoond dat de stijlover-

Het is de redactie van VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN een groot genoegen om onze lezers een nieuwe serie te 

kunnen presenteren: de Lichtkrant. De Lichtkrant is in de jaren negentig in een beperkte oplage een aantal 
malen verschenen. Dit  blad had als hoofdredacteur Franz Pleus, destijds woonachtig in Utrecht, later ver-

huisd naar Zeeland. Franz Pleus is helaas op 42-jarige leeftijd overleden. Ingrid Brilleman, zijn vrouw, gaf 
ons toestemming voor publicatie. In de komende nummers van VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN zullen wij een 
aantal artikelen uit de Lichtkrant presenteren. Hierbij voor onze lezers een eerste selectie. 


