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Omdat (door allerlei oorzaken) het aantal leden hoe langer hoe meer terugliep, besloot
het bestuur te proberen door middel van een "open-dag" meer bekendheid aan de
vereniging te geven en zo nieuwe leden te werven.
Daartoe werd dr. W.P.J. Lignac uitgenodigd om via, deels zeer oude, instrumenten een
loop door de bijna tweehonderdjarige geschiedenis van de Natuurkundige Vereniging
te maken en werd de pianiste mw. F. Chapiro uitgenodigd om op haar prachtige, oude
Broadwood-vleugel muziek van Schumann en tijdgenoten ten gehore te komen brengen.
Van het succes van deze avond getuigt de aanmelding van bijna 100 nieuwe leden.
Het aantal leden bedroeg 546.
Door verandering van werkkring stelde dr. H . H . Cohen zich niet herkiesbaar. Z i j n
waardevolle adviezen zullen w i j node missen.
Ook de heer P . M . Houpt zag zich genoodzaakt het bestuur te verlaten.
Het periodiek aftredende bestuurslid mr. R.R.J.F.H. Muller werd herkozen.
J . W . M . Evers, secretaris
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DE GESCHIEDENIS VAN D E QUANTUMMECHANICA
door
H . B . G . Casimir
In de winter van 1931-1932 hield m i j n leermeester P. Ehrenfest voor de maatschappij D i ligentia een v i j f t a l lezingen over wat toen de jongste ontwikkeling van de quantumtheorie
kon worden genoemd. Ik was toen kort geleden gepromoveerd, was assistent van Ehrenfest en kreeg de taak zijn lezingen samen te vatten. Het resultaat was een boekje dat nog
in 1932 bij Van Stockum verscheen. N u , meer dan een halve eeuw later, krijg ik de uitnodiging over de geschiedenis van ditzelfde onderwerp iets te vertellen. Ik heb dat boekje*
te voorschijn gehaald en kom tot de conclusie dat het hier en daar wel wat kinderlijk aandoet, maar dat de daar geformuleerde grondbeginselen van de theorie nog steeds geldig
zijn. Onze fysische kennis is sindsdien enorm gegroeid, ik zelf ben heel wat ouder geworden, maar verouderd zijn de toenmalige denkbeelden niet. Blijkbaar had de quantummechanica in 1931 reeds een zekere mate van afgerondheid bereikt. Juist daarom is het zinvol aan de geschiedenis van deze wonderbaarlijke vernieuwing, waarvan de laatste fase
zich in luttele jaren voltrok, enige aandacht te besteden.
Geschiedenis herhaalt zich niet, maar toch bestaat er een zekere analogie tussen de geschiedenis van de mechanica van Newton en die van de quantummechanica. A l te veel
waarde moet men daar niet aan hechten, maar als een eerste wegwijzer kan het volgende
schema enig nut hebben:
mechanica

van Newton

quantummechanica

Vele nauwkeurige metingen van
planetenbanen.

Vele nauwkeurige metingen van
spektraallijnen.

Het model van Copernicus:
Zon i n het centrum.

Het model van Rutherford:
Kern omringd door elektronen.

De wetten van Kepler.

Bohr's voorlopige theorie.

De mechanica van Newton, waaruit de
wetten van Kepler worden afgeleid.

de quantummechanica, die de regels van
de voorlopige theorie (en meer) omvat.

De theorie van Newton heeft grote invloed op het wijsgerig denken.

De quantummechanica eist herziening van
onze denkbeelden over natuurbeschrijving.

* P. Ehrenfest, Golfmechanika, Van Stockum, Den Haag, 1932. Zie ook Natuurk. Voordr. Nieuwe Reeks 2, 4, 6 en 8.

Natuurkundige Voordrachten N . R . 64. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 23 september 1985.
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Wat was de situatie omstreeks liet einde van de vorige eeuw? Op de gebieden die we tegenwoordig graag als klassieke en makroskopische natuurkunde aanduiden was men een
heel eind gevorderd. I k geef een korte opsomming:
Hoofdgebieden
van de lilassieke
Natuurkunde
Mechanica: punten en vaste lichamen.
Deformeerbare lichamen (elasticiteitsleer).
Hydro- en aërodynamica.
Electromagnetisme (optica is daarvan een onderdeel).
Warmteleer, Thermodynamica.
Overkoepelend beginsel: wet van behoud van arbeidsvermogen.
Op al deze gebieden beschikte men over wiskundige theorieën waarvan men overtuigd
was dat ze in beginsel de verschijnselen goed konden beschrijven. Dat wil natuurlijk niet
zeggen dat ze ,,klaar" waren, dat er niets meer te doen was, al kon men een dergelijke
opvatting wel eens tegenkomen. Een groot deel van onze inzichten in de stromingsleer is
van veel recentere datum, maar men heeft daarbij nog wel met oplossingen van de vergelijkingen van Napier en Stokes te maken. En hoe stond het met atomen? Het is merkwaardig dat, hoewel de grote vooruitgang van de scheikunde ondenkbaar zou zijn geweest als men niet over atomen en moleculen had gesproken, veel chemici en fysici aan de
symbolen in chemische formules blijkbaar niet steeds de gedachte aan concrete deeltjes
verbonden. Toen omstreeks 1875 Van 't H o f f begon met ruimtelijke molecuulmodellen
moeten velen dat een erg gewaagde concretisering hebben gevonden. I n de fysica deden
de atomen hun intree via de kinetische gastheorie. De ontdekking van de wet van behoud
van arbeidsvermogen maakte het min o f meer voor de hand hggend warmte als een vorm
van beweging te beschouwen. Leest men echter de intreerede van Lorentz uit 1878 nog
eens na, dan ziet men hoe grote moeite men had met het accepteren van het denkbeeld
van krachten tussen moleculen. En nog in 1895 schrijft Boltzmann in zijn ,,Vorlesungen
über Gastheorie": ,,Indem wir . . . die Vorstellungen der Gastheorie als mechanische
Analogien bezeichnen drücken wir schon durch die Wahl dieses Wortes deutlich aus wie
weit wir von der Vorstellung entfernt sind, als trafen sie in allen Stücken die wahre Beschaffenheit der kleinsten Teile der K ö r p e r " . Anderzijds heeft Van der Waals verklaard
er altijd van overtuigd te zijn geweest dat h i j niet met modellen maar met de ,,echte"
deeltjes te maken had. Ik wil niet lang bij deze zaak stil staan. Waar het me op aankomt
is dat tegen het einde van de vorige eeuw de fysici wel over atomen en moleculen spraken,
maar dat de realiteit van deze deeltjes voor hen geenszins vaststond. Anderzijds was het
voor hen duidelijk dat deze deeltjes, daar ze mechanische analogieën waren, ook volgens
de regels der mechanica moesten worden behandeld. Hypothetische deeltjes, bekende
wetten, zo zou ik de atomistiek van even voor de eeuwwisseling willen kentekenen.
Wat gebeurde er gedurende de eerste decennia van onze eeuw? Voor de realiteit van de
atomen kwamen steeds meer bewijzen aan het licht. Tegelijkertijd bleek evenwel dat de
wetten van de klassieke mechanica en elektrodynamica in het atomaire gebied niet onveranderd mochten worden toegepast. Van hypothetische deeltjes en bekende wetten naar
reële deeltjes en onbekende wetten. Zo zou men de ontwikkeling gedurende de eerste decennia van onze eeuw kunnen karakteriseren. De volgende stap is duidelijk: men moet
een nieuwe mechanica vinden. Over de weg die daarheen voert moet ik vanavond spreken.
Ik onderscheid drie perioden:
A . De voorbereidende jaren, 1900-1924.
B. De stormachtige jaren 1924-1928.
C. De jaren van bezinning, vooral na 1927.
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De jaren van voorbereiding
We kunnen hier nog een verdere indeling maken. Het niet-klassieke, met een lelijkwoord
het quanteuse, karakter van de verschijnselen kwam achtereenvolgens op verschillende
gebieden van onderzoek aan de dag. Het begon in 1900 met de warmtestraling. Planck,
die zich al geruime t i j d met de thermodynamica van de strahng in evenwicht met de materie had beziggehouden, vond een eenvoudige formule die de experimentele resultaten uitstekend weergaf en die hij alleen kon interpreteren door eindige energie-elementjes hv in
te voeren, overigens op een tamelijk duistere manier. Het is Einstein die voor het eerst het
begrip Hchtquantum invoert en hij kan de wet van Planck afleiden door de lege ruimte te
beschouwen als een gas van lichtquanta. Van dat ogenbUk af zijn we geconfronteerd met
het merkwaardige duahsme van golf en deeltjes dat later een hoofdtrek van de gehele
quantumtheorie zal blijken te zijn. Daarna betrekt Einstein nieuwe gebieden van experimenteel onderzoek in zijn beschouwingen. H i j past het denkbeeld van lichtquanta toe op
de energieuitwisseling tussen straling en materie zoals die enerzijds b i j het fotoelektrisch
effekt, anderzijds bij het opwekken van röntgenstralen naar voren komt.
Nog een geheel ander gebied wordt door Einstein aangepakt; de soortelijke warmte
van vaste stoffen bij lage temperaturen. H i j neemt aan dat ook de roostertriihngen van
een kristal gequantiseerd zijn. Debye in 1912 en ook Born en Karman vervolmaken deze
theorie. Bij het eerste Solvay-congres in 1911 worden de verschiUende aspecten van de
quantumtheorie uitvoerig besproken.
In 1913 wordt een nieuwe periode ingeluid door de verhandelingen van Bohr over het
waterstofspectrum, een periode waarin het onderzoek van spectra en het zoeken naar een
verklaring ervan de weg wijst naar vervolmaking van de theorie. Sommerfeld drukt het in
het voorwoord van zijn beroemde, in 1919 in eerste druk verschenen boek ,,Atombau
und Spektrallinien" lyrisch uit. ,,Was wir heutzutage aus der Sprache der Spektren heraushören, ist eine wirkliche Spharenmusik des Atoms, ein Zusammenklingen ganzzahliger Verhaltnisse, eine bei aller Mannigfaltigkeit zunehmende Ordnung und Harmonie".
De hoofdverondersteüingen van Bohr zijn u ongetwijfeld welbekend. H i j gaat uit van
het model van Rutherford. Voor het waterstofatoom betekent dat een kern met één eenheidslading en één elektron. H i j postuleert nu:
I . Een atoom kan alleen bestaan in één van een discrete reeks van stationaire toestanden.
I I . Een atoom kan springen van toestand n naar toestand m. Daarbij wordt straling uitgezonden waarvan de frequentie wordt gegeven door de vergelijking Iw = E„ • E^.
I I I . Voorlopig worden de stationaire toestanden gevonden door uit het continuum van
klassiek mogelijke toestanden een discreet aantal uit te zoeken.
We zijn hier zo aan gewend dat het moeilijk is ons in te denken hoe revolutionair dit toen
was. Het denkbeeld van stationaire toestanden is geheel en al in tegenspraak met de klassieke mechanica. Het vertolkt de merkwaardige stabiliteit van atomen. Men heeft wel
eens de wat bizarre vergelijking gemaakt van een atoom met een piano. Een piano kan
tonen met een beperkt aantal frequenties laten horen; een atoom stuurt licht uit met discrete frequenties. Het merkwaardige is dat miljoenen en miljoenen atomen van één soort
precies dezelfde frequentie uitzenden, waar ze ook zijn. Stelt u zich eens miljoenen piano's voor die altijd automatisch precies gelijk gestemd zijn. Sterker nog, wanneer we een
atoom kapotschieten, ioniseren, en het ziet kans het verloren elektron te vervangen, dan
is het als van ouds. Stelt u zich een piano voor die zichzelf repareert en dan meteen ook
gestemd is!
Nog erger verontrusting veroorzaakte het tweede postulaat. Het denkbeeld dat de frequentie van het uitgezonden licht niets te maken zou hebben met de omloopfrequentie
van het elektron in het atoom scheen de toenmalige fysici absurd. Het correspondentie-
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principe van Bohr verzacht deze situatie: in de grens van hoge quantumgetallen is de uitgestraalde frequentie wél gelijk aan de omloopfrequentie of aan een veelvoud daarvan
(boventoon). D i t correspondentieprincipe leidde soms tot scherpe wiskundige voorwaarden waaraan de theorie moest voldoen. Wat ik de correspondentiefilosofie zou willen
noemen, namelijk de eis dat de nieuwe theorie in grensgevallen moet overgaan in de oude, is meer omvattend en b l i j f t ook nu nog een belangrijk gezichtspunt.
De verdere uitwerking van de theorie door Bohr en zijn medewerkers - i k noem in het
bijzonder onze landgenoot H . A . Kramers - en ook door Sommerfeld en leerlingen en
door de Göttinger groep rondom Born leidde wel tot een overzicht van de bouw der atomen en tot het nummeren van toestanden, maar de pogingen om tot een systematische
wiskundige theorie te komen met behulp waarvan men uit het klassiek mogelijke contin u ü m van toestanden de juiste banen zou kunnen uitzoeken slaagden maar gedeeltelijk.
Voor een waterstofatoom ging het goed, maar voor het eenvoudigste twee-elektronensysteem, het heliumatoom, kwam er weinig van terecht. Max Born schrijft in het november
1924 gedateerde voorwoord van zijn ,,Vorlesungen tlber Atommechanik": ,,Besonders
einig fühle ich mich mit den Kopenhagener Forschern in der Ueberzeugung, dass es bis zu
einer ,endgültigen' Quantentheorie noch recht weit ist". En toch was de revolutie toen al
begonnen. Overigens bereikte de voorlopige, semiquantitatieve theorie pas enkele jaren
later een zekere mate van volledigheid door het Pauliverbod en het denkbeeld van het roterende elektron (Uhlenbeck en Goudsmit).
De revolutie
Het is zeer merkwaardig dat vrijwel gelijktijdig en vrijwel onafhankelijk van elkaar twee
verschillende formuleringen van een nieuwe quantummechanica werden gevonden die
uiteindelijk op hetzelfde bleken neer te komen en die enerzijds met de namen De Broglie
en Schrödinger, anderzijds met de namen Heisenberg, Born en Jordan zijn verbonden.
Tot de synthese van de twee richtingen heeft vooral Dirac bijgedragen en Dirac heeft ook
een relativistisch invariante golfvergelijking opgesteld.
De weg De Broglie-Schrödinger laat zich het gemakkelijkst beschrijven. Louis Victor
De Broglie, telg van een aristocratisch geslacht, geboren in 1892, studeerde aanvankelijk
geschiedenis, maar kwam via de filosofie tot de natuurkunde. Het was vooral het paradoxale van de verhouding hchtquantum en elektromagnetische golf dat hem van meet af
aan fascineerde. Pas na de Eerste Wereldoorlog, waarin hij bij de genie diende, kon hij
zijn studie weer hervatten, vooral in samenwerking met zijn oudere broer Maurice, een
vaardig experimentator die zich een privé-laboratorium had ingericht. Reeds in 1923
kwam Louis op het denkbeeld een analogie te zoeken tussen de verhouding Uchtquantgolf en het gedrag van elektronen. I n 1925 publiceert hij zijn beroemde thèse de doctorat.
Daarin betoogt h i j dat men aan een elektron een golf kan toevoegen. Een Hchtquantum
heeft een impuls hv/c {h constante van Planck, c lichtsnelheid). Men kan dus ook zeggen: de golflengte is /;/(impuls). Waarom niet hetzelfde gedaan voor een elektron, dus er
een golf aan toevoegen met golflengte h/mvl En de frequentie? Die is voor het hchtquantum energie/constante van Planck. Voor het elektron kunnen we twijfelen. We zouden
kunnen kiezen v = Vimv^/h maar als we relativistisch rekenen moeten we zeggen v =
mc^/lj. I n het eerste geval wordt de snelheid van de materiegolf Yiv in het tweede geval
c^/v. De groepsnelheid, de snelheid waarmee een golfpakketje zich beweegt, wordt echter
in beide gevallen v. De Broglie zag in dat zijn theorie tot stationaire toestanden kon voeren: deze zouden zich voordien als staande golven. A l men een golf in een kringetje om
een kern laat lopen en eist dat hij zichzelf in de staart bijt, krijgt men juist de bekende
voorwaarde.
Erwin Schrödinger, geboren 1887, was hoogleraar aan de universiteit van Zürich toen
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hij zijn werlc over golfmechanica deed. Debye, hoogleraar aan de E T H (Eidgenössische
Technische Hochschule) - een veel grotere en meer gerenomeerde instelling dan de kantonale universiteit - was voorzitter van het gemeenschappelijk colloquium. Er wordt verteld
dat hij het was die Schrödinger opmerkzaam maakte op het werk van De Broglie, hem
verzocht er op het colloquium over voor te dragen, en hem aanspoorde zijn onderzoek
voort te zetten en te publiceren. Hoe dan ook, Schrödinger produceerde in korte tijd een
aantal verhandelingen die de grondslagen van de golfmechanica bevatten. Een essentieel
element daarin is dat de stationaire toestanden evenals b i j De Broglie verschijnen als
staande golven, maar nu zijn deze golven oplossingen van differentiaalvergelijkingen.
Wiskundig gesproken komen de energieën te voorschijn als eigenwaarden van een differentiaalvergelijking. Wat dat betreft is de situatie geheel analoog met wat men bijv. bij
een trillende membraan tegenkomt.
Het is opmerkelijk dat noch De Broglie, noch Schrödinger tot de kring van fysici behoorden die zich al langere tijd met atoombouw en spectraallijnen hadden beziggehouden. Wel waren zij beiden beïnvloed door de denkbeelden van Einstein. Geen van beiden
heeft later nog veel bijgedragen tot het verder wiskundig ontwikkelen o f tot het toepassen
van de nieuwe mechanica. Op hun opvattingen over de interpretatie van de nieuwe mechanica kom ik nog terug.
Heisenberg, geboren 1901, hoorde daarentegen duidelijk tot de atoombouw- en spectraallijnentraditie. H i j had oorspronkelijk bij Sommerfeld in München gestudeerd, was
daarna naar Göttingen gekomen, maar vooral Bohr heeft grote invloed op hem uitgeoefend. En nu moet ik proberen iets over zijn theorie te zeggen zonder al te veel in te
gaan op de wiskundige formulering. Kramers, en later Kramers en Heisenberg, hadden
zich bezig gehouden met de theorie van de verstrooiing van licht door atomen. Daar is
het beeld van door het toeval beheerste quantumsprongen niet dienstig. Z i j bedienen zich
van het begrip virtuele oscillatoren. Het is alsof bij een overgang van een toestand n
naar een toestand m een elektrische dipool behoort die kan trillen met de frequentie
(E„ - E J / / ! en door een uitwendig veld in triUing kan worden gebracht. Men kan nu zeggen dat als men alle mogelijke overgangen beschouwt de verzamehng van alle virtuele dipolen q,„„ alles is wat men over de plaats van een elektron kan zeggen. Heisenberg laat
zien dat men voor dergelijke schemata rekenregels kan opstellen. En dan komen Born en
Jordan erbij en laten zien dat deze rekenwijze in de wiskunde al lang bekend is als matrixalgebra. Een tamelijk volledige theorie kan worden opgesteld. Erg handelbaar is ze niet.
De berekening van de energieën van de stationaire toestanden van een waterstofatoom is
nogal een kunststuk, terwijl die er bij Schrödinger op eenvoudige manier uit komen rollen. Schrödinger laat zien (en enkele anderen doen dat gelijktijdig) dat de twee theorieën
mathematisch identiek zijn. Daarna worden toepassingen in het algemeen met de Schrödinger-vergelijking behandeld al worden soms de matrices er als wiskundig hulpmiddel
bijgehaald. Ook de discussies over de interpretatie van het nieuwe formalisme gaan in
hoofdzaak uit van de golfformulering.
Naar ik meen hebben zowel De Broglie als Schrödinger de hoop gekoesterd een nieuw
soort fysisch veld te hebben ontdekt. De experimenten over elektronendiffractie moeten
hun in die richting moed hebben gegeven. Schiet men elektronen door een dun folie of
laat men ze reflecteren, dan treden interferentieverschijnselen op die geheel analoog zijn
aan wat men bij röntgenstralen ziet. I k herinner mij nog goed dat dit op het Leidse colloquium werd gerapporteerd: het was een grote sensatie. A l spoedig bleek evenwel dat men
toch niet van een nieuw veld in de gebruikelijke zin van het woord kon spreken. Vooral
Born heeft er de nadruk op gelegd dat alleen een geheel andere interpretatie van de golffunctie acceptabel is. Het kwadraat van de absolute waarde van de golffunctie op een bepaalde plaats geeft de waarschijnlijkheid aan het elektron daar ter plaatse te vinden. De-
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ze opvatting, waarvan de consequenties vooral door Heisenberg en diepgaander door
Bohr zijn uitgewerkt is noch door Schrödinger, noch door De Broghe geheel geaccepteerd. Bekend is dat Schrödinger bij een bezoek aan Kopenhagen uiteindelijk zei dat als
zijn ,,psi-veld" zo moest worden geïnterpreteerd, hij het betreurde dat h i j het ooit had
ingevoerd. Waarop Bohr kon antwoorden dat alle andere fysisci erg blij waren dat hij het
wel had gedaan. Einstein heeft uiteindelijk toegegeven dat de quantummechanica, inclusief de Kopenhaagse interpretatie ,,widerspruchsfrei" was, en ook dat ze veel presteerde,
maar hij hield haar voor weliswaar niet onjuist, maar voor onvolledig. T o t nog toe zijn
pogingen om achter de quantummechanica nog iets anders te ontdekken echter onvruchtbaar gebleven.
Het merendeel der hedendaagse natuurkundigen heeft zich achter de Kopenhaagse
school geschaard. I k moet toegeven, vaak zonder er grondig over na te denken. En de
quantummechanica is uiterst succesvol geweest. De moeilijkheden van de voorlopige
theorie verdwenen. De energieën van de stationaire toestanden van helium konden bijvoorbeeld zeer nauwkeurig worden berekend. Allerlei regels van de oude theorie - door
Born wel eens ,,Hexen-einmaleins" genoemd - volgden uit exacte mathematische beschouwingen. Ook de theorie van de vaste stof kon nu worden aangepakt. Het is misschien aardig er even op te wijzen dat Niels Bohr in 1911 was gepromoveerd op een proefschrift over elektronen in metalen. Daar komt hij eigenlijk al tot de conclusie dat de klassieke mechanica en elektrodynamica niet bij machte zijn de toestand voldoende te behandelen.
Wat zal de toekomst zijn? De betekenis van de quantummechanica zal niemand willen
ontkennen. En, zoals men ook vandaag nog gebruik maakt van de mechanica van Newton om de banen van een komeet of van een satelliet te berekenen, zo zal men ook in de
toekomst gebruik blijven maken van de Schrödinger-vergelijking voor het berekenen van
het gedrag van atomen en moleculen. Maar sinds Einstein denken we anders over gravitatie. Zal men ook op andere wijze over de quantummechanica spreken? Einstein meende
dat de quantummechanica onvolledig was. Bohr daarentegen betoogde dat ze zo volledig
was als ze, gezien het bestaan van het werkingsquantum en gezien onze menselijke geaardheid, kon zijn. Volgende maand wordt in Kopenhagen het eeuwfeest van Bohr's geboortedag gevierd. Dan zullen zijn denkbeelden opnieuw naar voren worden gebracht en
ik mag als een van Bohr's leerlingen daartoe een bescheiden bijdrage geven. Zelf ben ik er
van overtuigd dat Bohr gelijk had, althans, dat hij dichter bij de waarheid was dan Einstein. Ik weet ook dat ik bevooroordeeld ben.

D E EPIDEMIOLOGIE VAN AIDS
door
R . A . Coutinho
Inleiding
Het acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), is een verworven stoornis van de afweer. Ten gevolge van deze verworven afweerstoornis treden er bij AIDS-patiënten zogenaamde geiegenheidsinfecties en bepaalde tumoren op (vooral het Kaposi sarcoom). Gelegenheidsinfecties zijn infecties met micro-organismen die de mens normaal gemakkelijk
de baas kan. Door de immuun-stoornis is een AIDS-patiënt niet meer in staat zich tegen
deze micro-organismen te verweren met gevolg dat deze micro-organismen zich in sterke
mate gaan delen en levensbedreigende infecties veroorzaken. De gelegenheidsinfecties
kunnen veroorzaakt worden door virussen (bijv. het cytomegalovirus o f één der andere
herpesvirussen), door schimmels (bijv. Candida of cryptococcen), door bacteriën (bijv.
mycobacterium avium - intracellulare) en door protozoën (bijv. Pneumocystis carinii).
Sommige van deze infecties zijn niet te behandelen; vandaar ook de slechte prognose
voor AIDS-patiënten.
Het Kaposi sarcoom dat opvallend vaak bij AIDS-patiënten wordt gezien is een tumor
die uitgaat van de bloedvaten. Het Kaposi sarcoom is al lang bekend en kwam tot op heden als zeldzame tumor voor onder bepaalde bevolkingsgroepen zoals personen van Itahaanse en Joodse origine en onder negers in bepaalde gedeelten van A f r i k a (o.a. Oeganda en Zambia). Deze klassieke vorm van het Kaposi sarcoom is nauwelijks progressief en
heeft in het algemeen een vrij goedaardig beloop. In tegensteUing daarmee is de vorm van
Kaposi sarcoom die men ziet bij AIDS-patiënten wel progressief.
Het is nu wel zeker dat AIDS veroorzaakt wordt door een nieuw virus dat in 1983 voor
het eerst beschreven werd door een groep Franse onderzoekers uit het Institut Pasteur
onder de naam lymphadenopathie-virus ( L A V ) . Deze bevindingen konden het jaar daarop bevestigd worden door dr. GaUo en medewerkers uit het National Institute of Heahh.
De Amerikaanse onderzoekers noemden het virus H T L V - I I I . Het L A V / H T L V - I I I virus
behoort tot de groep der retrovirussen en heeft R N A als erfelijk materiaal. Bij de vermeerdering in de cel wordt van dit R N A een D N A copie gemaakt die in het erfelijk materiaal
van de cel wordt ingebouwd. Gebleken is dat het L A V / H T L V - I I I virus selectief de zgn.
T-helpercellen infecteert. Deze T-helpercellen (of T-4 cellen) spelen een zeer belangrijke
rol bij de afweer en kunnen beschouwd-worden als ,,de dirigent van het immunologische
orkest". Tijdens de primaire infectie met het L A V / H T L V - I I I virus ziet men i n sommige
gevallen een voorbijgaand griepachtig ziektebeeld. De patiënt vormt in die periode doorgaans ook antistoffen tegen het virus, maar deze kunnen het virus niet de baas worden.
Het virus b l i j f t in het lichaam aanwezig zonder dat de betreffende patiënt daarvan in het
begin klachten heeft. Bij een aantal van de geïnfecteerden ontstaat na een latentietijd van
enkele jaren de afweerstoornis doordat de T-helpercellen worden uitgeschakeld door het
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virus. Waarom er enkele jaren verlopen tussen het moment van de infectie en het moment van ziek worden is op het ogenbhk niet duidelijk. Men schat dat van diegenen die
met L A V / T H L V - I I I geïnfecteerd worden ongeveer 10% A I D S zal ontwikkelen. Voorts
krijgt 20-25% het zgn. AIDS-related complex (ARC), een groep van klachten en verschijnselen (o.a. diarree, koorts, gewichtsverlies) zonder duidelijke gelegenheidsinfecties.
A R C kan overgaan in A I D S , maar sommige ARC-patiënten kunnen geheel herstellen.
Van de geïnfecteerden krijgt 60-70% helemaal geen ziekteverschijnselen. Men bedenke
daarbij echter dat L A V / H T L V - I I I een nieuw virus is, en dat op dit moment over het effect van de infectie na 10-20 jaar nog niets bekend is.
De situatie in de Verenigde Staten
In de Verenigde Staten werd A I D S voor het eerst herkend in 1981, doch achteraf gezien
bleken de eerste gevallen van het ziektebeeld zich al in 1979 in dat land te hebben voorgedaan. Inmiddels zijn er (september 1985) al meer dan 13.000 AIDS-gevallen in de VS gemeld. I n ruim 90% van de gevallen dat het daarbij om mannen en het betreft vooral de
leeftijdsgroep tussen de 20 en 50 jaar. Per jaar worden er nog steeds meer gevallen gemeld dan in het jaar daarvoor.
De meeste gevallen worden gemeld vanuit de grote steden vooral uit New York, San
Francisco en Los Angeles. Dit komt omdat de risicogroepen voor A I D S vooral in de grote steden wonen. Wat betreft deze risicogroepen gaat het in ongeveer 70% van de gevallen om homosexuele of bisexuele mannen; 17% druggebruikers; 1% hemofilie-patiënten;
1 % personen met heterosexueel contact met AIDS-patiënten of personen uit de AIDS-risicogroepen; 2% bloedtransfusie; b i j de overigen is de risicofactor onbekend.
Tussen de druggebruikers en de homosexuele o f bisexuele mannen met A I D S is in de
Verenigde Staten een aanzienlijke overlap. Wat betreft de groep met onbekende risicofactor gaat het vooral om Haïtianen die naar de VS geëmigreerd zijn. Waarom A I D S bij
hen veel v ó ó r k o m t is onbekend.
A I D S kan ó ó k voorkomen b i j kinderen: per 1 augustus 1985 waren er ongeveer 150
kinderen beneden de dertien jaar met A I D S gerapporteerd in de VS. Meestal gaat het
hierbij om kinderen die bij de geboorte besmet zijn via de moeder, die draagster was van
het virus. U i t onderzoek blijkt dat het L A V / H T L V - I I I virus zeer waarschijnlijk al vóór
de geboorte van moeder op kind kan worden overgebracht. Na een incubatietijd variërend van een half jaar tot enkele jaren ontwikkelt het kind dan A I D S . Wat betreft de
moeders gaat het overigens vooral om vrouwelijke druggebruikers of om vrouwen die
sexueel contact hebben met personen uit één van de A I D S risicogroepen. De meeste
AIDS-gevallen b i j kinderen zijn gemeld in en rond New-York city. Uit onderzoek is tevens gebleken dat zwangerschap bij vrouwen die draagsters zijn van het virus desastreuze
gevolgen kan hebben. Wanneer deze vrouwen enkele jaren werden gevolgd, bleek de
kans op het ontwikkelen van A I D S veel groter te zijn dan bij andere groepen.
Europa
I n Europa worden de gegevens over het vóórkomen van A I D S verzameld door het W H O
collaborating Centre in Parijs: 18 Europese landen (Oostenrijk, België, Tjechoslowakije,
Denemarken, Finland, Frankrijk, West-Duitsland, Griekenland, IJsland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Polen, Spanje, Zweden, Zwitserland en Groot-Brittannië)
rapporteren nu AIDS-gevallen aan dit centrum. Per 1 j u h 1985 waren er door deze landen i n totaal 1226 AIDS-gevallen gemeld. Ook in Europa werden de eerste AIDS-gevallen al vóór 1981 gevonden. Men ziet een progressie die min of meer vergelijkbaar is met
de Verenigde Staten doch daarbij enkele jaren ten achter loopt. De risicogroepen zijn
grotendeels vergelijkbaar met de Verenigde Staten. Het aantal druggebruikers met A I D S
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in Europa is relatief nog klein en men vermoedt dat dit te maken heeft met het feit dat er
minder overlap is tussen de homosexuele of bisexuele mannen en de intraveneuze druggebruikers in Europa. Verder viel al vrij snel op dat er in Europa nogal wat AIDS-patiënten
afkomstig waren uit Centraal-Afrika. Deze situatie deed zich vooral voor in België en in
mindere mate in Frankrijk. Het ging hierbij om personen met A I D S - vooral uit de
„hogere kringen" uit Zaïre - die zich voor behandeling naar België (en Frankrijk) lieten
overbrengen.
Afrika
Over het aantal AIDS-patiënten in A f r i k a zijn geen exacte gegevens bekend. Zeer waarschijnlijk gaat het om duizenden patiënten, vooral in Zaïre en Rwanda, maar inmiddels
ook in enkele omUggende landen. Ook in A f r i k a gaat het om een nieuw ziektebeeld. Eén
van de groote ziekenhuizen in Kinshasa neemt op het ogenbhk ongeveer 10 patiënten met
A I D S per week op.
De verhouding mannen:vrouwen met A I D S is ongeveer gelijk in A f r i k a en risicofactoren zoals homosexualiteit en intraveneus druggebruik spelen bij de verspreiding geen rol.
Onder de vrouwen met A I D S in A f r i k a zijn veel prostituées, terwijl het bij mannen gaat
om personen met zeer veel wisselende heterosexuele partners. Waarom heterosexuele
transmissie wel optreedt in A f r i k a maar nog nauwelijks in Noord-Amerika en WestEuropa is op dit moment niet bekend.
Nederland
I n Nederland waren per 1 oktober 1985 in totaal 83 AIDS-gevallen bij de geneeskundige
hoofdinspectie gerapporteerd. I n 76 gevallen gaat het daarbij om homosexuele o f bisexuele mannen, 4 personen hebben A I D S opgelopen via bloedtransfusies, 1 via heterosexueel contact met een persoon uit een A I D S risicogroep terwijl bij 2 personen de risicogroep onbekend is. Van de 83 patiënten zijn er inmiddels 45 (53%) overleden. Ook i n Nederland gaat het voornamelijk om personen tussen de 20 en 50 jaar: van de 83 personen
warer er 75 i n deze leeftijdsgroep. Het eerste geval i n Nederland werd geconstateerd i n de
eerste helft van 1982, terwijl in de tweede helft van 1982 twee gevallen werden gevonden.
Van de 83 patiënten woonden er 48 (58%) in Amsterdam, 3 in Rotterdam, terwijl de
overige patiënten verdeeld voorkwamen over de rest van Nederland. D i t is geheel vergelijkbaar met de situatie in andere delen van de wereld, waar men eveneens de meeste
AIDS-gevallen in de grote steden ziet.
Serologisch onderzoek naar LA V/THLV-III
infecties
Het L A V / H T L V - I I I virus is een nieuw virus. Dit blijkt uit het feit dat in sera verzameld
in de zestiger en zeventiger jaren geen antistoffen tegen het virus konden worden aangetoond. I n de VS werd het virus vermoedelijk aan het eind van de zeventiger jaren geïntroduceerd i n de groep van homosexuele mannen en druggebruikers. Waar het virus vandaan komt is niet bekend, al zijn daarover vele speculaties. Merkwaardig is dat het ook in
andere gebieden van de wereld gaat om een nieuw virus en een nieuwe infectieziekte (dat
geldt ook voor A f r i k a ) .
In Nederland is het virus tussen 1980 en 1982 onder de groep homosexuele mannen
geïntroduceerd. U i t een onderzoek dat in deze periode plaatsvond onder ongeveer 800
homosexuele mannen, bleek dat in 1980-1981 minder dan 1% van hen antistoffen had tegen het virus, terwijl het in 1984 ongeveer 4% was. Inmiddels is het percentage homosexuele mannen die geïnfecteerd zijn met het virus gestegen tot 20 a 30%, althans i n
Amsterdam. Vergelijkbare resultaten worden ook elders i n Europa gevonden, terwijl in
de VS het percentage geïnfecteerde mannen onder deze groep al veel hoger ligt. Het grote
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probleem bij L A V / H T L V - I I I infecties is dat door de lange incubatietijd het pas laat tot
de risicogroepen doordringt, dat dit een ernstig probleem is. Immers, de infecties met
L A V / H T L V - I I I gaan jaren vooraf aan het optreden van A I D S .
Hoewel juist onder de groep van de homosexuele mannen veel aandacht wordt besteed
aan voorhchting en leefstijlverandering en dat ook waarschijnlijk wel gevolgen heeft,
neemt ondertussen het percentage personen met antistoffen sterk toe. Het gevolg is, dat
ondanks een gewijzigde leefstijl, de kans om besmet te worden ongeveer gelijk gebleven
is.
Onder druggebruikers is, althans in Nederland, nog slechts beperkt onderzoek gedaan.
Uit een voorlopig onderzoek van ingevroren sera uit de periode 1983-1984 is gebleken dat
10% van de druggebruikers in Amsterdam in die periode antistoffen had tegen L A V /
H T L V - I l l . Binnenkort zal onder deze groep een groot onderzoek starten om na te gaan
welke de risicofactoren zijn voor het oplopen van de L A V / H T L V - I I I .
Voorlichting
In de afgelopen jaren is in Nederland veél aandacht besteed aan de voorhchting over
A I D S onder de risicogroepen. De moeilijkheid daarbij is, dat het AIDS-probleem pas
goed doordringt als het aantal gevallen toeneemt en dan is de verspreiding van het virus al
(te) ver voortgeschreden. B i j de voorlichting ligt de nadruk op het wijzigen van de leefstijl (homosexuele mannen: minder wisselende partners, andere wijze van sexueel contact,
gebruik van condooms; druggebruikers: geen gemeenschappelijk gebruik van naalden).
Voor de toekomst is de hoop gevestigd op een vaccin. Hoewel daar in verschillende instituten hard aan gewerkt wordt, is er op dit moment nog geen studie verschenen waaruit
blijkt dat een L A V / H T L V - I I I vaccin bij proefdieren bescherming geeft, terwijl aan menselijke studies nog niet eens begonnen is. Derhalve moet men erop rekenen, dat er nog jaren kunnen verlopen alvorens een dergelijk vaccin beschikbaar is.

HET ONTSTAAN VAN D E CHEMISCHE E L E M E N T E N
door
R . C . P . van Helden
Inleiding
De natuur om ons heen en ook wijzelf zijn opgebouwd uit een bijna oneindige gevarieerdheid van moleculen. Toch is het aantal verschillende bouwstenen van de moleculen
betrekkelijk gering. De meeste bio-organische moleculen zijn structuren van niet meer
dan een v i j f t a l soorten atomen die in ketens en ringen zijn geordend. Variaties in deze gecompliceerde ordeningen zorgen voor het grote aantal verschillende moleculen dat w i j
kennen. Veel voorkomende elementen zijn zuurstof, waterstof en stikstof. Ook silicium,
waarvan wij het oxyde de naam zand hebben gegeven, komt overvloedig op aarde voor.
De meeste andere elementen zijn veel zeldzamer, zo zeldzaam dat hun namen nauwelijks
bekend zijn. De relatieve aantaUen waarin de elementen voorkomen noemen we de abondantie. Toen astronauten stenen van de maan meebrachten werd het ook mogelijk de
abondantie van de elementen op de maan te bepalen. Die bleek weinig a f t e wijken van de
situatie op aarde. Hetzelfde geldt voor de chemische samensteUing van de zon. Op zich is
het niet zo verwonderlijk dat leden van ons zonnestelsel dezelfde chemische samenstelling
hebben. Ongeveer AVi miljard jaar geleden is het zonnestelsel ontstaan uit een gaswolk
die zich samentrok en alle objecten die tijdens dat proces ontstonden hielden dezelfde
chemische samenstelling als de wolk. Wel opmerkelijk is dat andere sterren, die geheel
onafhankelijk ontstonden, toch dezelfde chemische samenstelling hebben. Kennelijk is
de chemische samenstelling van objecten in het heelal geen toevaUige eigenschap van die
hemellichamen, maar hangt ze samen met de bouw en evoluüe van het heelal. Uitgaande
van de theorie van de big bang is het thans mogelijk het ontstaan van de elementen op een
bevredigende manier te verklaren.
De bouw van het heelal
De sterren die wij op een heldere avond aan de hemel zien staan, zijn gerangschikt in een
platte discusachtige structuur die we het melkwegstelsel noemen. Sterren op grote afstand lijken zo lichtzwak dat ze door ons niet meer zonder instrumenten kunnen worden
waargenomen. Het licht van al die sterren tezamen is wel met het blote oog te zien. I n een
donkere nacht, ver van de stadsverlichting, is de melkweg zichtbaar als een flauw lichtende band. Op veel plaatsen l i j k t de melkweg uit flarden te bestaan en soms lijken zich
aparte takken te vormen. Het is een schijnbaar effect dat ontstaat door de aanwezigheid
van stofwolken in het melkwegvlak die de straling van verre sterren absorberen.
Niet alle sterren van ons stelsel liggen in de discusvormige schijf. Ook buiten het vlak
van de melkweg bevinden zich sterren die tot ons stelsel behoren. Het meest opvallend
zijn de ongeveer honderd bolvormige sterrenhopen. Het zijn symmetrische structuren
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van enkele honderdduizenden sterren die over het algemeen ver van het melkwegvlak liggen.
Buiten ons eigen melkwegstelsel zijn nog ontelbaar veel andere stelsels ontdekt die in
groepen zijn gerangschikt. Ook ons stelsel is lid van een groep melkwegstelsels. Heel opmerkelijk is dat alle melkwegstelsels zich van onze groep verwijderen met een snelheid die
evenredig is met hun afstand. Deze waarneming wordt geïnterpreteerd met het model van
het uitdijend heelal. Zestien miljard jaar geleden is het heelal ontstaan uit een ontploffing
die we de big bang noemen. Fragmenten bewogen zich naar allerlei richtingen met allerlei
snelheden. Die fragmenten zijn de huidige melkwegstelsels. Stelsels die de grootste snelheid kregen hebben zich nu, zoveel jaar later, het verste van ons verwijderd. En dat is
precies wat we waarnemen: de verste stelsels bewegen zich met de grootste snelheid van
ons af. Kort na de big bang bevond alle materie zich dicht opeen gepakt in een klein volume. B i j de extreem hoge temperatuur in de beginfase van het heelal konden moleculen
noch atomen bestaan. Zelfs atoomkernen werden door de overvloedige hoogenergetische fotonen in elementaire deeltjes gesphtst. Het heelal koelde daarna af en de
meest eenvoudige atoomkern, het proton, kon zich handhaven. Sindsdien zijn alle elementen ontstaan in het inwendige van sterren en de grondstof voor deze produktie waren
de protonen die kort na de big bang werden gevormd.
De bouw van de atoomkern
Het aantal protonen in een atoomkern is karakteristiek voor een element en het varieert
van 1 bij waterstof tot meer dan 100 bij de allerzwaarste kernen. Het gewone waterstof
heeft een kern die in feite een proton is. I n alle andere kernen zitten behalve protonen
ook nog neutronen. Deze ongeladen deeltjes voorkomen dat de positieve protonen elkaar
zover afstoten dat ze uit de kern verdwijnen. Neutronen zijn dus onmisbaar als stabihserende factor in de atoomkern.
Het aantal neutronen kan, binnen nauwe grenzen, variëren. Dit betekent dat een element meer soorten kernen kan hebben met hetzelfde aantal protonen maar met een verschillend aantal neutronen. Zo hebben alle koolstofkernen zes protonen terwijl het aantal neutronen zes, zeven of acht kan zijn. Kernen met hetzelfde aantal protonen noemen
we isotopen. De koolstofkern met acht neutronen is niet stabiel, er zit een neutron teveel
in. De kern corrigeert dit door één van de neutronen om te zetten in een proton waarbij
een elektron wordt uitgezonden. Dit verschijnsel wordt radioactief verval genoemd.
Doordat het aantal protonen met één toeneemt gaat de koolstofkern over in een stikstofkern.
Een radioactieve kern is een veel minder stevig bouwsel dan een stabiele kern, maar dat
betekent niet dat alle stabiele kernen even stevig in elkaar zitten. Een maat voor de stabiliteit van een kern is de hoeveelheid energie die nodig is om een proton of neutron uit die
kern te verwijderen. Een buitengewoon stevige kern is de heliumisotoop die uit twee protonen en twee neutronen bestaat. Maar ook de koolstofkern met zes protonen en zes neutronen heeft een stevige structuur. Deze kern kunnen we opvatten als een bouwsel dat uit
drie heliumkernen bestaat. Andere zeer stabiele kernen zijn isotopen van zuurstof, neon
en magnesium die uit resp. vier, v i j f en zes hehumkernen zijn opgebouwd. De meest stabiele kernen vinden we b i j isotopen van nikkel, ijzer en chroom.
Er zijn protonenaantallen die met geen enkele hoeveelheid neutronen een stabiele configuratie kunnen vormen. Een astrofysisch interessant voorbeeld is het element technedum dat 43 protonen in de kern heeft. Van dit element, dat op aarde niet i n de natuur
voorkomt, zijn geen stabiele isotopen bekend. Wel bleek het mogelijk dit element in het
laboratorium te maken door een hchtere kern met een geschikt gekozen deeltje te beschieten. De technetiumisotopen die hierbij ontstonden waren instabiel en dit verklaart
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dat op aarde geen technetium wordt gevonden. Immers, sinds de elementen enkele miljarden jaren geleden werden gevormd, is al het technetium door radioactief verval in een
ander element omgezet.
Heel verrassend is nu dat technetium wel op enkele sterren wordt aangetroffen. We
moeten daaruit de conclusie trekken dat het technetium op die sterren in het recente verleden is gemaakt. Het ligt zelfs voor de hand te veronderstellen dat dit proces ook tegenwoordig nog plaats vindt. Elementen ontstaan nog steeds! Hoe het technetium ontstaat
en op welke plaats in de ster dit gebeurt is niet tot in detail bekend. Een mogelijkheid is
dat een molybdeenkern een neutron vangt waardoor een zwaardere niet stabiele isotoop
ontstaat die vervolgens na uitzenden van een elektron in technetium verandert.
Neutronvangstprocessen zijn i n het laboratorium uitgebreid bestudeerd met het doel
inzicht te krijgen in de bouw van de atoomkern. Neutronen hebben geen lading en worden dus door de kern niet afgestoten waardoor ze met succes bij dit soort onderzoek kunnen worden gebruikt. Een belangrijk resuhaat van deze experimenten is, dat de botsingskans van een neutron met een kern afhankelijk is van het aantal neutronen dat al in de
kern aanwezig is. Kernen met 50, 82 en 126 neutronen blijken, onafhankelijk van het
aantal protonen, weinig bereid nog een extra neutron op te nemen. B i j tal van kernfysische experimenten treden deze getallen op de voorgrond en lange t i j d kon dit niet worden verklaard. Daarom werden ze de magische getallen genoemd. Deze, en nog vele andere waarnemingen waren aanleiding om voor de kern een schillenmodel te construeren
vergelijkbaar met het atoommodel waarin de elektronen in schillen om de kern bewegen.
Kernen met een magisch aantal neutronen hebben volle neutronenschillen waardoor het
moeilijk is nog een neutron in de kern te brengen.
De
abondantiekromme
De chemische samenstelling van sterren wordt bepaald uit een analyse van het licht dat
we ontvangen. Enkele resultaten zijn samengevat in tabel 1.
tabel 1. De chemische

samenstelling

waterstof
helium
zuurstof
koolstof
neon
stikstof
magnesium
silicium
een ander element

van sterren per miljoen

deeltjes.
830000
168400
740
420
319
80
20
20
1

Als we in staat zouden zijn een schepje sterregas te bemachtigen met een miljoen deeltjes,
dan treffen we daarin 830000 waterstof kernen aan en 168400 kernen van het heliumatoom. Zuurstof, koolstof en neon komen ook nog betrekkelijk veel voor met resp. 720,
420 en 319 deeltjes. Veel zeldzamer zijn sdkstof met 80 deeltjes en magnesium en silicium
met elk 20 kernen. Dan b l i j f t in ons monster nog één deeltje over, het is één van de
ruim 80 niet genoemde elementen. B i j de kernen uit tabel 1 is geen onderscheid gemaakt
tussen de verschillende isotopen, alle kernen van een element zijn bij elkaar geteld. Wanneer we de isotopen wel afzonderlijk tellen blijkt i n alle gevaUen de isotoop waarvan de
kern het stevigst i n elkaar zit, veel meer voor te komen dan de andere isotopen.
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De weinig voorkomende elementen, die in ons schepje door slechts één deeltje worden
vertegenwoordigd, zijn niet allemaal even zeldzaam. Ook onder deze elementen komen
nog grote abondantieverschillen voor. Dit wordt geïllustreerd in de abondantiekromme
van figuur 1.

Fig. 1. De abondantielcromme.
Van de
abondantie is een logaritmisc/ie scftaal gebruilit waarbij de iioeveelfieid waterstof op
10'^ werd gesteld.
ISO

200

kernmassa

Deze kromme geeft de relatieve aantal kernen dat in het heelal aanwezig is waarbij het
aantal waterstofkernen op 10'^ werd gesteld. De kernen worden gekarakteriseerd door
hun massagetal: de som van het aantal protonen en neutronen. In de grafiek is duidelijk
te zien dat de lichte kernen veel meer voorkomen dan de zware, maar dat wisten we al uit
tabel 1. Opvallend is de hoge piek b i j kernen met een massagetal van 52 tot en met 60.
Het zijn isotopen van chroom, ijzer en nikkel die in de natuur veel minder zeldzaam zijn
dan alle andere metalen. Heel merkwaardig zijn de dubbele pieken b i j massagetallen
rond 80, 130 en 200.
De linker piek van het eerste tweetal wijst op een grote abondantie van germanium, seleen en krypton. I n de rechter piek treffen we isotopen aan van strontium en zirkoon die
allebei 50 neutronen in hun kern hebben. Een dergelijke overeenkomst bestaat niet voor
de kernen in de linker piek. Kernen zwaarder dan zirkoon komen veel minder voor, we
zien dat ,aan de daling van de abondantiekromme. Daarna vertoont de kromme opnieuw
twee dicht bij elkaar gelegen pieken. De linker piek ontstaat door de grote abondantie
van telluur, j o o d en xenon. In de rechter piek bevinden zich barium en de zeldzame aarden lanthaan, cerium, praseodymium en neodymium. Ook nu hebben alle isotopen van
de rechter piek eenzelfde aantal neutronen in hun kern, in dit geval 82. Tenslotte het
laatste tweetal. Links een piek met de elementen osmium, iridium, platina en goud. Deze
kernen hebben een verschillend aantal neutronen, maar de lood- en bismutisotopen van
de rechter piek hebben allebei 126 neutronen. De rechter pieken ontstaan dus doordat
isotopen met een magisch aantal neutronen veel voorkomen i n de natuur.
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Bijna alle objecten die we in het heelal waarnemen hebben een chemische samenstelhng
zoals weergegeven in de abondantiekromme. Een uitzondering vormen enkele koele sterren waarop zich veel technetium bevindt, veel meer dan we volgens de abondantiekromme kunnen verwachten. Ook de sterren in bolvormige sterrenhopen hebben een a f w i j kende abondantie, deze sterren bestaan uit waterstof en een klein beetje helium, alle andere elementen ontbreken.
Bij een interpretatie van deze waarnemingen moeten we ons reahseren dat het sterhcht
dat op aarde arriveert afkomstig is uit de allerbuitenste laag van de ster. Op de zon, die
een diameter heeft van 150 miljoen km, is die laag nog geen 400 km dik. Dieper liggende
delen van de ster zijn niet voor waarneming toegankelijk, maar uit berekeningen is gebleken dat aUeen in het centrum van de ster de chemische samenstelling a f w i j k t van die in de
buitenste laag.
Stenen in soorten
Hoewel de zon een centrale plaats inneemt in ons planetenstelsel is het toch een bescheiden ster temidden van alle andere sterren. Er zijn sterren die veel groter, veel heter en veel

rode reuzen

energieproduklie

••>.
••,1^

hoofdreeks

wiUe dwergen

temperatuur

Figuur

2. Het Hertzsprung-Russeii

diagram.

zwaarder zijn. Een goed overzicht van deze veelheid van sterren geeft het HertzsprungRussell diagram waarin de temperatuur van een ster wordt uitgezet tegen de energieproduklie. In figuur 2 zien we dat de overgrote meerderheid van de sterren op een smalle
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band iigt die van linksboven naar rechtsonder loopt. We noemen dit de hoofdreeks. Sterren links op de hoofdreeks stralen veel energie uit en ze zijn heet, bovendien hebben ze
een grote massa. De sterren rechtsonder zijn de tegenpolen hiervan. H u n temperatuur is
laag, ze hebben een kleine massa en ze produceren weinig energie. Behalve de hoofdreeks
herkennen we nog twee groepen, een strook linksonder en een tak die halverwege de
hoofdreeks ontspringt en naar de rechterbovenhoek van het diagram wijst. Het markantste verschil tussen deze groepen is het verschil in afmeting. De sterren hnksonder zijn
niet veel groter dan de aarde. Tengevolge van hun hoge temperatuur stralen ze een witachtig licht uit en ze worden daarom witte dwergen genoemd. De andere groep bestaat uit
sterren die juist groot en koel zijn, ze hebben de naam rode reuzen gekregen.
De temperatuur in een Hertzsprung-Russell diagram is de temperatuur van de laag
waarin het licht ontstaat dat we op aarde ontvangen. Deze temperatuur zegt niets over de
temperatuur in het centrum van de ster. Toch is juist deze laatste temperatuur van groot
belang want in het diepe inwendige zetelt de energiebron van de ster. Die centrale temperatuur moet wel heel hoog zijn. De gigantische druk die de bovenliggende lagen op de
materie in het centrum uitoefenen wordt, wanneer de ster in een evenwichtssituatie verkeert, gecompenseerd door de gasdruk die evenredig is met de temperatuur. U i t modelberekeningen is duidelijk geworden dat de centrale temperatuur van hoofdreekssterren enkele tientallen miljoenen graden bedraagt. B i j dergelijke extreme temperaturen is kernfusie mogelijk.
De ordening van sterren in het Hertzsprung-Russell diagram blijkt een gevolg te zijn
van het soort energiebron in die sterren. B i j alle hoofdreekssterren fuseert waterstof tot
helium terwijl in rode reuzen allerlei fusiereacties tussen andere kernen mogelijk zijn. De
witte dwergen zijn fundamenteel andere sterren. In deze sterren is geen energiebron aanwezig, ze stralen door afkoehng.
De evolutie van sterren
Het is niet mogelijk de leeftijd van de zon rechtstreeks te bepalen. Wel is bekend dat de
oudste gesteenten op aarde 4 miljard jaar geleden ontstonden, de zon moet dus minstens
die leeftijd hebben.
Ons planetenstelsel werd gevormd toen een gas- of stofwolk zich begon samen te trekken. B i j die contractie werd de potentiële energie van de deeltjes omgezet i n kinetische
energie. De naar het centrum bewegende materie deed de dichtheid daar toenemen zodat
deeltjes die later arriveerden werden afgeremd. De wrijvingswarmte die vrij kwam veroorzaakte zo'n hoge temperatuurstijging dat kernfusiereacties begonnen waardoor de
temperatuur plotseling nog meer steeg, het gas zette uit en dit beëindigde de contractie.
De contraherende wolk was een hoofdreeksster geworden. Tijdens dit proces, dat 50
miljoen jaar duurde, ontstonden ook de planeten. De planeten zijn dus niet veel jonger
dan de zon. We schatten de leeftijd van de zon daarom op 5 miljard jaar.
Toen de zon op de hoofdreeks arriveerde had hij een homogene chemische samenstelling zoals gegeven in tabel 1. Inmiddels zal de heliumabondantie in het centrum groter
zijn geworden en de waterstofabondantie kleiner. De zon kan in zijn huidige gedaante,
dat wil zeggen als hoofdreeksster, blijven schijnen zolang de waterstofvoorraad strekt.
De hoeveelheid waterstof op de zon is voldoende om de fusie 10 miljard jaar in stand te
houden. De helft van deze tijdsduur is inmiddels verstreken.
Als al het waterstof in hehum is omgezet kan een ster niet meteen op een andere
brandstof overschakelen. Om heliumkernen te laten fuseren is een temperatuur van tweehonderd miljoen graden nodig terwijl de centrale temperatuur van een hoofdreeksster
slechts tien a twintig miljoen graden bedraagt. Dit betekent dat de energieproduktie stopt
en de temperatuur in het centrum daalt. Een daling van de temperatuur doet de gasdruk
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afnemen en het evenwicht i n de ster wordt verstoord. Het centrum van de ster kan het gewicht van de meer naar buiten gelegen lagen niet langer dragen en stort i n . En dan herhaalt de geschiedenis zich. B i j de contractie wordt potentiële energie omgezet in kinetische energie en vervolgens in warmte. De temperatuur van het centrale deel van de ster,
dat geheel uit helium bestaat, stijgt. Toch zal het nog enige tijd duren alvorens de temperatuur zo hoog is dat helium tot koolstof kan fuseren. A l eerder zal in een schil rond het
centrum de fusie van waterstof tot hehum op gang komen. Weldra zal ook deze schil uitsluitend helium bevatten en een nog verder naar buiten gelegen deel van de ster moet de
energieproduktie overnemen. We hebben nu een merkwaardige ster gekregen. Het centrale deel dat volledig uit helium bestaat, stort in en wordt heter. Hieromheen bevindt zich
een schil waarin waterstof fuseert tot helium. Dit gebied, waar fusie mogelijk is, verplaatst zich naar buiten waardoor de ster opzweh. De buitenste lagen zetten uit en koelen
af. Als zich een nieuwe evenwichtssituatie instelt hebben we een grote rode ster gekregen,
de hoofdreeksster is een rode reus geworden. Tijdens hun evolutie verplaatsen sterren
zich door het Hertzsprung-Russell diagram. Uiteindelijk zal de temperatuur in het inwendige zo hoog worden dat drie heliumkernen tot één koolstofkern kunnen samensmelten.
Wat dan gebeurt hangt af van de massa van de ster. Een ster zoals de zon kan de plotselinge temperatuurstijging niet opvangen en explodeert. De buitenste lagen worden de
ruimte ingeslingerd en de overblijvende ster koelt af tot witte dwerg. Uiteindelijk zal van
die prachtige gele ster slechts een koude klomp koolstof overblijven.
Bij sterren die een grotere massa hebben dan de zon kan het gewicht van de buitenlagen de plotselinge toename van de gasdruk wel compenseren en een nieuw evenwicht stelt
zich i n . Deze reuzensterren zetten in hun inwendige helium om in koolstof. De koolstofisotoop die hierbij ontstaat is opgebouwd uit drie heliumkernen. Bij nog hogere temperatuur kan in deze koolstofkern opnieuw een heliumkern dringen waarbij zuurstof ontstaat. Ook is mogelijk dat twee koolstofkernen tot magnesium fuseren. I n rode reuzen
worden op deze manier isotopen gemaakt waarvan de kernen bestaan uit b i j elkaar gevoegde heliumkernen. Gedurende de evolutie van de rode reus zal, telkens als de brandstof op is, het centrale deel van de ster instorten en de warmte die vrijkomt maakt nieuwe
fusiereacties tussen steeds zwaardere kernen mogelijk.
Terwijl de opbouw van de elementen bezig is komt tegelijkertijd een afbraakproces op
gang. De oorzaak daarvan is de oplopende temperatuur diep in de ster. I n de straling komen steeds meer fotonen met hoge energie die de net gevormde stabiele kernen gedeeltel i j k kunnen afbreken. Zo is het mogelijk dat door botsing van een foton met een magnesiumkern een neutron wordt vrijgemaakt. Die nieuw gevormde magnesiumisotoop is niet
stabiel en vervalt tot natrium. D i t proces levert kernen welke niet zijn opgebouwd uit heliumkernen. Door de grote stabiliteit van de kernen die wel uit heliumkernen bestaan is
het geen bijzonder efficiënt proces. I n ons voorbeeld betekent het dat er weinig natrium
ontstaat en veel magnesium overblijft. En dat is precies wat in de natuur wordt waargenomen. Op deze manier kunnen we ook verklaren dat de elementen nikkel, ijzer en
chroom een piek vormen in de abondantiekromme. Het zijn de meest stabiele kernen die
we kennen, als ze eenmaal zijn ontstaan worden ze nauwelijks door fotonen afgebroken.
I n een ster kunnen met fusieprocessen geen elementen worden gemaakt die zwaarder zijn
dan ijzer, want alleen fusie van lichte kernen levert energie. Toch treffen we in het heelal
zware elementen aan. Ze moeten op een andere manier zijn gemaakt.
De neutronen die door een foton uit een kern werden vrijgemaakt, zullen ook weer met
kernen botsen. Omdat ze geen lading hebben kunnen ze in elke kern dringen, ook in kernen zwaarder dan ijzer. Als een kern één of meer neutronen heeft opgenomen ontstaat
een isotoop met een neutronenoverschot. De kern corrigeert dit door één van de neutronen om te zetten i n een proton waardoor een nieuw element ontstaat dat ook weer neu-
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tronen op kan nemen. Successievelijk ontstaan zo de isotopen van zware elementen.
De opname van een neutron gaat vrij gemakkelijk, behalve als in de kern een magisch
aantal neutronen aanwezig is. Wanneer eenmaal een kern met 50,82 of 126 neutronen is
gevormd zal die kern niet zo snel nog weer een neutron opnemen. Er ontstaan dus veel
kernen met een magisch aantal neutronen, het zijn de isotopen die in de abondantiekromme de rechter pieken van de drie tweetallen vormen. In de loop van miljoenen jaren
zijn ze ontstaan door botsingen met neutronen.
Een supernova
De elementen die in rode reuzen worden gemaakt ontstaan diep in de ster. Toch treffen
we ze aan in de buitenste laag van die sterren, ook de isotopen van de drie linker pieken
die niet in rode reuzen kunnen ontstaan. Ook op de zon treffen we al deze isotopen aan
terwijl de zon in zijn evolutie nog niet verder is gekomen dan de produktie van helium.
Deze elementen moeten dus al aanwezig zijn geweest in de wolken waaruit de sterren ontstonden. Dit betekent dat in een eerder stadium van de evolutie van het heelal wolken interstellaire materie werden verrijkt met zware elementen.
Zware sterren hebben in een vergevorderd stadium van hun evolutie een gelaagde opbouw. In de buitenste laag is de temperatuur niet hoog genoeg voor fusie. Meer naar binnen treffen we een schil aan waar waterstof fuseert tot hehum. Daaronder is de temperatuur hoog genoeg voor de fusie van helium tot koolstof en nog weer dieper ontstaan
zuurstof en magnesium. Het aantal schillen waarin fusiereacties optreden hangt af van de
massa van de ster. Elke schil ontstond na instorten van het centrale deel van de ster. Telkens zocht de ster naar een evenwicht tussen de gasdruk en het gewicht van meer naar
buiten gelegen lagen. Alleen bij sterren met een massa die minstens tien maal zo groot is
als de massa van de zon kan dit proces doorgaan totdat helemaal binnenin silicium gaat
fuseren en ijzer vormt zonder dat de ster ontploft. Als tenslotte al het sihcium in ijzer is
omgezet is de brandstof definitief op. Weliswaar stort het centrum weer in maar nieuwe
fusiereacties zijn niet mogelijk, hoe hoog de temperatuur ook wordt. De temperatuurtoename ontketent wel een hele serie reacties in bovenliggende lagen en dat heeft voor de ster
catastrofale gevolgen. PlotseUng komt zoveel energie vrij dat de ster zichzelf volledig opblaast. De lichtsterkte neemt toe en als we zo'n ster zien noemen we het een supernova.
Door de extreem hoge temperatuur zijn er voldoende hoog-energetische fotonen om alle
ijzerkernen in bestanddelen te splitsen waardoor een grote hoeveelheid neutronen beschikbaar komt. Deze neutronen botsen met kernen in meer naar buiten gelegen lagen en
ze volgen elkaar zo snel op dat een nieuw gevormde kern geen t i j d krijgt zijn neutronenoverschot te corrigeren. Het ene neutroon na het andere wordt geabsorbeerd tot het aantal neutronen 50, 82 of 126 is geworden. Kernen met een magisch aantal neutronen kunnen moeilijk nog een neutron opnemen en er ontstaan dus veel van deze kernen. Inmiddels is de explosie achter de rug en de stroom neutronen is verdwenen. Dan kunnen alle
kernen die teveel neutronen hebben dit overschot gaan corrigeren door neutronen om te
zetten in protonen. Op deze manier ontstaan isotopen die de drie linker pieken i n de
abondantiekromme vormen. Deze elementen onderscheiden zich niet door een bijzonder
aantal neutronen in hun kernen.
Tijdens de explosie wordt een groot deel van de ster de ruimte ingeblazen. Het centrale
deel stort zover i n dat de deeltjes van het sterregas elkaar raken. Dan worden elektronen
in de protonen geperst waarbij neutronen ontstaan. We hebben een ster gekregen die helemaal uit neutronen bestaat. Deze neutronenster, die ook wel pulsar wordt genoemd,
heeft een diameter van slechts enkele kilometers.
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Een terugblik
Toen kort na de big bang de eerste sterren ontstonden waren in iiet heelal nog geen zware
elementen aanwezig. De eerste generatie sterren bestond praktiseh helemaal uit waterstof, maar in hun inwendige startte de produktie van de andere elementen. De eerste sterren ontstonden i n groepen die we de bolvormige sterrenhopen noemen. Zware sterren
evolueren heel snel en al na enkele miljoenen jaren zuUen de allerzwaarste sterren in deze
sterrenhopen supernova zijn geworden. In de wolken materie die werden weggeblazen
kwamen alle isotopen voor die wij thans kennen. Deze materie heeft zich opgehoopt in
de schijf van ons melkwegstelsel en hier ontstond een generatie sterren waarin alle elementen voorkomen.
De sterren die wij nu in bolvormige sterrenhopen zien hebben een kleine massa. H u n
evolutie gaat heel langzaam, in hun inwendige wordt nog steeds waterstof omgezet in helium. I n de buitenste lagen van deze sterren komen geen zware elementen voor, ze
bestaan uit het materiaal waaruit deze sterren lang geleden werden gevormd.
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ASYMMETRIE IN D E ORGANISCHE C H E M I E
door
H . Wijnberg
De duizenden organisclie verbindingen die in alle levende organismen aanwezig zijn, zijn
vrijwel allemaal chiraal. Een chiraal molecuul is een molecuul wiens spiegelbeeldvorm,
het enantiomeer o f antipode, niet gelijk is aan zichzelf. Deze eigenschap - chiraliteit - is
dusdanig inherent aan "natuurprodukten" dat in ruimtevaartprojekten, die ten doel
hebben levende organismen op Mars te ontdekken, het criterium "chirahteit" waarschijnlijk een onderdeel van enkele experimenten wordt.
Eén van de oudste, en nog steeds eenvoudigste, manifestaties van chirahteit is optische
rotatie. Wanneer een organische verbinding, meestal in oplossing, het polarisatievlak van
liniair gepolariseerd Ucht draait dan is de betreffende verbinding chiraal.
Vanwege de intieme relade tussen chiraliteit en het leven zijn chemici al meer dan 100
jaar bovenmatig geïnteresseerd in chirale moleculen. Voorop staan uiteraard twee vragen: hoe maak je een chiraal molecuul, en hoe onderscheidt een chiraal molecuul zich
van - bijv. zijn spiegelbeeld.
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Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 4 november 1985.
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Eigenschappen van chiraie moieciilen
In tabel 1 ziet u zes veel voorkomende organische verbindingen. Sommige hiervan, bijv.
asparagine of limoneen, zijn natuurlijk voorkomende verbindingen: natuurprodukten.
Andere, bijv. ethambutol, komen niet in de natuur voor, maar kunnen in het laboratorium gesynthetiseerd worden. Van alle zes verbindingen laat ik zowel de S- als de R-vorm
zien. Deze S en R nomenclatuur vervangt de d en 1 of ( + ) en ( - ) rotatie van vroeger
maar is overigens niets anders dan een synthetische manier om de spiegelbeelden te onderscheiden.
Wat nu belangrijk, ja essentieel, is in ons verdere verhaal is dat de S-verbinding andere
eigenschappen heeft dan de R-verbinding. Dus S-asparagine is bitter, terwijl R-asparagine zoet smaakt. Toch is het zo dat (bijna) alle fysische en chemische eigenschappen van
alle S-verbindingen identiek zijn aan die van de R-verbinding. S-asparagine heeft hetzelfde smeltpunt als R-asparagine. S-asparagine heeft dezelfde oplosbaarheid als zijn spiegelbeeld. Ook het IR, U V en Massaspectrum van de S-vorm is identiek aan de R-vorm.
Waarom dan toch die grote, soms dramatische, verschiUen in "fysiologische aktiviteit".
Het antwoord is duidelijk: "fysiologische aktiviteit" is een andere manier om tot uitdrukking te brengen dat S-asparagine in contact komt met, of een reactie ondergaat, met
een ander biologisch - dus - chiraal molecuul. De twee mogelijkheden zijn schematisch
als volgt weer te geven:
S-asparagine + S-(eiwit, of koolhydraat, of celwand)
en
R-asparagine + S-(eiwit, of koolhydraat, of celwand).
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De relatie S-(A) + (S-(E) is duidelijk niet dezelfde als R-(A) + S-(E). U kunt zelf het experiment doen door iemand de hand te schudden. Uw handen zijn spiegelbeelden van elkaar. Het zijn S-(H) en R-(H) in onze nomenclatuur. Als u iemands rechterhand schudt,
bijv. uw buurman = R-(B) dan maakt het een groot verschil of u met uw rechterhand of
MU' linkerhand uw buurman's rechterhand schudt. De interactie S-(H) + R-(B) is anders
dan de interactie R-(H) + R-(B).
Het verschil in smaak (van S- en R-asparagine) of het verschil in geur (van S- of Rlimoneen) treedt dus alleen op als S of R limoneen zich in een chirale omgeving bevinden.
Een chirale omgeving is een levend organisme, een cel, de huid, onze slijmvHezen, maag
of bloedbaan, onze hersens of lever, onze eiwitten of koolhydraten.
Nu dat we hebben vastgesteld dat enantiomeren zich ten opzichte van ons lichaam verschillend gedragen wordt het zaak om een keuze te doen. Tenslotte eten en drinken we
ons hele leven. We moeten dus zorgen voor "enantiomeer zuiver" voedsel. Zolang we
natuurprodukten eten, sla, groente, vlees, aardappelen, hoeven we niets te vrezen. I m mers, levende organismen, planten en dieren, bestaan steeds uit chirale moleculen die
chiraal zuiver zijn: homochirale verbindingen of enantiomeer zuivere verbindingen worden genoemd.
Hoe staat het met kunstmatig, d.w.z. synthedsch voedsel? We beperken ons tot geneesmiddelen. Van de circa duizend geneesmiddelen (drugs, medicijnen) thans in algemeen gebruik, is circa de helft achiraal. Verbindingen zoals aspirine (1) of natrium bicarbonaat zijn uiteraard niet chiraal. Van de overige 500 verbindingen wordt circa de helft
verkocht als mengsel van R- en S-verbindingen, het "racemaat", en de andere helft verO
II
0-C-CH,
NaHCOj

kocht als enantiomeer zuivere (optisch zuivere, homochirale) verbindingen. Van deze 250
enantiomeer zuivere verbindingen is meer dan de helft of een natuurproduct, o f een kleine modificatie van een natuurproduct terwijl iets minder, circa 100 verbindingen, eerst
als SR-mengsel, als racemaat gesynthetiseerd zijn en alvorens verkocht te worden,
"gesplitst" zijn In enantiomeren.
Dit laatste proces gaan we nog bespreken maar eerst enkele woorden over optische activiteit.
Optische

activiteit

We constateerden eerder dat de chiraliteit van een molecuul snel en doeltreffend vastgesteld kon worden door de draaiing van het polarisatievlak van gepolariseerd licht te
meten. Echter indien een oplossing van een organische verbinding geen draaiing vertoont
betekent dit niet dat het molecuul achiraal is. Deze schijnbare tegenstrijdigheid laat zich
verklaren door het feit dat de specifieke draaiing ([«]) afhangt van (a) de golflengte van
het licht waarbij de meting wordt gedaan; (b) het oplosmiddel; (c) de temperatuur; (d) de
concentratie; (e) de weglengte van de buis. De grote variaties die in al deze v i j f factoren
mogelijk zijn, veroorzaken veel verwarring. Enkele voorbeelden tonen aan dat hetzelfde
chirale molecuul zowel plus-, nul- o f min-draaing kan vertonen afhankelijk van de v i j f
variabelen. Wanneer we het dus over ( + ) melkzuur hebben, moeten we golflengte, concentratie, oplosmiddel, temperatuur en weglengte specificeren anders betekent + niets.
Duidelijker is de nomenclatuur S en R. Deze symbolen zijn draaiingonafhankelijk.

34

OPTISCHE ROTATIE

r1

20
COOH
I
HO-C-H
I
H-C-OH

[oil

+ U ° (water)

COOH
I
CH,
I
H-C-NH2
M—n—MH.

[«1
L'- -'d
Jn

+ 4

COOH

[o(]

- 8 ° (ethanolchloorbenzeen)

D
20

0

(ethanol)

COOH

(S)(S)-wijnsteenzuur

20
+ A.A

["J „
"
r
["J
O

O

ro!]^°-1.86°
O

( S ) - aspartinezuur

C o n c l u s i e : Rotatie is oplosmiddel afhankelijk.

Conclusie: Rotatie is temperatuur afhankelijk.

De bereiding van enantiomeren
Alle gegevens zijn nu voorhanden om de (vier) verschillende manieren om homochirale
verbindingen te maken, te bespreken.
1. Uit de natuur, o f van natuurprodukten, zoals de namen al aanduiden, komt een zeer
groot aantal uiterst zuiver chirale verbindingen direct uit levende organismen. Van
suiker tot wijnsteenzuur, van melkzuur naar appelzuur, fructose, quinine, cholesterol, proline o f kamfer worden deze homochirale verbindingen uit bieten, boomschors
of bananen geïsoleerd. Sommige hiervan, met name suiker of cholesterol, zijn aUeen
als een zuiver enantiomeer te koop - en goedkoop. Racemisch suiker zou, als je het
zou moeten kopen waarschijnlijk ƒ 200.000,— per kilo kosten. Vanzelfsprekend is
dan ook de methode, al vele jaren op grote schaal toegepast, om de zuivere natuurprodukten te gebruiken om andere homochirale verbindingen te maken. Vitamine C,
ascorbine zuur, zelf weliswaar een natuurprodukt, wordt op vele tonnenschaal industrieel gesynthetiseerd uit glucose. Deze synthese levert volstrekt zuiver "natuurl i j k " vitamine C, identiek aan het vitamine uit citroenen of tomaten. Isolatie uit deze
vruchten zou de prijs vertienvoudigen. Echter, (een belangrijk gegeven voor toekomstige nieuwe produkten) de natuur levert ons meestal slechts één van de twee
enantiomeren.
2. Een tweede algemene en ook voor de toekomst belangrijke methode is de enzymatische synthese. Net zoals wijn en brood met behulp van gisten gemaakt worden zo
kunnen natuurlijk ook een aantal zuivere verbindingen gemaakt worden met behulp
van of een zuiver enzym, of van een complex mengsel van enzymen, o f hele organismen, hele cellen, microben of bacteria. Natuurlijk, d.w.z. (S)-appelzuur, wordt -in
Japan - op grote schaal gemaakt door het enzym (mengsel) dat fumarose heet, vast te
zetten op een speciale "vaste drager" (een polymeernetwerk) en het fumaarzuur in
oplossing over de enzym-vaste drager te voeren.
HOOG

fumarase

\

^
CH

HOOG

\
C H 2

CH

H ^ C - OH

\

I
COOH

COOH
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Twee nadelen van deze benadering blijven de gevoeligheid van het enzymsysteem - na
enige t i j d wordt het enzym inactief, het denatureert - én het feit dat steeds slechts één
enantiomeer toegankelijk is. We moeten hier het enzym beschouwen als een chirale
katalysator. Behalve dit soort enzymatische synthese (additie van water in dit geval)
wordt ook nutdg gebruik gemaakt van enzymatische kinetische resolutie.
Wanneer bijv. een mengsel van racemische aminozuur derivaten, dus R- en S-fenylglycine derivaten door een hydrolytisch enzym worden behandeld, hydrolyseert één
enantiomeer zoveel sneller dan de andere dat een efficiënte scheiding mogelijk is.

R-fenylglycine (als methyl ester acetamide)

+

Naarmate we het enzymatisch katalytisch proces beter leren begrijpen zullen we waarschijnlijk in staat zijn delen van het enzym - het actieve centrum - na te bootsen en
kunstmatige enzymen in de synthese van chirale stoffen benutten. Pogingen in die
richting zijn reeds deels succesvol.
3. Een derde zeer belangrijke methode om chirale verbindingen te isoleren is racemaat
splitsing o f resolutie. Deze klassieke methode maakt gebruik van het eerder genoemde
feit dat een R-verbinding een willekeurig chirale verbinding anders " z i e t " , anders
"herkent" dan de S-verbinding.
Als we dus bijv. racemisch amandelzuur mengen met enantiomeer zuiver fenylethyl-

R-amandelzuurS-amine (zout)

R-amandelzuur

+
H
S-fenylethylamine
S-amandelzuurS-amine (zout)

S-amandelzuur
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amine, dan ontstaan twee zouten die niet meer eikaars spiegelbeeld zijn. Daar dus de
eigenschappen van het R-S' zout verschillen van de eigenschappen van het S-S' zout,
bestaat de kans dat het ene zout zich door kristalhsatie laat zuiveren. Wanneer dit
lukt (een trial en error, zuiver empirisch proces), kan het enantiomeerzuiver amandelzuur teruggewonnen worden door het zout met sterk loog of zuur te behandelen. Niet
alleen blijkt het niet te voorspellen welk racemaat wel of niet te sphtsen is, noch welk
splitsingsmiddel het goed doet, maar ook komt uit dh ene voorbeeld naar voren dat
vele verbindingen die geen zouten vormen waarschijnlijk nog moeilijker te splitsen
zijn. U kunt zich nog voorsteOen dat van racemische alcoholen, bijv.
OH
CH3-CH2-CH-CH3
RS-butanol-2
RS-butanol-2, diastereomere esters gemaakt kunnen worden. Ook ketonen, bijv. racemisch 3-methylcyclohexanon, kunnen door derivaatvormen met een chiraal hydraO

^^^^^^

RS-3-methylcyclohexanon

\ ^ ^ C H 3
zine in diastereomere hydrazonen worden omgezet, maar wat doen we met zulke verbindingen als racemische alkylhaliden, aromaten of volledige verzadigde koolwaterstoffen?

CH3-CH2-C-CH2-CH2-CH2-CH3
CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
RS-butylethylpentylpropylmethaan.
Het voert ons te ver om de ladingsoverdracht-verbindingen en insluitverbindingen te
bespreken die gebruikt zijn om dit soort racemische mengsels te sphtsen. Het is echter
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duidelijk dat de "resolutie"-techniek, alhoewel afkomstig uit de tijd van Pasteur,
d.w.z. van 1860, nog steeds veel vernuft, experimentele techniek en wetenschappelijke input verdient.
4. Chirale katalyse als laatste algemene methode om homochirale verbindingen te maken heeft, na 60 jaar een vergeten gebied te zijn geweest, sinds 1970 een hausse doorgemaakt.
A l in 1912 behandelde Bredig benzaldehyde met H C N onder de invloed van een
chirale base, n l . kinine.

CHO

HCN
katalytische
hoeveelheid
kinine
optisch actief
slechts 15% enantiomeer zuiver
cyanohydrine

Het cyanohydrin dat gevormd wordt is chiraal en heeft een overmaat aan een enantiomeer. Het is duidelijk dat als deze route uitgevoerd wordt in de aanwezigheid van een
achiraal amine, bijv. triethylamine, racemisch cyanohydrine gevormd zou worden.
Immers in alle syntheses waarin het product chiraal zou kunnen zijn, wordt alleen het
racemaat gevormd als omstandigheden (reagentia, katalysatoren, oplosmiddelen) niet
chiraal zijn.
Tot 1968 was er geen chemicus die (enig) succes had met chirale katalyse, en geen
enantiomere overmaat boven de 50% werd in de literatuur vermeld een enkele uitzondering daargelaten. We moeten ons realiseren dat een verbinding die slechts 50%
enantiomeer zuiver is bestaat uit 75 delen R en 25 delen S. Anders uitgedrukt 75-25 =
50% is de RS vorm en 50% de zuivere R vorm. Het zuiveren van een verbinding die
een 50% onzuiverheid bevat (de RS) vorm is uiteraard een moeizame taak, te meer als
de onzuiverheid (de RS vorm) veel l i j k t op de gewenste verbindingen (de R).
Eerst na de toepassing van oplosbare chirale rhodium complexen in reducties kon
het belangrijke medicijn L - D O P A in 96% enandomere overmaat gemaakt worden. In
de afgelopen 15 jaar is nog een tiental verschillende reacties met groot succes aan

COOH
CH30H,H20,25°C
—

(

H

> IK) •

\

H2, chiraal
rhodium phosphlne

NHCOCH3

complex

L-DOPA
96% e.e.
Chirale katalyse onderworpen waaronder epoxidaties. Ons eigen werk concentreerde
zich op de belangrijke koolstof-koolstof vormende reacties zoals de Michael-reac-
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tie en de 2 + 2 cycloadditie. Dit laatste voorbeeld is instructief. Als keteen (uit aceton
of azijnzuur verkregen) en chloral (uit ethanol met chloor) worden gemengd in de
O
C H 2 = C =

0

+

1% kinidine

C H O

Hllll

CCl,

"O

ï
CCl

15.3°
93% e.e. (enantiomere overmaat)
aanwezigheid van een katalytische hoeveelheid kinidine (een kinine isomeer) wordt
het /3-lacton in bijna chiraal zuivere toestand gewonnen.
De hydrolyse van dit lacton met zuur en base levert zuiver appelzuur.
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Niet alleen kan dit proces nu wedijveren met de eerderbesproken enzymatische hydratatie van fumaarzuur, maar we kunnen, door kinine i.p.v. kinidine te gebruiken, ook
het onnatuurlijke (R) appelzuur maken. Het is duidelijk dat chirale - niet enzymatische katalyse een belangrijk onderzoeksgebied b l i j f t .

ECONOMISCH HANDELEN BIJ DIEREN
door
K . Bakker
In zijn beroemde gediclit "Wiltsangh" bezingt Vondel het onbezorgde blije leven van de
vogels. H i j schildert het onaangename boomloze Amsterdam en de kommerzieke vreugdeloze beurs en gaat dan verder:
"Wij vogels vliegen, warm gedost,
gerust van tak op tak;
De fieinel schaft ons drank en kost,
de hemel is ons dak.
Wij zaaien noch wij maaien niet:
maar teren op de boer
en als 't koren in zijn aren schiet
bestelt al 't land ons voer!
Wij minnen zonder haat of nijd,
en dansen om de bruid.
Onz' bruUoft bindt zich aan geen tijd:
zij duurt ons leven uit.
Wie dan een vogel worden wil,
die trekke pluimen aan,
vermijde stads- en straatgeschil,
en kieze een ruimer
baan!"
Dit beeld van het vogelleven is wel zeer idyllisch; het gedicht is mooi, maar Vondel was
kennelijk geen buitenman!
Vogels hebben vaak grote problemen met de voedselvoorziening, vooral in de winter
en in de broedperiode, waarin ze heel hard moeten werken om voldoende voedsel te bemachtigen voor hun opgroeiende jongen. Een koolmezenpaartje moet wel tot 1200 maal
per dag voedsel gaan halen. Binnen een beperkte t i j d moeten de dieren dus veel energie
besteden om een voldoende hoeveelheid van een vaak beperkte hoeveelheid middelen te
verwerven. En, wat het minnen betreft: de mannetjes concurreren heftig om de vrouwtjes!
Dit simpele voorbeeld dient als illustratie voor dit verhaal: op welke wijze voorzien dieren zich van hun noodzakelijke, vaak schaarse levensbehoeften. Een soortgelijk verhaal
is ook over planten te houden, maar we zullen ons hier tot dieren beperken.
Optimalisatieproblematiek
Ter verwerving van hun levensbehoeften moeten dieren kosten maken, die men kan verdelen in verschillende kostenfactoren, zoals t i j d , energie en materiaal. Op beperkingen

Natuurkundige Voordrachten N . R . 64. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 18 november 1985.
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van de kosten staat altijd een premie, al is niet bij voorbaat aan te geven voor welke
kosten de beperking het belangrijkst is.
Het theoretisch uitgangspunt bij deze beschouwing is dat door het proces van natuurlijke selectie binnen de mogelijkheden en beperkingen van elk organisme het hoogste rendement ( = baten - kosten) wordt verkregen tegen de laagste investering ( = kosten). Er is
dus een optimalisatieprobleem: hogere investeringen leveren niet ahijd evenredig meer
rendement op. De laatste jaren staat deze optimalisatieproblematiek binnen delen van de
biologie sterk in de belangstelling, ook al omdat steeds meer beseft wordt dat elke aanpassing zijn prijs heeft: het gezegde "niets voor niets" gaat ook in de biologie op.
Zo kan men in de morfologie zich bezighouden met het probleem hoe met zo min mogelijk materiaal een zo sterk en licht mogelijk skelet kan worden gebouwd voor zulke verschillende vogels als een havik, een reiger of een eend. Natuurlijk moet men er hierbij van
uitgaan dat dit skelet uit been bestaat en dat men gebonden is aan het bouwplan van een
vogelskelet in het algemeen. De natuur is geen ingenieur, en de ontwikkeling van de levende wezens op aarde is nooit " v r i j " van de vorige ontwerpen. Immers, alle nieuwe vormen komen uit de oude voort en ahe zogenaamde "tussenvormen" moeten zelf volledig
hebben gefunctioneerd.
Wij zullen ons evenwel niet met morfologische problemen bezighouden maar ons richten op de vraag hoe investering en rendement gemeten moeten worden. Wat de investeringen betreft moeten we nagaan hoeveel t i j d , energie en/of materiaal besteed worden
voor de vervulhng van een bepaalde levensbehoefte. Dit kan een heel moeilijk karwei
zijn.
Wat betreft het rendement: in de selectietheorie gaat het hierbij in wezen om de " b i j drage" aan erfelijk materiaal dat een individu levert aan de volgende generaties, eenvoudig gezegd het totaal aantal afstammehngen. Die individuen van een soort die dankzij
hun bouw, fysiologische eigenschappen of gedrag een of meer van hun noodzakelijke bezigheden tegen de laagste kosten verrichten en zich daardoor sterker voortplanten, hebben per definitie het hoogste rendement.
Twee vonnen van selectie
De stuwende kracht achter maximalisatie van het rendement, nl. natuurlijke selectie, kan
worden onderverdeeld in twee belangrijke vormen. Bij de eerste hebben we te maken met
een milieufactor zoals droogte of kou waaraan de dieren worden blootgesteld. Bepaalde
individuen zullen deze periode van droogte of kou doorstaan, andere niet. De dieren met
die eigenschappen die hen in staat steUen te overleven en zich voort te planten worden dus
geselecteerd: de " n o r m " waaraan ze moeten voldoen wordt door het milieu gesteld. Deze
norm wordt niet steeds hoger als het milieu niet verandert. We nemen hierbij even aan
dat de dieren elkaar onderhng niet beïnvloeden, bijv. doordat de overlevenden van de
droogteperiode zich meester hebben gemaakt van schaarse waterbronnen ten koste van
andere dieren, of, mutatis mutandis, de overlevenden van een koudeperiode de slachtoffers ervan de toegang tot schuilplaatsen hebben ontzegd.
Bij deze vorm van de " s t r i j d om het bestaan" gaat het dus louter om eigenschappen als
een beperking van het vochtverlies door verdamping of een goede isolerende vacht die de
uitslag van de strijd bepalen. We noemen dit selectie door dichtheidsonafhankelijke factoren, waarmee we dus aangeven dat er geen verband is tussen de uitslag van de " s t r i j d "
en het aantal "strijdenden".
Bij de andere vorm, die we zoeven al noemden is er wel degelijk zo'n verband. Immers,
er kan een beperkt aantal waterbronnen o f schuilplaatsen zijn, en hoe groter het aantal
dieren dat deze probeert te veroveren des te heviger de concurrentiestrijd. De " n o r m "
waaraan de deelnemers moeten voldoen wordt hier gesteld door de beste strijders. D i t is
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selectie door dichtheidsafhankelijke factoren. Doordat de strijders steeds beter worden,
wordt de norm steeds hoger. Daarom is deze vorm van selectie zo belangrijk voor de evolutie van efficiëntie.
We kennen dit proces ook in de menselijke samenleving: als er geen concurrentie was
zou er ook geen noodzaak zijn om steeds betere auto's of rekenmachines te fabriceren.
"Selectie" door de consumenten zorgt hier voor de "evolutie" door de ontwerpers en fabrikanten.
Verband tussen vormen van selectie
De twee hiervoor besproken normen van selectie zijn heel vaak sterk met elkaar verbonden. Immers, wanneer er selectie is door een dichtheidsonafhankelijke factor, zoals bijv.
koude, dan zal het resultaat kunnen zijn dat de overlevenden het warmteverhes door isolatie beperken. Die overlevenden zijn er niet allemaal even goed aan toe en hun voortplanting is vast niet gelijk. De vorming van een dikke vacht of een vetlaag brengt ook
kosten met zich mee, en die kunnen per dier verschillen. Sommige dieren zullen dankzij
hun grotere investering in isolatie tegen koude een grotere reproductie hebben dan andere. De bijdrage aan de volgende generatie van de dieren met de beste weerstand tegen
koude is daardoor het grootst.
Aangezien de reproductiecapaciteit van de meeste soorten zeer groot is in vergelijking
tot die welke nodig is om de ouders te vervangen, en het aantal individuen in elke generatie toch beperkt is, betekent dit een enorme uitschakeling. Hierbij treedt ook veelal concurrentie om schaarse middelen op. Als nu het voordeel van de goede weerstand tegen
koude niet te niet wordt gedaan door een veel slechter concurrentievermogen om de beschikbare voedselhoeveelheid zullen de dieren met de goede weerstand tegen koude op
den duur gaan overheersen, althans in een milieu waarin het beperken van warmteverhes
altijd belangrijk is, m.a.w. zolang de dichtheidsonafhankelijke selectiefactor werkt.
Practisclie meling van liet rendement: een voorbeeld
Hoewel we dus theoretisch het "rendement" wel goed kunnen omschrijven, is het praetisch bijna altijd onmogelijk na te gaan wat de directe invloed is van een bepaalde eigenschap op het voortplantingssucces. Meestal moeten we ons tevreden stellen met het doen
van een voorspelling omtrent de wijze waarop een bepaalde handeling is geoptimahseerd
bijv. door minimalisatie van de bestede t i j d , het toegepaste materiaal, of de gebruikte
energie, en daarna deze voorspelling toetsen.
Als eerste voorbeeld nemen we de efficiëntie van de voedselopname bij een krab die
mossels kraakt en eet (figuur 1). Kleine mossels ( < 2 cm) kosten weinig tijd om te kraken, maar leveren ook weinig voedsel op; grote mossels ( > 3 cm) krijgt een krab pas na
veel tijd kapot. Zet men nu de opbrengst aan voedsel in kilojoules uit tegen de tijdsinvestering bij mossels van verschillende grootte dan zien we een duidelijke optimumkromme:
de grootste opbrengst per tijdseenheid Ugt bij mossels van ca. 2,5 cm. Onze voorspeUing
is nu, dat een krab die de keuze krijgt uit een gelijk'aantal mossels van verschillende
grootte de voorkeur zal geven aan mossels van ca. 2,5 cm, onder de verondersteUing dat
de hoeveelheid opgenomen energie per tijdseenheid wordt gemaximahseerd. Deze voorspelling bleek goed te kloppen.
Compromis bij tegenstrijdige eisen
Het leven stelt ook tegenstrijdige eisen en men kan de eigenschappen niet los van elkaar
beschouwen. Een voorbeeld is het probleem dat een dier ervoor moet zorgen te kunnen
eten, en er ook voor zorgen niet gegeten te worden. Beide activiteiten nemen tijd in beslag, en de vraag kan zijn, hoeveel tijd aan beide besteed moet worden. Dit kan heel ver-
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Fig. 1. Strandicrabben (Carcinus maenas) geven er de voorl<eur aan mossels te eten van
een grootte die iien de hoogste energie-opbrengst
per tijdseenheid oplevert, (a) De
kromme toont de opbrengst in joules per seconde die de krab nodig heeft om mossels van
een bepaalde grootte open te breken, (b) Het histogram toont de grootteverdeling
van de
mossels die door de krabben worden gekozen wanneer hen gelijke aantallen mossels van
elke grootte worden aangeboden in een aquarium. (Uit: Krebs&Davies,
An
introduction
to behavioural ecology, Blackwell 1981.)

schillend liggen voor dieren die in hun eentje of in groepen fourageren. I n een proef werd
vastgesteld dat houtduiven een risico van 80% liepen om door een havik gepakt te worden indien ze sohtair fourageerden (figuur 2). I n groepjes duiven van 2-10, 11-50 of meer
dan 50 dieren werd in respectievelijk 60%, 15% en 8% van de aanvallen van deze getrainde havik een duif gepakt. Deze sterke afname hing duidelijk samen met de afstand
waarop de duiven reageerden op de havik. Deze nam toe van minder dan 5 m bij solitaire
duiven tot meer dan 40 m bij groepen van meer dan 50 vogels. Wat is hiervoor nu de verklaring? Een duif die graan zit te pikken k i j k t onder het fourageren zo nu en dan even op
om te kijken of alles veilig is. Hoe groter nu de groep dieren is, des te groter is de kans dat
er voortdurend wel een paar dieren kijken en de aanvallende havik al vroeg opmerken.
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Fig. 2. (a) Haviken (Accipiter gentilis) zijn minder succesvol wanneer zij grotere groepen
houtduiven
(Columba palumbus) aanvallen, (b) Dit wordt voornamelijk
veroorzaakt
omdat grotere groepen al wegvliegen als de havik nog ver weg is. (Uit: Krebs & Davies,
An introduction to behavioural ecology, Blackwell 1981.)

Als ze dan meteen een signaal geven vliegt de hele groep weg en heeft de havik weinig
kans. I n dit voorbeeld is er geen bovenste grens aan de grootte van de groep. Maar men
kan zich gemakkelijk voorstellen dat de groepsgrootte aan de bovengrens wordt beperkt
door de hoeveelheid beschikbaar voedsel en door de onderlinge interferentie, zelfs door
agressie. Als de groepsgrootte stijgt, daalt de t i j d die elke vogel aan " u i t k i j k e n " moet
besteden en stijgt de aan onderlinge twist verkwiste t i j d . B i j een bepaalde grootte ligt het
optimum: het grootste mogelijke deel van de t i j d dat de vogel kan fourageren.
Variabele problemen,
variabele
oplossingen
Problemen zijn niet altijd gelijk. Ze kunnen sterk variëren in de t i j d en daardoor zuUen
ook de oplossingen verschillen. Dat leidt er toe dat dieren met verschillende eigenschappen blijven bestaan i n populaties: de variatie b l i j f t gehandhaafd. Als voorbeeld zullen we
hier behandelen de grootte van de voortplantingscapaciteit. We gaan daarbij uit van het
axioma dat door natuurlijke selectie het aantal geslachtsrijpe nakomelingen dat een organisme gedurende zijn leven produceert wordt gemaximaliseerd. Wanneer we nu dieren
zien met een hele lage reproductie (bijv. een roofvogel met 1 of 2 eieren per legsel), dan
kan onze verklaring dus niet zijn dat deze dieren kennelijk weinig vijanden hebben en dat
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er daarom ook geen hoge voortplanting nodig is. Uit wat we hiervoor behandeld hebben
zal duidelijk zijn dat zo'n lage voortplantingscapaciteit naar alle waarschijnlijkheid

