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JAARVERSLAG 

VAN DE K O N I N K L I J K E MAATSCHAPPIJ 
VOOR N A T U U R K U N D E ONDER DE ZINSPREUK 

D I L I G E N T I A 

over het seizoen 1986-1987 

Er werden 12 sprekers uitgenodigd om gedurende het winterseizoen voor de leden een le
zing te houden. 

Op 11 februari 1987 had de Maatschappij 512 leden. 

Om meer bekendheid te geven aan onze vereniging hebben enige bestuursleden een stand 
bemand in het kader van het "VOORHOUT-FESTIVAL" op 6 september 1986. Z i j 
deelden de nieuwe jaarroosters uit en vertelden belangstellenden over de lezingen. 

Op Vrijdag 7 november vond een excursie plaats naar het NED. INSTITUUT VOOR 
ZUIVELONDERZOEK te Ede. Helaas kon het NIZO ons, o.a. door het te demonstre
ren kaasmaken, alleen op een zó vroeg uur ontvangen, dat het aantal deelnemers beperkt 
bleef tot 16 leden. Daardoor kon ook niet voor vervoer per bus gezorgd worden. Maar 
degenen die gingen waren uiterst tevreden over de deskundige, diepgaande uitleg, ver
zorgd door dhr. J. Maessen van de afdeling publiciteit van het instituut. 

Na de laatste lezing - op 23 maart, werd aan de leden een kopje koffie aangeboden en hun 
hiermee gelegenheid gegeven tot een na-praatje, ook met de spreker van die avond. 

Op 24 april 1987 mochten 50 leden een rondleiding maken door het "PROEFSTATION 
VOOR TUINBOUW ONDER G L A S " , te Naaldwijk. Na een inleiding door dhr. C. van 
Winden in een kas, waar we met koff ie ontvangen werden (en een overhaast vertrek daar
uit omdat het koolzuur-alarm aansloeg en door onze aanwezigheid niet wilde bedaren), 
werden we door hem en dhr. G. Welles door de kassen rondgeleid en voorgelicht over de 
teelt onder glas. 

Het periodiek aftredende bestuurslid Mr . R.R.J.F.H. Muller werd herkozen en Dr. W. 
Bijleveld (astronoom, verbonden als programmaleider aan het Omniversum) werd bereid 
gevonden als bestuurslid toe te treden. 

J . W . M . Evers, 
secretaris 



" D I L I G E N T I A " 
Enkele wetenswaardigheden 

Omstreeks het begin van de 17e eeuw kwam een ontwikkeling op gang met betrekking tot 
de toepassing van instrumenten in de natuurwetenschap. Z i j dienden ter toetsing van 
theorieën, als middel om wetmatigheden in de natuur op het spoor te komen en tegen het 
einde van de 18e eeuw fungeerden ze ook als vermaakselement. De elektriseermachine, 
die vinnige schokken en spectaculaire vonken kon afgeven, mag als kenmerkend voor
beeld voor deze "toepassing" gelden. 

Met de toepassing van natuurkundige instrumenten groeide er buiten de werkruimte 
van de wetenschappelijke onderzoeker geleidelijk belangstelling voor dat deel van de we
tenschap, waarin het beschouwende en werkdadige hand in hand gingen. Verder was men 
van oordeel, dat het hebben van enige kennis van de natuurwetenschappen tot de elemen
ten van een goede algemene ontwikkehng behoorde. In de 18e eeuw leidde dit tot de 
oprichting van verscheidene genootschappen, waarin de leden hun behoefte aan kennis 
konden bevredigen. In deze stroom werd ook " D I L I G E N T I A " geboren, wehswaar nog 
niet onder die naam, maar wel als Maatschappij, zoals die nu bestaat. De oprichting van 
het "Gezelschap ter Beoefening der Proefondervindelijke Wijsbegeerte" vond plaats op 
vrijdag 17 september 1793. 

Men hield aanvankelijk de samenkomsten in het ouderlijk huis van één der oprichters 
in de tweede Wagenstraat. Aangezien men dit op de lange duur bezwarend voor de gast
heer vond, huurde men een kamer in het Noordeinde. Door een brand op 10 decembet 
1795, kwam daaraan een plotseling einde. Gelukkig konden de voornaamste bezittingen 
van de Maatschappij worden gered. Een volgend onderkomen voor het Gezelschap vond 
men aan de Prinsengracht en in 1802 ging men naar een in de Nieuwe Doelen gehuurde 
ruimte over. 

De muze Urania stond in die t i jd model voor het beeldmerk van de Maatschappij, zij 
het, dat haar in de rechterhand een spiegel werd meegegeven. Met het vaste attribuut (de 
aardbol) in de linkerhand, werd het geheel omgeven door een ovaal met de tekst: "Proef
ondervindelijke Wijsbegeerte Hage". 

Toen de huur van de ruimten in de Nieuwe Doelen niet meer kon worden verlengd, 
keek de Maatschappij naar een eigen behuizing uit. Die vond zij in 1805 door aankoop 
van het huis aan het Lange Voorhout. Dat huis, dat omstreeks 1645 was gebouwd, werd 
door een omvangrijke verbouwing geschikt gemaakt voor de activiteiten van de Maat
schappij. Men beschikte toen over een tweetal zalen, een grote en een kleine. De kleine 
zaal omvatte de huidige podiumruimte en was door een muur van de grote zaal geschei
den. De grote zaal had hat podium aan de korte kant, tegen de binnenmuur. Het pubUek 
keek dus in de richting van het Lange Voorhout. In 1853 werd de kleine zaal bi j de grote 
zaal getrokken. De kleine zaal werd podium en in de grote zaal werd de schouwrichting 
met een kwartslag gedraaid. 

Daarna volgden nog verscheidene verbouwingen en verbeteringen. De laatste grote was 
de constructie van de tweede foyer, welke in 1981 in gebruik werd genomen. 

Gelijktijdig met het betrekken van het eigen gebouw werd de naam van het Genoot
schap veranderd in: "Maatschappij voor Natuur- en Letterkunde ten zinspreuk voerende 
D I L I G E N T I A (zorgvuldigheid, vl i j t en opmerkzaamheid) in Den Hage". De zinspreuk 
is vervat in het nieuwe beeldmerk en is daarin omgeven door een krans van kUmop- en 
laurierbladeren, zinnebeelden van geduld en overwinning. Het beeldmerk pr i jk t zowel in 
de voorgevel aan het Lanee Voorhout als aan de achtersevel in de Hnee Nienw.straat. 



De letterkundige bijeenkomsten, georganiseerd onder de auspiciën van de Maatschap
p i j , hadden niet die uitkomst opgeleverd, die een voortzetting ervan zou wettigen. In 
1859 werd besloten het alleen op de natuurkundige voordrachten te houden. De naam 
van het gezelschap werd bij die gelegenheid veranderd in: "Maatschappij voor Natuur
kunde onder de zinspreuk D I L I G E N T I A " . De Letterkundige bijeenkomsten werden in 
de zelfstandige vereniging "Oefening kweekt Kennis" voortgezet. 

Ter gelegenheid van haar 160-jarig bestaan in 1953, werd het predicaat "Kon ink l i jke" 
verleend. 
De publikatie van de lezingen in het jaarboek "Natuurkundige Voordrachten" nam een 
aanvang in 1872. 

Samengesteld door Ir. M. J . Bottema 
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D O O R D R I N G B A A R H E I D VAN C O M P U T E R S Y S T E M E N 

door 

I .S. Herschberg 

Ondanks toezegging van de spreker voor de publikatie in dit jaarboek een manuscript te 
leveren, hebben wi j dit niet ontvangen. 

Korte inhoud lezing: 

Computersystemen zi jn, men zal het uit de pers weten, gemakkelijk doordringbaar geble
ken. De beveiligingsmaatregelen, als die er al zijn, lossen gemakkelijk op in een mengsel 
van kennis, speurzin, vli j t en inventiviteit. Zo 'n systeem heet dan ,,gekraakt". 

Er zi jn twee soorten krakers: die van binnenuit en die van buitenaf. De eerste beginnen 
met een kleine voorsprong: zij mogen programmeren, en een programmeur die het zout 
in de pap waard is, weet zich al heel gauw op te werken tot beheerser van het volledige 
systeem of zelfs van een heel netwerk van systemen. De kraker van buitenaf begint met 
nog minder privileges: hij kent een telefoonnummer en hi j beschikt over niet meer dan 
een home-computer en een, desnoods bescheiden, modem. 

Door te grove nalatigheid van vele systeembeheerders kost het ook hem vaak weinig 
moeite zich tot heer en meester over het systeem te laten uitroepen. 
Spreker, die uit eerste hand met beide soorten krakers bekend is, zal zi jn betoog illustre
ren met voorbeelden uit de praktijk die sinds een jaar of veertien niet wezeniiik veran
derd is. 

Natuurkundige Voordrachten N.R. 65. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor 
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 29 september 1986. 





S Y M B I O T I S C H E STIKSTOFBINDING 

door 

A . Quispel 

Inleiding: 

In het jaar 1888, nu bijna een eeuw geleden, publiceerden de Duitse onderzoekers Hell-
riegel en Wilfahrt de resultaten van een onderzoek, waaruit het bestaan van symbiotische 
stikstofbinding voor de eerste maal duidelijk werd. Z i j waren geïnteresseerd in de vraag, 
waarom vhnderbloemige planten (Leguminosen) niet slechts veel beter dan andere plan
ten in staat waren te groeien op stikstofarme grondsoorten, maar bovendien deze gron
den weer geschikt konden maken voor de latere groei van andere gewassen. 

Reeds was bekend, dat deze Leguminosen op hun wortels knolletjes bezaten, waarin 
zich een bacterie bevond. Uit de proeven bleek dat Leguminosen zonder deze knolletjes 
evenmin op stikstofarme grond konden groeien als andere planten. Werden ze echter 
geïnfecteerd met een suspensie van fijngemalen knolletjes dan trad ontwikkeling van 
wortelknolletjes op en bleek groei zonder toevoeging van stikstofverbindingen mogelijk. 
Waar in deze gevahen de enige aanwezige stikstofbron de atmosferische luchtstikstof was 
(Nj) moest deze beschouwd worden als de leverancier van de benodigde stikstof. 

Alleen de samenleving met de bacteriën in de wortelknolletjes stelde hen in staat deze 
N j te benutten. In hetzelfde jaar 1888 slaagde onze landgenoot M . W . Beyerinck erin de 
betrokken bacterie te isoleren en te beschrijven onder de naam Bacterium radicicola. De
ze bacterie, die thans wordt aangeduid met de geslachtsnaam Rliizobium en in verschil
lende soorten wordt onderscheiden, bleek na isolatie echter niet in staat als stikstof
bron te gebruiken. 

Het zou nog enkele jaren duren voordat bij enkele andere, niet-symbiotisch levende, 
bacteriën het verschijnsel van de biologische stikstofbinding defimtief werd vastgesteld: 
door Serge Winogradsky bi j ClostridiiiitisooTten in 1895 en door Beyerinck b i j Azoto-
bacterin 1908. 

Door het werk van HeUriegel en Wilfahrt kon de verklaring gegeven worden voor liet 
nuttig effect van de oude methode der groenbemesting door Leguminosen. Hoewel ver
wacht had mogen worden, dat deze verklaring een nieuwe stimulans zou hebben gegeven 
aan de toepassing van groenbemesting, leidde de ontwikkeling van betere chemisch-
technologische methoden voor de bereiding van stikstofmeststoffen, met name het 
Haber-Bosch procédé, tot zo'n opbloei van de kunstmestindustrie in deze eeuw, dat de 
oude groenbemesting werd teruggedrongen. 

Hierin kwam weer een kentering in het begin van de jaren 70. De behoefte aan stikstof
meststoffen bleek dermate groot, dat de industriële stikstofbinding, want daarom gaat 
het bi j het Haber-Bosch procédé, onmogelijk in staat geacht kon worden volledig hierin 
te voorzien. De energiecrisis deed bovendien de prijzen van kunstmeststikstof enorm stij
gen en men besefte, dat de voor de bereiding noodzakelijke energiebronnen van eindige 
aard waren. Met name voor de arme boeren in de derde wereld werden de stikstof
meststoffen onbetaalbaar. Een betere, efficiënte, toepassing van de mogelijkheden, die 
de natuur ons biedt, bleek een dwingende eis. Daarbij kwam dat de ontwikkeling van de 

Natuurkundige Voordrachten N.R. 65. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor 
Natiiiirlninrlp Diliopnfiq tp \-rjravpntiaap nn 1̂  nlctnhpr 
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Figuur I 
Legenda: 

Top van een vervormde wortelfiaar (,,marked curling") met aangehechte bacteriën van 
de homologe Rhizobium. De ophoping der bacteriën in de slijmmassa tussen de celwan
den der gekrulde wortelhaartop leidt tot de vorming van een naar binnen groeiende cel-
wandschede, waarbinnen de bacteriën zich vermenigvuldigen. Deze z.g. infeetieschede 
groeit naar de celkern van de wortelhaarcel, 
(tekening Dr. J. W. Kijne) 

moderne, met name de moleculaire, biologie perspectieven leek te openen om het vermo
gen tot biologische stikstofbinding uit te breiden tot landbouwgewassen, die daar norma
liter niet toe in staat waren. Sommige "science-fiction" achtige fantasien op dh gebied 
leidden tot overspannen verwachtingen, die het onderzoek sterk stimuleerden, doch 
waarvan we nu weer de terugslag ondervinden. Dit neemt niet weg, dat een betere toepas
sing van met name de symbiotische stikstofbinding van de grootste betekenis is en een be
langrijke mate van actualiteit b l i j f t behouden. Weliswaar kost ook de biologische, symbi
otische, stikstofbinding energie, maar deze wordt dan geleverd door het zonhcht en is 
niet afhankelijk van eindige voorraden fossiele brandstof. Bovendien biedt het onder
zoek zulke belangwekkende resultaten van fundamentele aard en zijn de mogelijkheden 
voor dit onderzoek zo toegenomen, dat dit onderzoek thans in zeer vele laboratoria 
plaats vindt. De snelle voortgang hiervan moge blijken uit de verslagen van de conferen
ties, die sinds 1974 ongeveer om de twee jaar worden georganiseerd. 

Stikstofbinding als biologisch-biochemiseh verschijnsel 
Als vorens ons eigenlijke onderwerp: de symbiotische stikstofbinding, te bespreken, die
nen we ons eerst af te vragen wat biologische stikstofbinding is, waar het voorkomt, hoe 
we het kunnen aantonen en hoe het biochemisch verloopt. Er is hier dan eerst behoefte 
aan een goede definitie: onder stikstofbinding verstaan we het gebruik van de atmosferi
sche stikstof d.w.z. het molecuul N^. D h molecuul, in de Engelstalige hteratuur thans 
aangeduid als de "di-nkrogen" bestaat uit twee N-atomen, die door een drievoudige bin-
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ding aan elkaar zi jn gekoppeld en bij de biologische en chemische stikstofbinding geredu
ceerd moeten worden tot twee moleculen NH3. 

Het optreden van stikstofbinding vah af te leiden uh het vermogen zonder andere 
stikstofbronnen te kunnen groeien. Een definhief bewijs is slechts mogelijk door gebruik 
te maken van de stikstofisotoop '^N. Wanneer men aan een organisme een atmosfeer 
aanbiedt die een hoger percentage '^N in de bevat dan het normale percentage van 
0,365 atoom % en men constateert na afloop, dat de N in de N-verbindingen van het or
ganisme eveneens hoger is dan dit atoom-percentage, dan is daarmee overtuigend bewe
zen dat het organisme dus een deel van zijn stikstof uit de heeft verkregen daar im
mers alleen deze een hoger dan normaal '^N percentage bevatte. De toepassing van deze 
methode heeft talloze beweringen van stikstofbinding door allerlei organismen naar het 
r i jk der fabelen verwezen, de stikstofbinding bij vele andere organismen definitief bewe
zen. 

AUe tot nu toe bekende organismen die de kunnen binden, of zoals men het tegen
woordig uitdrukt, di-azotroof zi jn, behoren tot de bacteriën, dus tot organismen met een 
prokaryotisch celtype. Men vindt ze onder de obligaat anaerobe bacteriën, zoals een aan
tal ClostridiuimooTten, onder verschillende facultatief anaerobe, zoals Klebsiellasoor-
ten, onder obhgaat aerobe zoals Azotobactersooiten en onder foto-autotrofe bacterie
soorten zoals de purperbacterien en de vroeger als blauwwieren aangeduide Cyanobacte-
rien waarvan Nostoc en Anabaenasoorten de belangrijkste zi jn. 

De symbiotisch belangrijke stikstofbindende bacteriën, zoals Rhizobium en de Actino-
myceten van het geslacht Franlcia zullen we later uitvoeriger bespreken. Hoewel het ver
mogen tot biologische stikstofbinding dus bij verschillende bacteriën uit vele groepen en 
diverse stofwissehngstypen, voorkomt, is het toch beperkt tot een aantal specialisten en 
vertoont de grote meerderheid der prokaryoten het verschijnsel niet, terwijl het nergens 
bij de eukaryoten ooit met zekerheid is aangetoond, Waarom is een vermogen, dat oeco
logisch toch het grote voordeel oplevert te kunnen groeien in miheu's zonder gebonden 
stikstofverbindingen, niet meer algemeen verbreid in de natuur? Het antwoord kan ge
zocht worden in de hoge energieeisen. Weliswaar vereist de reactie zelf geen energie, kan 
in theorie zelfs energie opleveren, maar er is een zeer hoge activeringsenergie nodig om de 
drievoudige binding tussen de twee N-atomen in het "di-nitrogen'' te verbreken. We zien 
dan ook dat, ook bi j die organismen die de N^ kunnen gebruiken, een regulatie optreedt 
waardoor deze eigenschap zich slechts manifesteert wanneer er behoefte aan bestaat op
dat in andere gevallen de kostbare energie voor nuttiger werk benut kan worden. 

De reductie van de tot N H , vereist in de chemische industrie een sterk reducerend 
middel, zoals waterstof, en hoge temperaturen. Het biologisch systeem vereist een en
zymsysteem dat men aanduidt met de triviale naam nitrogenase, terwijl de verschillende 
typen van stofwissehng zoals gisting, ademhaling of fotosynthese voor de reducerende 
stoffen en de energie zorgen. Deze nitrogenase bestaat uit twee eiwitten: een uit twee 
polypeptide-subunits opgebouwd eiwit met Fe en Mo , dat voor de feitelijke reductie van 
de N j zorg draagt en een daarmee samenwerkend Fe-houdend eiwh, dat de electronen 
voor de reductie aan het eerstgenoemde eiwit doorgeeft en door sommigen als 
"nitrogenase-reductase" wordt aangeduid. De algemene reactievergelijking voor de, 
door dit systeem teweeggebrachte, biochemische reactie laat zich samenvatten als: 

+ 3 N A D H -h 3 H + -F n ATP 2 NH3 + 3 N A D + n ADP + nPi 

waarbij voor n geen exact stoechiometrisch getal kan worden ingevuld, doch de praktijk 
een waarde van omstreeks 15 pleegt op te leveren. 

In de cehen wordt de activheit van dit enzymsysteem geremd door de aanwezigheid van 
gebonden stikstof, zoals ammoniumverbindingen. Deze remming is van indirecte aard 
waarbij de competitie om ATP een belangrijke factor vormt. 



14 

Voor de biologische werking is de gecompliceerde rol van zuurstof van grote betekenis. 
In geïsoleerde toestand is het enzymsysteem zeer gevoelig voor zuurstof, die het enzym
systeem inactiveert. Dit geeft geen problemen bij die organismen, die de energie en het re
ducerend vermogen leveren dankzij een anaëroob fermentatieproces. Bij de facultatief 
anaerobe organismen ziet men de stikstofbinding dan ook alleen onder anaerobe condi
ties optreden. Bij aerobe organismen en bij fotosynthetische, die zuurstof produceren, 
treedt het probleem op de nitrogenase voor de zuurstof te beschermen. Hiervoor heeft de 
natuur verschillende oplossingen gevonden: een zeer sterke respiratie die de zuurstof ver
bruikt voordat deze de nhrogenase bereikt zoals bij Azotobacter, de bescherming van de 

Figuur 2 
Legenda: 

Vrijlcomen der bacteriën uit de infeetieschede nadat deze de nieuw gevormde cellen van 
het knolmeristeem is binnengedrongen. Let erop, dat de slijintnassa van de inhoud der 
infectieschede (egaal grijze massa) niet meer door een celwand is omgeven, maar nog wel 
door een plasmamembraan van de gastheercei. De in het gastheercytoplasma binnendrin
gende baeteriecellen blijven door deze membraan omgeven, die zich zal ontwikkelen tot 
de peribacteroidmembraan. 
(E.M. foto Dr. J. W. Kijne) 
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nitrogenase in speciale cellen, zoals de heterocysten bij de Cyanobacterien en de later te 
bespreken vesikels bij Frankia en de biochemische bescherming door bepaalde eiwitten in 
situ. 

Voor de synthese van de nhrogenase-eiwitten is een genengebied verantwoordelijk, dat 
men aanduidt als het «//-gebied. Dit «//"-genengebied is in eerste instantie geanalyseerd bi j 
Klebsiella pneumonia, doch is inmiddels ook bij vele andere organismen, waaronder 
Rhizobiuitt-sooTten, bekend. Hoewel er kleine verschillen tussen verschillende orga
nismen bestaan is de DNA-samenstelling van het «//-genengebied in hoofdtrekken homo
loog, zodat we hier met een in de evolutie sterk conservatief genen-gebied te maken heb
ben. 

Voor de synthese der nitrogenase-eiwhten zijn drie structurele genen aanwezig, die 
men aanduidt met de letters ni/D, nifU en « / / K . 

NifH bevat de genetische informatie voor het Fe-eiwit, « / / D en « / / K voor de respec
tievelijke subumts van het Fe-Mo-eiwit. Daarnaast bevat het «//-genengebied een aantal 
andere genen, die betrokken zijn bij de regulatie van de activiteit der structurele genen. 
Dankzij deze genen wordt de expressie van deze genen en daarmee de synthese van de 
mtrogenase-eiwhtengeremd door de aanwezigheid van gebonden N , zoals ammoniumver
bindingen, en door zuurstof. Op de gecompliceerde mechanismen van deze regulatie 
kunnen we hier niet nader ingaan, slechts is het van belang erop te wijzen, dat de repres
sie van de gen-activiteit door ammoniumverbindingen in veel onderzochte gevallen op
treedt, niet door een dhecte inwerking van de ammonium, doch door een invloed via de 
reactie, waarbij o.i.v. het enzym glutaminesynthetase (GS) uit ammonium glutamlne 
wordt gevormd. Dankzij deze regulaties wordt gegarandeerd, dat de synthese van de 
nitrogenase-eiwitten slechts dan optreedt wanneer er behoefte aan bestaat en de omstan
digheden ook verder zo zi jn, dat het gevormde enzymsysteem zijn activiteit kan ontplooi
en. 

Ter afsluiting van deze beschouwingen over de biochemie van de stikstofbinding en het 
enzymsysteem nitrogenase willen we hier er nog op wijzen, dat dit enzymsysteem ook an
dere substraten dan de kan reduceren, zoals acetyleen, dat dan tot aethyleen wordt ge
reduceerd. Deze reactie is zo specifiek voor de nhrogenase, dat men in de praktijk thans 
meestal deze reactie gebruikt om de aanwezigheid van nitrogenase aan te tonen. 

De betekenis van stikstofbinding voor de hogere plant. 

Als eukaryotische organismen zijn planten niet in staat zelf de atmosferische stikstof te 
gebruiken. Wel kunnen ze profiteren van de stikstofbinding door bacteriën. De stikstof
binding in de bodem heeft meestal niet veel te betekenen. Aan de voorwaarden van veel 
energierijke organische stof en afwezigheid van gebonden stikstof is slechts zelden in vol
doende mate voldaan. Een uitzondering moet gemaakt worden voor de stikstofbinding 
door Cyanobacterien aan het oppervlak van vochtige grond, zoals rijstvelden, waar hun 
fotosynthese voor de noodzakelijke energie zorgdraagt. 

Een efficient gebruik van stikstofbinding door bacteriën is pas mogelijk indien de 
planten een nauwere binding met zulke bacteriën aangaan. Dit kan reeds het geval zijn 
bij de associaties met bacteriën in of nabij het worteloppervlak in de z.g. rhizosfeer. Hier 
kunnen eventuele stikstofbindende bacteriën gebruik maken van de energie uit organi
sche stoffen, die door de wortels worden uitgescheiden. Hier wordt de concentratie aan 
gebonden stikstofverbindingen laag gehouden door de opname door de wortels, terwijl 
de wortelademhaling de zuurstofconcentratie voldoende kan verlagen om de synthese en 
activiteit van de nitrogenase mogelijk te maken. Toch is de betekenis van stikstofbinding 
in de rhizosfeer omstreden. Door onderzoek in BrazUië is een substantieel positief effect 
van bepaalde rhizosfeerbacterien aangetoond, waarbij vooral soorten van het geslacht 
Azospirillum genoemd moeten worden. Ook elders is de groeibevorderende werking 
door Azospirillum in de rhizosfeer waargenomen, maar vaak bleek deze niet te berusten 
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Figuur 3 
Legenda: 

Twee cellen uit het inwendige van het N^-bindende wortelknolletje. Een cel is niet geïn
fecteerd en toont het normale beeld van een parenchymatische plantecel met grote cen
trale vaeuole. De andere cel is dicht gevuld met bacteroiden, waarin zich een aktieve ni
trogenase bevindt. 
(E.M.foto Dr. J. W. Kijne) 

op een stikstofbinding, doch op de produktie van groeibevorderende stoffen van fyto-
hormonale aard. 

Van veel groter betekenis zijn de echte symbiotische samenlevingen tussen planten en 
bacteriën, waarbij de laatsten inter- of intracellulair aanwezig zi jn. Intercellulaire aanwe
zigheid van Cyanobacterien, A/^abaenci's of Nostoc^Sy treft men aan bij sommige lever-
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mossen, bij het watervarentje Azolla, bij de Cycadeae en bij Gunnera. De Cyanobacte
rien bevinden zich hier in bepaalde intercellulaire holtes, die reeds onafhankelijk van de 
aanwezigheid van de bacterie, de micro-symbiont, zijn aangelegd. Hoewel deze Cyano
bacterien zelf in geïsoleerde vrijlevende toestand tot fotosynthese in staat zi jn, wordt de
ze in de symbiose onderdrukt, zodat ze van de assimilatieprodukten van de gastheer-
plant, de macro-symbiont, afhankelijk zijn. Daarentegen wordt de vorming van hetero
cysten, en daarmee ook van de stikstofbinding, krachtig gestimuleerd, waarbij de 
stikstofbindingsprodukten grotendeels de plant ten goede komen. Terwijl de Cyanobac-
teriesymbiosen, waartoe we ook sommige korstmossen kunnen rekenen, vooral biolo
gisch interessant zi jn, heeft de symbiose bij Azolla ook landbouwkundig grote betekenis. 
Deze plantjes worden thans in de tropen op grote schaal gebruikt als groenbemesters in 
de rijstkultuur. 

Intracellulaire symbiosen vinden we bij de wortelknohetjes. Hier maken de micro-
symbionten niet gebruik van reeds bestaande structuren, doch van organen, die als ge
volg van de infectie zijn aangelegd. Ze bevinden zich in het plasma van de cellen in deze 
structuren, de wortelknolletjes, al zi jn ze daarvan wel steeds door een plasmamembraan 
en soms zelfs nog door een soort celwandafzetting gescheiden (de vraag of we dan wel 
van intracellulair mogen spreken laten we hier onbeantwoord). Twee typen bacteriën 
zijn hiervoor verantwoordelijk. Wortelknolletjes met de bacteriën van het geslacht Rhi
zobium, en het thans daarvan afgescheiden geslacht Bradyrhizobium, zi jn beperkt tot 
vertegenwoordigers van de Leguminosen, met als enige uitzondering de twee soorten van 
het tropisclte geslacht Parasponia. (Ulmaceae). Buiten de famihes van de Leguminosen 
vinden we incidenteel wortelknolletjes bij soorten uit een aantal andere families, waarvan 
we uit ons land kennen de els, Alnus glutinosa e.a. soorten, de gagel, Myrica gate en de 
duindoorn Hippophae rhamnoides. Bij deze en talrijke uitheemse plantensoorten be
hoort de microsymbiont tot het Actinomycetengeslacht Franlcia. 

De micro-symbionten. 
De Cyanobacterien uit de genoemde symbiosen zijn in kultures niet verschillend van an
dere Anabaena's en TVosrocstammen. Wel is het niet altijd eenvoudig ze uit de symbionti-
sche toestand in kuituur te brengen en vaak bl i jkt , dat de geïsoleerde stam niet meer in 
staat is een symbiose aan te gaan, zodat het definitieve bewijs van hun identiteit met de 
symbiont niet te leveren vah. In kuhures vormen ze de typische heterocysten, waarin de 
zuurstofvoorziening zo geregeld is, dat ze tot stikstofbinding in staat zijn. 

De Rhizobia laten zich meestal zonder problemen isoleren en kweken. Het zijn bacte
riën van het Gram-negatieve type met een dunne celwand, die door een buitenmembraan 
is afgesloten. Reeds lang onderscheidt men twee typen, met de groeisnelheid als opval
lendste kenmerk. De snelle groeiers rekent men thans tot het geslacht Rhizobium, de tra
ge groeiers tot Bradyrhizobium. Het verdere verschü tussen de soorten berust op de gast-
heerspecificheh. Zo noemt men de Rhizobia uit klaver R. trifolii, uit phaseolus R.phase-
oli, uit erwten of Vicia's R.leguminosarum, uit lucerne en verwanten R.meUloti. De Bra-
dyrhizobia omvatten vooral tropische soorten, soya kan noduleren met B.japonicuin, 
terwijl er recent uit China tevens een snel groeiende Rhizobium uit soya geisoleerd is. 
Ook de stammen uit Parasponia behoren tot Bradyrhizobium. 

In 1986 is voor het eerst aangetoond, dat onder bijzondere omstandigheden 
Bradyrhizobia-stammen tot stikstofbinding te brengen zijn. Deze treedt op in bepaalde 
voedingsmedia, bij lage zuurstofgehaltes en tegen het einde van de groeifase, wanneer het 
gebruik van de gebonden stikstof dubieus is. Voor Rhizobia-stammen bestaan slechts in
cidentele aanwijzingen voor stikstofbinding, doch normahter is deze in kultures niet aan
toonbaar. Een goede stikstofbinding is het resuhaat van de symbiose. 

Frankia onttrok zich lange t i jd aan isolaties, de eerste kultures zijn in 1978 verkregen. 
Ze zijn gekenmerkt door dunne hyfen, opvallende driedimensionale sporenvorming in 
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Figuur 4 

Het sym-plasmide pRL 1 JI van Ritizobium leguminosamm (erwt). Dit cirkelvormige 
DNA bevat twee clusters genen, die noodzakelijk zijn voor de binding. Fix I en Fix II, 
waarbij Fix II de nif-genenbevat. Daartussen bevindt zicti een groep genen, die essentieel 
zijn voor de infectie en daarop volgende nodulatie (nod-genen), met een lengte van 6,6 
kilobasen. Hieronder zijn de genen voor de funkties hac en tsr en genen, wier mutaties 
leiden tot vertraagde wortelknolvorming (,,delayed"). De met Tn 1831 aangeduide pijlen 
duiden de plaats aan, waar het transposon Tn 1831 kan worden ingebouwd en aldus tot 
mutaties leidt, die tot het onderzoek van de lokalisatie der genen hebben bijgedragen. 
Ook andere genen zijn op het plasmide gelokaliseerd fmep etc.) die hier niet worden 
besproken. 

(tekening Dr. C.A.W. Wijffelman) 

sporangia en onder N-arme condities de vorming van blaasjes (vesikels) waarin ook in 
kultures een goede N-binding aantoonbaar is. De isolatie lukt niet in alle gevallen, soms 
bleek voor de isolatie de toevoeging van een lipoiedextract uit elsewortels noodzakelijk. 
Soms is ook dit niet voldoende. Uit zulke waarnemingen kan men concluderen tot 
belangrijke verschillen in de onderlinge bindingen tussen de symbionten. 

Het verloop van infectie en nodulatie. 

We wülen ons thans verder beperken tot de (Brady)Rhizobiutn-l.egummosm symbiose 
met soms een enkele vergelijking met een der andere symbiosen. Twee vragen staan hier 
voorop. Welke interacties spelen een rol bij de tot stand koming van het wortelknolletie 
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en hoe kan men verklaren, dat er een zo grote aanpassing bestaat van bepaalde Rhizobi-
M/wstammen tot bepaalde Leguminosen, dat van een duidelijke gast-gastheerspecificiteit 
kan worden gesproken. Het gaat bij deze vragen niet slechts om de infectie en de daarop 
volgende processen, die tot de vorming van een knolletje leiden. Soms ontstaat er wel een 
knolletje, maar b l i j f t de stikstofbinding in gebreke. Men spreekt dan van een ineffectief 
knoUetje. 

Alvorens voor deze verschillen in ineffectiviteit en effectiviteit tussen Rhizobia en Le
guminosen verklaringen te zoeken, dienen we eerst in grote lijnen het verloop van infectie 
en knolvorming te beschrijven. Men kan in zo'n beschrijving diverse fasen onderschei
den, die met fenotypische kenmerken plegen te worden aangeduid. Deze fenotypische 
kenmerken zijn dan weer bepaald door nader te analyseren genotypische kenmerken van 
plant en bacterie. In elke fase kunnen de interacties tussen plant en bacterie zo specifiek 
zijn, dat hierop verklaringen voor de uheindelijke specificiteit gebaseerd kunnen worden. 

De infectie wordt voorafgegaan door een chemotaxls van de bacteriën naar het wortel
oppervlak (Cht), deze wordt gevolgd door een kolonisatie van het worteloppervlak, in 
het bijzonder van de jonge wortelharen (Roe). De bacteriën hechten zich aan het opper
vlak der wortelharen (Roa). De wortelhaar reageert hierop door vervormingen, waarbij 
vooral de vorming van "shepherds crooks" ook wel "marked curling" genoemd essen
tieel is (Hac). Ook kunnen er vertakkingen geïnduceerd worden, waardoor nieuwe wor-
telhaaruitgroeiingen ontstaan, die bacteriën kunnen binden ((Hab). Het handelt hier spe
ciaal om de reacties op aanhechtende bacteriën bij die epidermiscellen, die net op het 
punt staan tot wortelharen uit te gaan groeien. Deze groei is blijkbaar essentieel voor de 
optredende reacties. 

Door de wortelhaarkrulling worden groepjes bacteriën zo opgesloten tussen de celwan
den, dat er een concentratie ontstaat die de wortelhaar verder beïnvloedt. D h leidt ter 
plaatse tot de eigenlijke infectie ( Inf) . Hierbij dringt de bacterie de wortelhaarcel binnen, 
maar wordt direct weer omgeven door een celwandafzetting. Door voortgaande groei en 
voortgaande celwandafzetting vormt zich een z.g. infectieschede (Ing). Onder invloed 
van de naar binnen groeiende en zich vertakkende (Inb) wortelhaar worden in de bin
nenste cortexcellen celdehngen geïnitieerd (Noi), waaruit het meristeem ontstaat waaruit 
zich het knolletje zal ontwikkelen (Nod). Bij de niet-leguminosen, zoals de els, gebeurt 
dit in twee stappen: eerst ontwikkelt zich een knolletje in de cortex, dat echter zich niet 
verder ontwikkelt, maar wel in de centrale cylinder een zijwortelaanleg induceert, 
waaruit het uiteindelijke wortelknoUetje, hier rhizothamnion genoemd, ontstaat. 

Bij de hier zeer uitgebreid onderzochte erwt groeit de infectieschede verder en bereikt 
tenslotte een der nieuw gevormde cellen. Zodra de infectieschede deze cel binnendringt 
neemt de celwandafzetting rond de bacteriemassa af en komen de bacteriën v r i j , zij het 
wel direct omgeven door de cytoplasmamembraan van de cel (Bar). De bacteriën delen zich 
nog enkele malen, vullen het grootste deel van de cel en stoppen dan hun delingen, waar
bij ze uitgroeien tot opgezwollen, vaak vertakte cellen, die men bacteroiden noemt (Bad). 
De gastheercel reageert op deze gebeurtenissen door de aanmaak van specifieke eiwitten, 
die men nodulines noemt. (Nin). De meest interressante hiervan is het eiwit voor een hae-
moglobine, dat compleet wordt door koppeling aan een haemverbinding, die door de 
bacteroiden gevormd wordt. Dit haemoglobine speelt een belangrijke rol door het trans
port en de regulatie van de zuurstof. In de bacteroiden wordt tenslotte nitrogenase ge
vormd (Nif) benevens een aantal enzymen voor complementaire functies, zowel in de 
bacteroid als in het gastheercelcytoplasma. 

Uiteindelijk worden de bacteroiden en de cellen, die de bacteroiden bevatten, afgebro
ken. Hoe langer deze afbraak wordt uitgesteld, hoe beter de functie voor de stikstofbin
ding, een te korte knolpersistentie (Nop) leidt tot ineffectiviteit. 



20 

Genetische achtergronden van infectie en nodulatie 

Het zal uit het bovenstaande overzicht reeds duidelijk zijn, dat infectie en nodulatie ge
paard gaan met metabohsche veranderingen in gast en gastheer. Nieuwe enzymactivitei
ten, nieuwe eiwitten worden gevormd, andere activiteiten nemen af en het ligt voor de 
hand hier te zoeken naar interacties, die zich manifesteren in de regulatie van gen-
activiteiten bij plant en bacterie. De enorme mogelijkheden, die de methoden van de mo
derne moleculaire genetica bieden hebben de laatste jaren ons inzicht in de betrokken ge
nen en de gen-regulaties enorm doen toenemen. Bij Rhizobiuin-soovten is thans algemeen 
gevonden, dat vele der noodzakelijke genen gelegen zijn op een extrachromosomaal 
plasmide, dat men een ^yw-plasmide noemt. Deze bevatten de «//'-genen, andere voor de 
stikstofbinding essentiële genen (fix-genen) en genen, die voor de vroege stadia van de 
nodulatie onmisbaar zijn («orf-genen). Onder deze nod-genen bevinden zich de z.g. 
cominon-nod genen, die bij alle Rhizobia ongeveer gelijke werking hebben en andere ge
nen, die de soortspecificiteit bepalen. Ook bij Bradyrhizobium treft men analoge genen 
aan, doch hier bevinden deze zich op het chromosoom zelf. Ook bij Rhizobium zijn trou
wens niet alle essentiële genen op het 5y/w-plasmide gelocaliseerd, enkele genen voor de 
latere activiteiten in het nodulatieproces zijn chromosomaal gebonden. 

Waarnemingen van zeer recente aard in verschillende laboratoria, w.o. de werkgroep 
in Leiden, hebben getoond dat bepaalde common-nod genen, zoals een gen, dat betrok
ken is bij de wortelhaarkromming (Hac-kenmerk) eerst aktief worden onder invloed van 
stoffen, die door de plant worden afgescheiden. Deze zijn thans geidentificeerd als beho
rende tot de flavonoiden. Zo induceert de plant de aanmaak van factoren bij de bacterie, 
die deze nodig heeft voor een succesvol verlopend infectieproces. Bovendien komt nu 
reeds naar voren, dat de bacteriën het sterkst reageren op de flavonoiden, van het type, 
dat door de eigen gastheerplant wordt uitgescheiden. 

Ook bij de plant worden als reactie op de binnendringende bacterie genen geactiveerd, 
zoals bl i jkt uit de latere inductie van noduhnen. Ongetwijfeld spelen ook op eerdere mo
menten dergelijke gen-activaties een rol . Zowel bij bacterie als plant neemt de kennis om
trent de noodzakelijke genen, hun regulatie en de gevormde eiwhten in zeer snel tempo 
toe. Hiermee is echter nog niet verklaard waarop de uiteindelijke werking van deze eiwit
ten berust, spelen ze een direkte rol , zi jn ze als enzymen betrokken bij de vorming van 
andere essentiële stoffen, en zo ja, welke? En waarom zijn die dan essentieel? Hier ligt 
nog een groot terrein van integratie tussen het genetische werk en de biochemische fysio
logische verklaring. 

Fysiologie van de infectie en nodulatie. 
Van de fysiologische theorien betreffende de infectie willen we slechts een enkele noe
men. Zo zijn er thans verschillende aanwijzingen, dat de binding van de bacteriën aan het 
wortelhaaroppervlak berust op suikerbindende eiwitten, de z.g. lectinen, die door de 
plant worden gemaakt en aan het oppervlak der wortelharen uitgescheiden. Deze zouden 
dan binden aan bepaalde koolhydraten in of rond de celwand van de bijpassende Rhizo-
biumcellen. 

Vele aspecten van de infectie laten zich met deze theorie verklaren, isolatie en analyse 
van de betrokken lectinen en van de celwandkoolhydraten is in volle gang. Een krachtig 
argument ten gunste van de theorie is, dat mutanten, die niet meer kunnen infecteren, 
vaak inderdaad een afwijking in deze koolhydraatsamenstelling blijken te bezhten. De 
theorie is echter niet door ieder aanvaard. Een probleem is ook, dat binding op zich niet 
voldoende kan zi jn , doch door volgende reacties gevolgd moet worden. Deze zouden wel 
eens van veel specifiekere aard kunnen zi jn, dan de aanvankelijke binding. 

Een andere vraag van fysiologische aard, waarvoor aannemelijke verklaringen te geven 
zijn, betreft de inductie van celdelinaen in de cortex. Men kan Hpzp in opicnlpprHp pnrtpv. 
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Figuur 5 
Legenda; 

Sciiematisclte weergave van de interacties tussen de bacteroiden de plantencel aan weers
zijden van tiet grensvlalc bestaande uit de cytoplasinainetnbraan en celwand met buiten-
membraan van de bacteroid en de plantaardige peribacteroidmembraan. Verldaring 
blijkt uit de tekst. Onzekerheden zijn weergegeven met geharceerde lijnen en vraagtekens 
en betreffen de vraag of de suikers uit de assiinilatenstroom de bacteroiden bereiken en 
de lokalisatie van het leghemoglobine buiten de bacteroiden in hetplantencytovlasiria of 
in de intersytnbiontische ruimte. 

De nitrogenase reduceert niet slechts N2 maar in meerdere of mindere mate ook 
H+ionen tot H^. Dit verlies aan efficiëntie kan in een aantal gevallen ten dele worden op
gevangen wanneer deze H2 als substraat voor respiratie wordt gebruikt, 
(schema van A. Quispel in Encyclopedia for plant physiology Band 15 pag. 320 Springer 
Verlag 1983) 
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cylinders opwekken door toediening van bepaalde plantehormonen, zoals stoffen met 
auxine en cytokinineactiviteit. De Rhizobia kunnen zulke actieve stoffen vormen uit 
voorstadia, die door de plant worden gemaakt en het hgt voor de hand in deze productie 
de verklaring voor de inductie van celdelingen te zoeken. 

We willen het bij deze enkele voorbeelden laten en besluiten met de beschouwing van 
de shuatie in het uiteindelijk gevormde knoUetje met bacteroiden. 

De processen in en rond de bacteroiden in Itet effectieve wortelicnolletje 
In de bacteroiden is op een nog niet opgehelderde wijze het «//'-genengebied geïnduceerd, 
waarbij een aktieve nitrogenase is gevormd. De plant zorgt voor de aanvoer van organi
sche stoffen die primair in de bladeren bij de fotosynthese zijn gevormd. Deze zijn aan
vankelijk in de vorm van suikers beschikbaar, maar hoewel geïsoleerde en gekweekte 
Rhizobia zeer goed suikers voor hun ademhahng gebruiken, is dit bij de bacteroiden niet 
het geval. Deze reageren veel sterker op organische zuren, zoals appelzuur en waarschijn
l i jk worden deze in het knoUetje uit de suikers gevormd. De leghemoglobine reguleert de 
zuurstofvoorziening zo, dat de energieproductie goed optreedt, de nitrogenase geen scha
de ondervindt. Naarmate bij de bacteroidvorming de nitrogenaseactiviteit toeneemt, 
neemt de activheit van het enzym glutaminesynthetase, dat normahter de gevormde NH^ 
zou verwerken, dusdanig in activiteit af, dat de bacteroiden de zo kostbaar gebonden 
stikstof niet meer zelf kunnen verwerken. De ammonium wordt uitgescheiden. De omrin
gende plantencel vertoont nu zelfs een sterk gestegen activiteit aan glutaminesynthetase 
en ook andere enzymen, zodat de gebonden stikstof vrijwel geheel de plant ten goede 
komt. Het is waarschijnlijk dat de bacteroid, die niet meer groeit, voor de nog optreden
de stikstofbehoefte door de plant voorzien moet worden van organische stikstofverbin
dingen. De eens vrije bacterie is geworden tot een bacteroid, die in vele opzichten be
schouwd kan worden als een stikstofbindend organel van de plant. 

Bij de symbiontische Cyanobacterien en bij Frankia's zi jn er eveneens duidelijke aan
wijzingen, dat de gebonden stikstof niet meer de micro-symbiont, maar de plant ter be
schikking komt. 

Slo tbeschouwingen 
We hebben in het voorgaande gezien hoe, speciaal bij de wortelknoUetjes-symbiosen, een 
uiterst subtiele interactie plaats vindt tussen de beide symbionten. Voor een belangrijk 
deel speelt deze zich af op het moleculaire vlak van de repressie en inductie van genactivi-
teiten, daarnaast op dat van de enzymactiviteiten zelf. De aanpassing van de symbionten 
aan elkaar leidde uiteindelijk tot een eenheid, waarin de micro-symbionten vrijwel als or-
ganellen van de plant te beschouwen zijn. Dit is uitermate belangrijk in verband met de 
opvatting, dat ook echte organellen uit eukaryotische cellen, zoals mitochondrien en 
chloroplasten, eens in een ver verleden symbiontische bacteriën waren. 

In de tweede plaats moeten we hier terugkomen op de praktische aspecten. Zal het in
derdaad eens mogelijk zijn ook andere planten tot stikstofbinding te brengen? De in
breng van «//-genen, bijvoorbeeld met behulp van het Ti-plasmide uit de met Rhizobium 
verwante crown-gal hactene Agrobacterium tumefaciens, hoort zeker tot de mogelijkhe
den. Maar het is nog zeer de vraag of deze andere planten de voorwaarden kunnen schep
pen voor de inductie en regulatie van deze genen en de gevormde nitrogenase. Zou men 
Rhizobium zo kunnen manipuleren, dat andere gastheerplanten tot nodulatie worden ge
bracht? Inderdaad lukt dit bij de Rhizobium's onderUng na de overdracht van de 
specificiteits-bepalende genen, Sym-plasmiden zijn op andere bacteriën overdraagbaar, 
maar er blijken ook chromosomale genen nodig, en de plant moet in staat zi jn de essen
tiële nodulines te vormen. Tot nu toe moet deze overdracht op andere planten dan ook 
als een ver en wellicht nooit bereikbaar toekomstbeeld gezien worden. 

Belangrijker is echter de huidige kennis optimaal te benutten om de bestaande syste-
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men tot optimale prestaties te brengen. De ene Rhizobium-plant combinatie is veel e f f i 
ciënter dan de andere. Effectiever nodulerende Rhizobia leiden tot betere stikstofbinding 
of zi jn minder gevoehg voor reeds aanwezige stikstofverbindingen. Toediening aan de 
grond heeft echter vaak weinig resultaat omdat de ingebrachte Rhizobium-stammen niet 
kunnen concureren met de natieve stammen. Meer verwacht men daarom van de intro
ductie van, op dh punt veredelde, plantenrassen. 

Een zeer belangrijke mogelijkheid, met name voor de derde wereld, bestaat uit het be
vorderen van de kuituur van Leguminosen, waarvan de mogelijkheden nog onvoldoende 
benut zijn. 
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D E M O L E C U L A I R E BASIS VAN H E R K E N N I N G 

door 

J . J . van Rood 

In het begin van de Peloponnesische oorlog tussen Sparta en Athene, en wel in het jaar 
430 voor Christus, wordt Athene geteisterd door een mysterieuze epidemie. Deze epide
mie demoraliseerde niet alleen de Atheners, maar leidde ook tot de dood van een kwart 
van het leger. Jonge, sterke mannen in de kracht van hun leven. 

Thucydides beschrijft in zijn "geschiedenis van de Peloponnesische oorlog" hoe de 
epidemie om zich heen grijpt en merkt, volgens de vertaling van Major (1), op: 'But those 
that were recovered, had much compassion both on them that died and on them that lay 
sick, as having both known the misery themselves, and now no more subject to the dan
ger. For this disease never took any man for the second time'. 

Het is zeker niet de eerste epidemie die plaats vond en ook niet de eerste die beschreven 
werd. Maar het is wel de eerste beschrijving van wat we nu "verkregen immuniteit" noe
men. Met verkregen immuniteit bedoelen we het vermogen van een individu om — indien 
hi j met een virus of bacterie in aanraking is geweest en de daarbij behorende infectie 
heeft overwonnen — bij hernieuwd contact de betrokken bacterie of virus snel en af
doende te elimineren. De verkregen immuniteit is de basis van de huidige vaccinatie tegen 
griep, kinderverlamming en andere infectieziekten. We gebruiken daarvoor virussen of 
bacteriën die door een ingreep zo verzwakt zi jn dat ze geen infectie maar wel immunheit 
kunnen induceren. 

Maar in de t i jd van Thucydides waren er natuurlijk nog geen vaccins. Als je in die t i jd 
een epidemie overleefde betekende dat, dat je om de een of andere reden binnendringen
de bacteriën of virussen sneher en effectiever kon herkennen en elimineren, dan zij die 
door zo'n infectie overleden. 

Die herkenning gebeurt via twee mechanismen. Het is de taak van de antistoffen en de 
witte bloedcellen die beide in het hele lichaam verspreid zi jn. Antistoffen, ook wel antili
chamen genoemd, zijn eiwitten. Hun belangrijkste taak is zich te hechten aan virussen en 
bacteriën, die dan snel onschadelijk gemaakt kunnen worden. Antistoffen worden ge
maakt door geactiveerde witte bloedceUen. Een andere groep van witte bloedceUen kan 
— ook weer na activatie — de bacterie of het virus direct aanvallen. De ene witte bloedcel 
maakt een produkt, het antilichaam, de andere witte bloedcel trekt er — na activatie — 
zelf op uh. 

Hoe gaat nu die activatie van die witte bloedcellen in zijn werk? Daartoe zi jn whte 
bloedcellen uitgerust met structuren, moleculen op hun celmembraan, die we aan zullen 
duiden met de letters H L A . Elke witte bloedcel is een bolletje waarop een 20.000 van der
gelijke moleculen zich bevinden. Elk H L A molecuul is in staat een bepaald virus of bac
terie te herkennen en zich daaraan te hechten. Ze lijken hierin op de antihchamen, die dat 
ook kunnen. In veel opzichten lijken de moleculen en de antilichamen op elkaar, maar in 
een heel belangrijk opzicht verschUlen zi jn. Het verschil ligt in het feit dat antihchamen 
niet maar de moleculen op de witte bloedcellen wel worden geërfd van ouder op kind. 

Ze lijken in dat opzicht op de bloedgroepen en we noemen ze daarom ook wel weefsel-
groepen. 

Natuurkundige Voordrachten N.R. 65. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij 
tMntiiiirlfiinrip nilifrpnfia tp 's-Piravpnhaiip nn 7,0 nktnher IQRfi. 
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Net zo goed als er verschillende bloedgroepen zijn: O, A, B en AB, zi jn er ook verschil
lende weefselgroepen. Maar daar we de keus uit maar 4 verschillende ABO bloedgroepen 
hebben, hebben we voor de H L A groepen de keus uit meer dan een miljoen verschillende 
combinaties. 

Zowel de weefselgroepen als de antihchamen zijn uiterst complex (zo'n honderddui
zend, miljoenen combinaties), en kunnen virussen en bacteriën onschadelijk maken. 
Daarin Icomen ze overeen. 

Het verscljil is dat we, per individu "maar" zo'n 14 verschillende weefselgroepen hebben 
van de miljoenen die er bestaan en die dus per individu van samenstelling verschUlen ter
w i j l ieder van ons honderdduizend verschillende antilichamen met zich meedraagt die 
per individu goeddeels gelijk zi jn. Daardoor kunnen antihchamen en weefselgroepen een 
verschillende taak vervullen in onze afweer tegen bacteriën en virussen. Terwij l de antili
chamen vooral het individu beschermen tegen allerlei verschillende binnentrekkende vi
russen of bacteriën is het de taak van de weefselgroepen, waarvan de samenstelling tussen 
de individuen verschilt, in de eerste plaats om niet het individue maar de soort in stand te 
houden. 

Het zijn deze verschillende weefselgroepen die maakten dat de ene Athener stierf en 
dat de andere het overleefde. 

Het is hiermee wel duidelijk geworden dat het alleszins de moeite waard is om wat meer 
van die weefselgroepen te weten te komen. En dat is dan ook precies wat onze groep de 
laatste 25 jaar gedaan heeft. 

Het zou natuurlijk prachtig zijn om te zeggen dat we zo'n 25 jaar geleden de hele 
problematiek al doorzagen, een gedetailleerd werkplan indienden dat tot in de hoogste 
instantie kon worden goedgekeurd, waarna we aan het werk gingen om in 1958 onze 
eerste pubhkatie aan het tijdschrift "Nature" (voor de Alfa 's onder ons: het Mekka voor 
alle Betha's) aan te bieden (2) (f ig. 1). 

Dat is natuurlijk onzin, alhoewel het nu, 25 jaar later, wel van ons verwacht wordt. 
Iets dat velen onder ons zorgen baart. 

Wat gebeurde er dan wel? Serendipity kwam om de hoek kijken. Wat je er mee bedoelt 
is eenvoudig dat je iets leuks vindt waar je helemaal niet naar op zoek was. 

En dat overkwam onze groep ook toen we bi j een vrouw werden geroepen die net van 

Leucocyte Antibodies in Sera from Pregnant 
Women 

Attemi'ts to doiuonatrate leucocyte antibodies in 
sera from pregnant women, so far as we know, have 
been unsuccessful. However, from recent observa
t ion in our laboratory, wo believe that they do occur. 

A patient (H. J5.) -si.xth [irej^'aancy (two aljurtious) 
" delivered of premature twins had a post-jjartum 
bleeding for which sho received a blood trau.st'u.siou. 
This transfusion was followed by a febrUe reaction ; 
incompatibility of bhjod gfou]is could bc excluded a.s 
a cause. iSerological investigations, however, showed 
strong leucocyte antibodies (Daussct's techuic|ue') iu 
the i)atiouL'B serum ; these were akso present before 
the transfusion. The [latient hud had no prior 
transfusions. 

Fig. 1 
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een tweeling was bevallen, een nabloeding had gehad en op de toegediende bloedtransfu
sie had gereageerd met heftige koude rillingen, braken en koorts. Deze transfusiereactie 
bleek veroorzaakt te zijn door antistoffen bij de patiënte tegen de witte bloedcellen van 
de donor. Dat dergelijke antistoffen zo'n transfusiereactie konden veroorzaken was al 
door Van Loghem gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, wat 
overigens niet de beste methode is om de wereldpers te halen (3). Dit werk van Van Log
hem en zijn medewerkers heeft dan ook onverdiend te weinig aandacht gekregen in het 
buitenland. 

De transfusiereactie konden we dus verklaren door de aanwezigheid van de anti
stoffen, maar waar kwamen die antistoffen vandaan? Volgens buitenlandse experts kon
den alleen bloedtransfusies dergelijke antistoffen tegen witte bloedcellen induceren: 
zwangerschappen zouden dit niet kunnen. Eigenwijs als we (toen al) waren vroegen we 
ons af of misschien — ahe buitenlandse experts ten spijt — zwangerschappen toch derge
lijke antistoffen konden opwekken. Mevrouw was tenslotte 7 maal zwanger geweest. Dit 
bleek inderdaad het geval te zijn: niet alleen bloedtransfusie maar ook zwangerschap kan 
de formatie van dergelijke antistoffen induceren (2). 

Het belang van de vondst dat zwangerschappen deze antistoffen tegen witte bloedcel
len konden induceren, lag onder meer in het feit dat hiermee een grote groep van poten
tiële donors van deze antistoffen werden geïdentificeerd die bovendien antistoffen had
den gevormd tegen maar één individu n . l . de vader van het kind dat de vrouw gedragen 
had. Ze zijn daarmee de ideale reagentia om weefselgroepen te bepalen. 

Een cursus statistiek hielp met het opzetten van een statistische benadering om het in
gewikkelde witte bloedcel- of weefselgroepensysteem te ontrafelen. En daarmee hadden 
we een wereldprimeur gehaald. Met behulp van onze statistische benadering werd toen in 
internationaal verband de ontrafeling van het zo complexe weefselgroepensysteem of 
HLA-systeem uitgebouwd (4, 5, 6). H L A is een afkorting voor human /eukocyte antigen. 

Ondertussen ging het werk door. De internationale samenwerking groeide en vanuit 
een observatie aan het ziekbed ontwikkelde zich een nieuwe basale wetenschap, het 
HLA-onderzoek. Toch heeft onze groep een heel apart accent gehouden, dat het onder
scheidt van een groot aantal van de andere groepen die in het HLA-gebied werken. En 
dat is onze verbondenhied met wat er in , bij en om het ziekbed gebeurt. 

Door het werk van onder andere Van der Sluys Veer, nu Hoogleraar in Utrecht, en 
Bosch, internist in Eindhoven, kon b.v. de betekenis van de HLA-antigen in de bloed
transfusie voor het eerst worden aangetoond. Een Nederlandse primeur (7). 

Analoge weefselgroepensystemen zi jn ook bij dieren gevonden. Bi j de muis was bewe
zen dat dit analoge systeem in belangrijke mate de overlevingskans van een weefsel- en or
gaantransplantatie beïnvloedt. Het was dus logisch om dat ook na te gaan bi j de mens. 

We konden inderdaad aantonen, dat overeenkomst tussen donor en ontvanger voor 
dit ingewikkelde HLA-systeem van doorslaggevende betekenis was voor de overlevings
kansen van een huidtransplantaat (8). Daarmee was het waarschijnlijk dat dit ook voor 
organen zoals de nier zou gelden. A l deze experimenten werden in nauwe samenwerking 
met het Primatencentrum TNO te Rijswijk verricht waar de experimentele protocollen 
eerst in Resus-apen werden uitgetest (9). Als we dus vrijwihigers om medewerking vroe
gen, wisten we daardoor bi j voorbaat dat het naar alle waarschijnlijkheid niet voor niets 
zou zi jn. Na de huidtransplantaten bleek, dat ook de niertransplantatie-prognose door 
HLA-matching d.w.z. door het uhzoeken van HLA-identieke of althans op elkaar l i j 
kende donor-ontvangercombinaties verbeterd kon worden (10, 11). 

Ik kan me voorsteUen dat u zich afvraagt hoe het mogelijk is met zo'n ingewikkeld 
HLA-systeem met meer dan een miljoen groepencombinaties een donor en ontvanger te 
vinden die zelfs maar gedeehelijk op elkaar lijken. Gelukkig valt dat wel mee. I n famihes 
is een kwart van de kinderen HLA-identiek. Maar ook tussen onverwante individuen kan 
men identieke of bijna-identieke donor-ontvanger-paren vinden, omdat sommige H L A -
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groepen veel vaker voorkomen dan andere. Het b l i j f t nodig een grote groep donors en 
ontvangers getypeerd te hebben. Dit is ook de basis van Eurotransplant, een stichting die 
vanuit onze vakgroep werd opgericht (12) (f ig. 2). 

Het principe is eenvoudig: men typeert voor de HLA-groepen een groot aantal poten
tiële niertransplantaat-ontvangers. Onze wachtlijst bestaat nu uit zo'n 5.000 mannen en 
vrouwen die met de kunstmatige nier worden behandeld in Nederland, België, Luxem
burg, Duhsland en Oostenrijk. Per jaar komen ongeveer 2.000 nieren ter beschikking 
voor het grootste gedeelte afkomstig van verkeersslachtoffers. Een computer geeft aan, 
waar de best passende ontvanger behandeld wordt. De Eurotransplant administratie 
coördineert het transport naar de geselecteerde patiënt. 

Over de jaren hebben de analyses aangetoond dat HLA-matching niet alleen het trans-
plantaat maar, nog veel belangrijker, ook de patiënt een betere overlevingskans geeft (13, 
14). De Eurotransplant-operatie is niet goedkoop: zo'n 5 miljoen gulden per jaar voor 
2.000 transplantaties, maar men kan berekenen dat deze uitgave zich zelf meer dan 5 x 
terugverdient door verlenging van de gemiddelde overleving van getransplanteerde orga
nen (nog afgezien van de niet in geld uit te drukken gespaarde mensenlevens). 

Eurotransplant is wel beschreven als een "success story". En dat is het ook. Het i l 
lustreert ook hoe moeilijk het is om ontwikkelingen te voorspehen 
in 1958 de transfusiereactie bi j onze patiënte 
in 1962 de ontrafeling van het HLA-systeem kan beginnen 
in 1966 bewijs dat HLA-matching de huid- en niertransplantatie-prognose gunstig beïn
vloedt en 
in 1967 oprichting van Eurotransplant. 

Binnen 10 jaar leidden khnische observaties tot basaal onderzoek dat op zijn beurt 
voor de kliniek nuttige bevindingen opleverde. Hoe belangrijk een niertransplantatie 
voor de betreffende patiënt ook mag zijn, biologisch gezien b l i j f t het een cultureel arte
fact. We zijn niet op deze aarde neergezet om onderhng nieren uit te wisselen (15). En dat 
voert ons dan terug naar de vragen die Thucydides' beschrijving van de epidemie in 
Athene opriepen. Ik heb U verteld, dat het die weefsel- of HLA-groepen waren, die zo'n 
belangrijke rol speelden bi j het al of niet overleven van een epidemie in Athene of elders. 
Hoe zi jn we tot die conclusie gekomen? Hieronder volgt het verslag van één van de stu
dies die ons hiervan overtuigden. 

Het betreft emigranten die in 1845 naar Suriname emigreerden en daar gedecimeerd 
werden door een typhus- en gele koortsepidemie (16) (f ig. 3). René de Vries, Staflid van 
onze groep, kende de geschiedenis van de epidemie en hij stelde, dat het interessant zou 
kunnen zijn te proberen de afstammelingen van hen die de epidemie hadden overleefd op 

EUROreflNSPLflNT NEDCRLfiND 
Fig. 2 
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te sporen, tiun HLA-groepen te bepalen, en na te gaan of de samenstelling van de H L A -
groepen bij deze afstammelingen van de overlevenden van de epidemie significant ver
schilde van die van de huidige Nederlandse bevolking (fig. 4). Dit bleek inderdaad het ge
val te zi jn. 

Natuurlijk is dit maar één voorbeeld, één "experiment of history", maar er bestaan 
vele en veelsoortige en ze wijzen allemaal naar dezelfde richting: de samenstelling van de 
HLA-groepen verschilt tussen de individuen, en daardoor heeft het ene individu een gro
te kans om epidemie A te overleven, een ander individu met andere HLA-groepen heeft 
een betere kans epidemie B te overleven die door een ander virus of bacterie wordt ver
oorzaakt. 

SURINAME NEDERLAND 

TYFUS: 5 0 % 
gele k o o r t s : 2 0 % 

A.D,1976 

Fig. 4 

Fig. 5. Differences in HLA gene frequencies (A GF) in a population of Dutch emigrants 
to Surinam and a Dutch control population. 

H L A Dutch emigrants Dutch controls 
antigens (typhoid -i- yellow fever) 

A w 30 0.13 0.0177 

B13 . 0.09 0.0213 
B17 0.12 0.0378 
Bw38 0.11 0.0139 

B7 0.02 0.1622 
B12 0.04 0.1262 

(De Vries et al. 1979) 
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En als wij hier zo bij elkaar zijn dan is dat alleen maar mogelijk, omdat onze voor
ouders die al verschillende epidemieën, die er door de eeuwen heen hebben gewoed, kon
den overleven. W i j zijn er hier en nu dankzij H L A ! 

Dit zou een goed moment zijn om op te houden, ware het niet dat er nog zo'n interes
sant vervolg op dit verhaal is. Serendipity hielp weer een handje. Engelsen vonden, uit
gaande van een overigens onjuiste hypothese, bij toeval dat de diarree die veroorzaakt 
wordt door een overgevoeligheid voor brood of beter de gluten in brood, vooral voor
kwam bij mensen met een bepaalde HLA-groep (18). Dat zette de medische wereld pas 
goed op zijn kop. 

Er zijn inmiddels tientallen ziekten beschreven die, zoals dat genoemd wordt, geasso
cieerd zijn met bepaalde HLA-groepen. Met andere woorden een ziekte komt vaker voor 
bij mensen met een bepaalde HLA-groep. Die ziekten variëren van diabetes tot reuma en 
van multiple sclerose tot schizofrenie (f ig. 6). 

Fig. 6. HLA and disease. 

H L A 
Disease; Antigen RR 

Arllirop.: 
Ankyl.spondyl. 
Reiter's syndr. 
Yersinia arthr. 
Rheumat.arthr. 

B27 
B27 
B27 
DR4 

87 
37 
18 
6 

Sl{in dis.: 
Psoriasis vuig 
Behcet's dis. 
Derm, herpet. 

Cw6/DR7 
Bw51 
DR3 

13 
13 
15 

In test. dis.: 
Cehac dis. DR3/DR7 14 

Autoiintn. & Endocr.dis.: 
Ac.chron.hepat. 
Myasth.gravis 
Graves' dis. 
Subac.De Quervain's thyreoid. 
Addison's dis. 
Diabet.(insulin-dep.) 
Congen. adren. hy perpl. 
Ideopath.membr.glom.nephr. 

DR3 
DR3 
Dw3 
Bw35 
Dw3 
DR3/DR4 
Bw47 
DR3 

4 
3 
3.46 

11.5 
7 

3.3/6.5 
15.4 
4.1 

Haemal, dis.: 
Haemochromat. A3/B14 4/5 

Neurol, dis.: 
Multiple scler. DR2 

Psyclhdis.: 
Manie depress. 
c u ; u....^:.^ 

Bwl6 
AQ 

2.2 
2.2 
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Iedereen die met deze materie te malcen had werd opgewonden door de perspectieven, 
de mogelij Icheden, die hierdoor geboden werden. Ziekten waarvan het erfelijk karakter 
tot op dat moment helemaal niet zo duidelijk was, bleken een erfelijke predisponerende 
factor gemeen te hebben: de HLA-groepen. 

Indien U mij tot nu toe heeft kunnen volgen (wat ik oprecht hoop) kan ik me voorstel
len dat U nu toch echt verward raakt. 

Ik begin mijn verhaal met epidemieën, vertel dan dat de kans deze te overleven afhan
kelijk is van de HLA-groepen die je van je ouders hebt geërfd, wijs er vervolgens op dat 
deze HLA-groepen van betekenis zijn bij het slagen van b.v. de niertransplantatie, en nu 
vertel ik U dat je er, van die HLA-groepen, ziek van kan worden! 

Hoe het precies in elkaar zit weten ook wij niet, maar het waarschijnlijkst is dat we de
ze HLA-ziekteassociatie moeten zien als de keerzijde van een medaille. De medaille is de 
eigenschap van de H L A groepen om ons in onze jeugd een betere overlevingskans te ge
ven tegen infecties. De keerzijde van de medaOle is dat ze in ons latere leven juist pre
disponeren voor een aantal, veelal ouderdomskwalen. De associatie tussen sommige ziek
ten en bepaalde H L A antigenen l i jk t dus duidelijk de Iceerzijde te zi jn van de overle-
vingsmedaille tijdens epidemieën. 

Terug naar de consequenties van de beschreven HLA-ziekteassociaties. Die zijn 
enorm. Het is duidelijk dat dit onderzoek nieuwe diagnostische mogelijkheden opent en 
ons een kans biedt de pathogenese, de ontstaanswijze van deze ziekten beter te begrijpen. 
Veel wordt verwacht van de nieuwe DNA-technologie, waar U bijna elke donderdag
avond in de NRC over kunt lezen en nu in toenemende mate ook op andere dagen op de 
pagina economie. De DNA-technologie is immers de basis van de biotechnologie die ons 
leven gaat veranderen. Deze zelfde technologie toegepast op onze kennis van het H L A -
systeem l i jk t het mogelijk te maken om b.v. de diagnostiek van diabetes en reuma aan
zienlijk te verscherpen door een meer precieze identificatie van die individuen die een zeer 
sterk verhoogd risico voor deze ziekten hebben. 

Dit confronteert ons echter met een medisch, ethisch en sociaal probleem. I k heb me la
ten vertellen dat Zeus alt i jd zo somber was omdat hij als enige van de goden in de toe
komst kon zien en dus wist dat het eens allemaal afgelopen zou zi jn . Maar stelt u zich 
eens voor hoe U zich zou voelen als U wist dat U of uw kind een heel grote kans heeft om 
diabetes of multiple sclerose te krijgen? Vooral wanneer deze kennis er nog niet toe b i j 
draagt om deze ziekten te voorkomen en nog maar nauwelijks om ze te verzachten. En 
hoe zal het gaan met de mogelijkheden van zulke vaak jonge mensen om een baan te k r i j 
gen? Zal de HLA-typering een onderdeel van het keuringspakket bi j een nieuwe baan of 
verzekering worden? Voorlopig nog zeker niet; maar hoe lang is 'voorlopig'? Evenals 
Zeus creëren we een wereld waarin we verder vooruit kunnen zien dan goed voor onze 
rust is; een wereld, die we ondanks ons vooruitzien niet wezenlijk kunnen veranderen. Er 
is maar één antwoord op dit dilemma en dat is voortgaan. Voortgaan met onderzoek 
naar de mechanismen die deze ziekten veroorzaken. Alleen als we dat inzicht hebben 
kunnen we hopen, dat de informatie over erfelijk-bepaalde ziektepredispositie (die we ze
ker zullen krijgen) op een menswaardige wijze verwerkt kan worden. Zulk werk hoort 
een hoge prioriteit te krijgen. Maar dit geldt ook voor de menswetenschappen, de ethiek. 
Onze kennis kan te makkelijk tot dictatuur i.p.v. bevrijding leiden. Wie betha zegt moet 
ook alfa zeggen. 
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H E T B E P A L E N VAN A A R D K O R S T B E W K G I N G E N M E T B E H U L P VAN 
G E O D E T I S C H E S A T E L L I E T E N 

door 

K . F . Wakker 

De theorie vatt de aardschollen tektonie/c 

Wanneer men een wereldkaart bekijkt zal men kunnen constateren dat de westelijke 
kustlijn van A f r i k a heel goed aansluit bi j de oostelijke kust van Zuid-Amerika (Fig. 1). 
Bij nadere bestudering zou blijken dat ook de geologische structuren ter weerszijden van 
de zuidelijke Atlantische Oceaan goed bij elkaar aansluiten. Daarom was in de 19e eeuw 
door enkelen al de gedachte geopperd dat beide continenten lang geleden in de geschiede
nis van de aarde weUicht één geheel zouden hebben gevormd. Ook bij andere continenten 
kan men overeenkomsten in de kustlijnen vinden, en op grond hiervan pubhceerde de 
Duhse meteoroloog A . L . Wegener (1880-1930) in 1912 een artikel, waarin hi j betoogde 

Figuur 1: De werelddelen rond de Atlantische Oceaan, samengevoegd tot één geheel. 

Natuurkundige Voordrachten N.R. 65. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor 
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 10 november 1986. 

Dit artikel is voor een deel gebaseerd op 3 artikelen van de hand van Prof.Dr.Ir. L . Aardoom en de 
auteur van dit artikel, gepubliceerd in Ruimtevaart, december 1984. 
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dat alle continenten in een ver verleden verenigd zouden zijn geweest in een oercontinent, 
en dat ze pas circa 250 miljoen jaar geleden zouden zijn begonnen uiteen te drijven. De 
posities die zij nu innemen zijn ook niet meer dan een momentopname. 

Hoe voor de hand liggend ook, toch werd Wegener's theorie aanvankelijk niet aan
vaard, omdat het op grond van de toenmalige geofysische inzichten onmogelijk scheen 
dat de continenten over de sterke oceaanbodem op drif t zouden kunnen raken. Z i jn 
ideeën kregen pas later weer aanhang, toen was ontdekt dat onder de relatief dunne star
re aardkorst een plastische laag, de asthenosfeer, aanwezig is die grootschahge horizonta
le bewegingen van de continenten mogelijk zou kunnen maken. Daarbij kwam nog dat 
inmiddels was gebleken dat in alle oceanen onderzeese ruggensystemen voorkomen en 
dat de gemeten magnetisatie-richting van het fossiele materiaal aan weerszijden van deze 
ruggen een patroon vertoont dat op uitnemende wijze aansloot bij zijn theorie. Met na
me was het mogelijk aan de hand van de fossiele magnetisatie niet aheen de trajecten die 
de continenten hadden afgelegd te reconstrueren, maar ook de snelheid van de bewegin
gen, zij het dan gemiddeld over lange geologische tijdperken, te schatten. A l deze gege
vens en waarnemingen hebben, samen met belangrijke geologische, biologische en klima
tologische aanwijzingen, de laatste 30 jaar geleid tot een variant van Wegener's hypothe
se, in de vorm van de thans algemeen aanvaarde theorie van de aardschoUentektoniek. In 
deze theorie wordt de aardkorst gedacht verdeeld te zijn in een aantal min of meer starre 
platen (aardschohen), die ten opzichte van elkaar bewegen (Fig. 2). Langs de oceanische 
ruggen ontstaat nieuwe aardkorst, die zijwaarts afvloeit. Elders vergaat weer aardkorst 
door onderduiking onder aangrenzende schollen, waarbij diepzeetroggen en keten
gebergten worden gevormd. Soms schuiven schollen ook langs elkaar. A l deze bewegin
gen gaan gepaard met plaatselijke vervormingen van de schollen. Wanneer door deze 
vervormingen de sterktegrens van het materiaal wordt overschreden dan kan een schoks-

Figuur 2; De aardkorst is op te delen in een beperkt aantal schollen. De figuur geeft te
vens een idee van hun onderlinge beweging. 
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gewijze ontspanning optreden in de vorm van een aardbeving. Inderdaad is uit de geogra
fische verdehng van aardbevingshaarden geblelcen dat deze haarden veelal langs de ran
den van de schollen zijn gelegen. 

De huidige meettechnieken die binnen het vakgebied van de ruimtegeodesie zijn ont
wikkeld stellen ons in staat de momentane bewegingen van de platen, doorgaans niet 
meer dan 10 cm/jaar, te meten, waardoor meer inzicht zal kunnen worden verkregen in 
de processen en mechanismen die deze bewegingen veroorzaken. De meetmethode berust 
er in principe op dat men door sateUieten die om de aarde cirkelen of verre sterren als 
meetobjekt te gebruiken, met behulp van de technieken van de ruimtegeodesie de onder
linge posities van bekende vaste punten op de continenten heel nauwkeurig bepaah. 
Door zulke bepahngen in de loop van een aantal jaren te herhalen kunnen veranderingen 
in de onderhnge afstanden tussen de punten met een nauwkeurigheid van enkele centime
ters per jaar worden afgeleid. In dh artikel zal alleen op de toepassing van de techniek 
van laserafstandmeting naar satehieten, waarop in ons land een ruime ervaring bestaat, 
nader worden ingegaan. 

De Cnislal Dynamics en WEGENER projecten 
Binnen de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA wordt op verschillende gebieden 
van de geofysica onderzoek verricht. Het betreft hier ondermeer studies over de rotatie
beweging van de aarde, de getijden, het zwaartekrachtveld van de aarde en de bewegin
gen van de aardkorst. Bij deze studies worden een aantal verschillende meettechnieken 
gebruikt, waarvan tot op heden de laserafstandmeting naar sateUieten een zeer belangrij
ke rol speelt. De reden hiervoor is dat er momenteel wereldwijd al een groot aantal laser-
systemen operationeel is en dat zij vooralsnog hogere meetprecisies leveren dan systemen 
die met behulp van radiogolven meten. Een nadeel van deze meettechniek is echter dat zij 
helaas gebonden is aan gunstige atmosferische omstandigheden en met name een onbe
wolkte hemel in de richting van de satelliet vereist. In 1976 heeft NASA in het kader van 
dit grootschalig onderzoek een geodetische satelliet LAGEOS gelanceerd, die speciaal 
was ontworpen voor het verrichten van laserafstandmetingen vanaf grondstations. Deze 
passoeve bolvormige satelhet heeft een diameter van slechts 60 cm, maar een grote massa 
van 407 kg, en is aan de buitenzijde voorzien van laserretroreflektoren (Fig. 3). H i j cir-
keh om de aarde op een hoogte van 5900 km, waarbij de hoek tussen het baanvlak en het 
equatorvlak (inclinatie) 110° bedraagt, en zal nog vele tientaUen jaren bruikbaar zijn als 
meetobject. Als reactie op een in 1978 door NASA uitgezonden zogenaamde Announce
ment of Opportunity tot deelname in het LAGEOS-project meldden onderzoeksgroepen 
van de Faculteit der Geodesie en de Faculteit der Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek 
van de Technische Universiteit Delft zich gezamenlijk, en met succes, aan. Beide groepen 
voerden toen al geruime t i jd gemeenschappelijk onderzoek uit, dat in de eerste plaats was 
gericht op de relatieve plaatsbepahng van laserafstandmeetstations, uitgaande van metin
gen op LAGEOS en eerdere geodetische satellieten. Het Observatorium voor Satellietge-
odesie (OSG) van de Faculteit der Geodesie beschikte te Kootwijk over een lasersysteem 
en de betreffende groep had ook de noodzakelijke kennis om de poshiebepalingen geode
tisch te analyseren en de betrouwbaarheid van de berekende posities vast te steUen. De 
Sektie Baanmechanica van Ruimtevoertuigen (SBR) van de Faculteit der Luchtvaart- en 
Ruimtevaarttechniek bracht in de samenwerking deskundigheid in op het gebied van het 
zeer nauwkeurig berekenen van de baan van de geodetische satellieten en het numeriek 
verwerken van de grote hoeveelheden laserafstandmetingen die in Kootwijk, maar ook 
vanuit zo'n 25 andere wereldwijd verspreide laserstations, worden verricht. De Delftse 
bijdrage tot het LAGEOS-project wordt gezien als een van de belangrijkste van Europese 
zijde. 

Toen NASA omstreeks 1980 het LAGEOS-projekt opnam in het Crustal Dynamics 
Project (CDP) was er gelegenheid tot formulering van nieuwe onderzoeksvoorsteUen. 
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Figuur 3: De Amerilcaanse LAGEOS satelliet. 

Gezamenlijk maakten het OSG en de SBR hiervan gebruik, niet aheen om het lopende 
werk voort te zetten, maar vooral om het uit te breiden en te intensiveren. Twee nieuwe 
transportabele zeer nauwkeurige laserafstandmeetsystemen, die door de Technische Phy
sische Dienst (TPD) te Delft voor het OSG en voor het Institut für Angewandte Geoda-
sie ( I fAG) te Frankfurt am Main werden gebouwd, boden hiertoe de mogelijkheid. Deze 
systemen worden aangeduid als Modular Transportable Laser Ranging System 
(MTLRS); het Duhse systeem staat bekend als MTLRS-1, het Nederlandse als MTLRS-
2. Beide systemen kwamen in 1984 gereed, en kunnen per vrachtauto of per transport
vliegtuig naar de gekozen meetlokaties worden vervoerd. De laser is met het optische 
systeem samengebouwd in een compact verrijdbaar wagentje, dat ongeveer 2 m in lengte, 
breedte en hoogte meet, en dat in totaal ongeveer 1500 kg weegt (Fig. 4). In een bijbeho
rende cabine bevinden zich ondermeer alle elektronische bedieningsapparatuur en andere 
systemen die voor het functioneren van het lasermeetsysteem nodig zi jn. Het vernieuwde 
Delfste onderzoeksvoorstel maakte weer deel uit van een pakket dat door een Westeuro
pees consortium van onderzoekers, de Workinggroup of European Geoscientists for the 
Establishment o f Networks for Earthquake Research (WEGENER) aan NASA werd 
aangeboden. Het Delftse voorstel werd, met de meeste andere voorstellen uit het pakket. 



39 

F/gMwr De Nederlandse mobiele laser MTLRS-2 in Roumelli, Griekenland (boven) en 
Xrsokalaria, Griekenland (onder). 

door NASA geaccepteerd. Binnen dit paklcet zi jn liet Delftse voorstel en het door I f A G 
ingediende voorstel gelijkgericht, en betreffen het meten van aardkorstbewegingen in het 
gebied van de MiddeUandse Zee met behulp van MTLRS-1 en -2, een NASA mobiele la
ser in dat gebied en een achttal vaste lasersystemen die verspreid in verschillende landen 
in West-Europa staan. De inzet van de twee MTLRS systemen en de samenwerking tus-
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sen I f A G en de TU-Delft groepen vormt de spil van het WEGENER-projekt. 
Het gekozen onderzoeksgebied, gesitueerd rond de Middellandse Zee, is in verschillen

de opzichten erg ingewikkeld. Het is het ontmoetingsgebied van drie grote aardschollen, 
de Euraziatische, de Afrikaanse en Arabische, waarbij de Afrikaanse schol onder de Eur-
aziatische duikt. Het eenvoudige model van de onderhnge beweging van starre aardschol
len zal in dit gebied nauwelijks kunnen opgaan. Veeleer zal er verbrokkeling van de 
schollen optreden en zullen er grote lokale vervormingen aanwezig zi jn. Hoewel er onder 
geofysici wel overeenstemming heerst over het algemene historische bewegingspatroon in 
dit gebied, verschillen de meningen over de vraag of en in welke mate er thans wel bewe
gingen zijn. De verwachtingen over de relatieve snelheden tussen gekozen punten in dit 
gebied variëren daardoor van O tot circa 7 cm/jaar. Deze grote mate van onzekerheid 
maakt het gebied erg interessant voor geodetische metingen, die immers voor wat betreft 
de aktuele bewegingen uitsluitsel moeten kunnen geven. Daardoor wordt het dan weer 
mogelijk vast te stellen in hoeverre de bestaande bewegingsmodellen voor de aardschol
len, die gebaseerd zijn op geologische gegevens die zich over miljoenen jaren uitstrekken, 
representatief zijn voor de actuele situatie. Het zal duidelijk zijn dat dh type onderzoek 
een grote maatschappelijke betekenis heeft. Wanneer de bewegingen van de aardkorst in 
dat gebied bekend zijn, is de eerste stap gezet op een lange weg die via het modelleren van 
optredende spanningen in de aardkorst uiteindelijk zal kunnen leiden tot het voorspellen 
van aardbevingen. Het behoeft geen betoog dat wanneer dergelijke voorspellingen zou
den kunnen worden gemaakt, er veel mensenlevens in dh vaak door aardbevingen ge
teisterde gebied zouden kunnen worden gespaard, en er ook veel onnodige schade kan 
worden voorkomen. 

Een praktisch vraagstuk waarvoor de groepen zich gesteld zagen betreft het ontwerpen 
van een netwerk van meetpunten in en om het te onderzoeken gebied. In een beperkte 
t i j d , circa 9 maanden, moet dh gebied door het kleine aantal mobiele lasersystemen zoda
nig worden bestreken dat de primaire bewegingshypothesen kunnen worden getoetst. 
Factoren waarmee bij het ontwerpen van dat netwerk rekening moest worden gehouden 
zijn het aantal beschikbare mobiele systemen, de minimale bezettingstijd die per lokatie 
nodig is om een bepaalde nauwkeurigheid van de berekende coördinaten mogelijk te ma
ken, en imphcaties van logistieke en politieke aard. In januari 1986 is het WEGENER-
lasermeetprojekt in het gebied rond de Middellandse Zee formeel van start gegaan. Voor 
de eerste meetcampagne, die medio oktober 1986 is afgesloten, was het Amerikaanse mo
biele laser-afstandmeetsysteem nog niet beschikbaar. De twee MTLRS-systemen hebben 
in totaal 8 plaatsen in Italië en Griekenkand bezocht. De posities van deze meetlokaties 
worden getoond in Figuur 5. In 1987 zullen door de twee MTLRS-systemen en het Ame
rikaanse systeem in totaal 13 lokaties worden bezocht, waaronder een aantal die ook al in 
1986 werden ingemeten. 

Van metingen tof stationsposities 
Laser-afstandmetingen naar satelheten worden in principe verkregen door de looptijd te 
meten van een korte laserhchtpuls, tussen het moment dat die puls door een grondsysteem 
wordt uitgezonden en het moment dat de puls, na weerkaatst te zijn door de retroreflec-
toren op de satelliet, weer door het grondsysteem wordt gedetecteerd. Hierbij moet wor
den bedacht dat de satelliet met het blote oog niet zichtbaar is en dat de laser dus op een 
punt van de hemel wordt gericht waar op dat moment de satelliet zich volgens de baan-
berekening moet bevinden. Om uit de looptijd van de puls de momentane afstand tussen 
de satelhet en het grondstation te kunnen berekenen zullen er op de meting allereerst nog 
een aantal correcties moeten worden toegepast. Hiertoe behoren een correctie voor de in
vloed van de atmosfeer op de snelheid waarmee de puls zich voortplant, voor de afstand 
tussen het massamiddelpunt van de satelliet (dat de berekende baan volgt) en de reflecte
rende laserspieeels, voor de interne lichtwee in het meetsvsteem en voor vertraeineen in 
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Figuur 5: De 8 meetlolcaties die de MTLRS-systemen in 1986 fiebben bezocfit en de ba
sislijnen Karitsa-Basovizza (nummer 2), Askites-Roumelli (nummer 3) en Dionysos-
Roumelli (nummer 4). 

het detectiesysteem. Omdat deze correcties tesamen enige meters bedragen zal het duide
l i jk z i jn dat heel nauwkeurige modellen voor het berekenen van deze correcties nodig 
zijn. Sinds 1965 worden dergelijke laser-afstandmetingen van meerdere stations af op 
aarde verricht. Oorspronkelijk bereikte men meetprecisies (na het toepassen van correc
ties) van chca 1 m, maar moderne systemen als MTLRS-1 en -2 bereieken precisies van 5 
cam over afstanden tot 10.000 km. Deze systemen zenden gedurende een passage van b i j 
voorbeeld LAGEOS over het station tienmaal per seconde een puls met een duur van 300 
ps (9 cm lengte) en een energie van lOmJ naar de satelliet. De laser zelf is van het type 
Neodymium-YAP en werkt met een golflengte van 539 nm, in het groene deel van het 
spectrum. Het systeem kan zowel 's nachts als, dankzij het monochromatisme van het la
serlicht, overdag de door de satelliet teruggekaatste puls detecteren. Het detectiesysteem 
is erop gemaakt om per terugkerende puls één of enkele foto-elektronen te kunnen re
gistreren. Uit de tot op onderdelen van een nanoseconde gemeten looptijden van de licht-
pulsen kunnen door statistische middeling van een aantal achtereenvolgende registraties 
afstanden naar de satelliet om de 2 minuten met een nauwkeurigheid van 1 cm worden 
berekend. Uiteraard moet de nauwkeurigheid waarmee het meettijdstip bekend is hierop 
worden afgestemd. Rekening houdend met de maximale radiale snelheid van de satelhet 
tijdens de metingen (circa 5 km/s) kan worden afgeleid dat 1 cm afstand ongeveer over
eenkomt met 2 jxs. Veihgheidshalve is daarom de nauwkeurigheidseis voor de tijdmeting 
op beter dan 1 /is gesteld. Dit is een hoge eis waaraan niet overal ter wereld gemakkelijk 
kan worden voldaan, en zeker niet op veel afgelegen plaatsen waar de metingen met de 
MTLRS-systemen worden uhgevoerd. Daarom wordt voor de synchronisatie van de 
MTLRS-klokken gebruik gemaakt van door de Amerikaanse satelheten van het 
NAVSTAR/GPS-navigatiesysteem uitgezonden tijdsignalen. 
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Hoewel de preciese beschrijving van het rekenproces om uit laser-afstandmetingen 
de posities van de meetstations af te leiden te gecomphceerd is om in een beknopt artikel 
te worden opgenomen, kan wel op eenvoudige wijze de algemene methode worden aan
gegeven. Hierbij is het essentieel dat men zich realiseert dat de beweging van een satelhet 
wordt beheerst door de wetten van Newton. Dat wO zeggen: wanneer we de positie en 
snelheid van de satelhet op een referentie-tijdstip t(0) kennen, en indien we alle krachten 
die op de satelhet werken in rekening kunnen brengen, dan ligt de baan van de satelliet 
volledig vast. Wanneer de baan bekend is, kan worden berekend wat de positie van de sa
telliet is op het tijdstip dat een meetstation een laser-afstandmeting verricht. Indien de 
positie van dat station op aarde bekend wordt verondersteld, dan kan, na het in rekening 
brengen van de rotatiebeweging van de aarde, de momentane afstand tussen de satelliet 
en het laserafstandmeetstation worden berekend. Op deze wijze beschikken we op alle 
meettijdstippen dus over de berekende afstanden en de voor de in het bovenstaande ge
noemde effecten gecorrigeerde gemeten afstanden. De verschillen tussen de berekende 
afstanden en de gemeten afstanden op alle tijdstippen worden de afstandresiduen ge
noemd. 

Indien zowel de positie en snelheid van de satelliet op t(0) als de coördinaten van de 
meetstations precies bekend zouden zijn, de krachten op de satelhet perfect gemodel
leerd zouden kunnen worden, er geen meetfouten zouden optreden en alle correcties op 
de metingen foutloos zouden kunnen worden uitgevoerd, dan zouden alle residuen nul 
moeten zijn. Echter, poshie en snelheid van de satelhet op t(0) zijn niet nauwkeurig be
kend en tevens zi jn van een aantal meetstations waarvan men de positie wil bepalen al
leen ruwe schattingen van de coördinaten bekend. Het berekenen van de stationsposities 
wordt daarmee een iteratief schattingsproces, waarin via een optimale zoekprocedure die 
waarden voor de poshie- en snelheidscomponenten van de satelliet op t(0) en die v^aarden 
voor de stationscoördinaten worden gezocht waarvoor de gemiddelde waarde van de af
standresiduen zo klein mogelijk wordt. 

Het zal duidelijk zijn dat dh een zeer omvangrijk rekenproces is. Zo moet de baan van 
de satelliet in het iteratieve proces een aantal malen worden berekend, waarbij steeds alle 
op de satelliet werkende krachten nauwkeurig in rekening moeten worden gebracht. Om 
een hoge baannauwkeurigheid te bereiken zuhen ook relatief kleine stoorkrachten moe
ten worden meegenomen. Normaliter worden voor de baanberekening in het kader van 
het CDP storingen ten gevolge van afwijkingen in het aardse gravitatieveld, de aantrek
king door de zon en maan, stralingsdruk van het zonhcht, getij denkrachten, stralings
druk van het door de aarde weerkaatste zonhcht, en voor lage satellieten ook lucht-
weerstand in rekening gebracht. Voor het precies beschrijven van die krachten zijn weer 
ingewikkelde modellen nodig. Een tweede factor die verantwoordelijk is voor de omvang
rijke berekeningen, is dat om de laserafstandmetingen vanaf de roterende aarde te kun
nen koppelen aan de satelhetbeweging, voor elk meettijdstip transformaties moeten wor
den toegepast, waarbij de beweging van de aarde om zijn rotatie-as alsmede de beweging 
van deze as zelf nauwkeurig moeten worden beschreven. Ook zullen, zoals reeds eerder is 
vermeld, de laser-afstandmetingen moeten worden gecorrigeerd voor een aantal effecten. 

Behalve de satelhetbaan en de coördinaten van grondstations kunnen in principe nog 
meer modelparameters als onbekenden worden beschouwd en door verwerking van alle 
beschikbare laser-afstandmetingen worden opgelost. Zo is het bijvoorbeeld gebruikelijk 
om voor satellieten waarvoor de allerhoogste eisen aan de baannauwkeurigheid worden 
gesteld ook een groot aantal parameters te schatten in de reeksontwikkelingen die wor
den gebruikt om het aardse gravitatieveld te beschrijven. Op deze wijze wordt een speci
aal op die satelliet toegesneden model voor het gravhatieveld verkregen, dat voor die sa
telhet tot de nauwkeurigste baanberekening leidt. Het zal duidelijk zijn dat naarmate er 
meer parameters uit de waarnemingen moeten worden opgelost, er van grotere waarne
mingsbestanden moet worden uitgegaan en dat er in de opzet van het rekenproces specia-
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le maatregelen moeten worden getroffen om te garanderen dat het schattingsproces naar 
de fysisch juiste oplossing convergeert. 

Om een indruk te geven van de omvang van het rekenproces kunnen de volgende getal
len dienen. Het door de SBR gebruikte rekenpiogrammapakket bestaat uit circa 50.000 
regels FORTRAN-code. Voor het berekenen van de baan van de LAGEOS over een peri
ode van 1 week wordt normaliter uitgegaan van zo'n 200.000 laser-afstandmetingen die 
tijdens ongeveer 80 passages over 10-15 wereldwijd verspreide laser-afstandmeetstations 
zi jn verkregen. Een dergelijke baanberekening vraagt circa 5 minuten rekentijd op de 
I B M 3083-JXl computer van de TU-Delft . Wanneer uh een twintigtal van dergelijke 
bestanden van laser-afstandmetingen de coördinaten van de lasersystemen worden bere
kend is de benodigde rekentijd chca 2 uur. Indien er tevens een groot aantal coëfficiënten 
in de reeksontwikkelingen voor het gravitatieveld moet worden meegeschat neemt de re
kentijd toe tot 3 a 5 uur. Het benodigde werkgeheugen van de computer bedraagt, afhan
kelijk van het type berekeningen, tussen de 1 en 3 Mbyte. 

Enige resultaten 

Het zou te ver leiden om in dit artikel in detail in te gaan op de resuhaten van de numerie
ke berekeningen die de SBR tot u toe heeft verkregen. Om toch een indruk van dergelij
ke resuhaten te geven worden er in het onderstaande enige saiUante recente resultaten 
kort besproken. 

Uit de, in het bovenstaande gegeven, beschrijven van het rekenproces bl i jk t duidelijk 
dat de posities van grondstations tegelijk met de baan van de satelliet worden opgelost. 
De nauwkeurigheid van de opgeloste stationscoördinaten is in hoge mate afhankelijk van 
de nauwkeurigheid van de baanberekening. De nauwkeurigheid van de baan is voor het 
type geodetische satellieten dat wordt gebruikt voor het verrichten van laser
afstandmetingen weer erg afhankelijk van de nauwkeurigheid van de beschikbare model
len voor het aardse gravitatieveld. Normaliter wordt dit gravitatieveld beschreven in de 
vorm van een dubbelsom van Legendre-polynomen en Legendre-functies. Voor nauw
keurige baanberekeningen moeten enige honderden termen in deze reeksontwikkeling 
worden meegenomen, hetgeen een van de belangrijkste redenen is dat baanberekeningen 
zo veel rekentijd vergen. Om een voorbeeld te geven van de invloed van de verbeteringen 
in de modellering van het zwaartekrachtveld op de nauwkeurigheid waarmee de baan van 
LAGEOS berekend kan worden is Figuur 6 opgenomen. Hierin zijn de verschillen weer
gegeven in de berekende positiecomponenten van LAGEOS ten gevolge van het toepas
sen van twee verschiUende gravitatiemodellen. Het ene model is het oudere NASA-GEM-
9 model dat uit 1979 stamt en het andere model is het op LAGEOS toegesneden GEM-L2 
model dat in 1983 ter beschikbaar kwam. Het GEM-9 model is gebaseerd op optische, ra
diometrische en lasermetingen aan 30 satellieten, waaronder 9 satellieten die met laser-
reflectoren zijn uhgerust. In totaal bevatte het gegevensbestand waaruit dh model werd 
geconstrueerd circa 840.000 waarnemingen. Het GEM-L2 model is afgeleid uit een combi
natie van de GEM-9 waarnemingen en circa 440.000 laser-afstandmetingen aan LAGE
OS, die in de periode 1979 tot en met 1981 zijn verricht. Het GEM-9 model bevat 566 
coëfficiënten; het GEM-L2 model 668 coëfficiënten. Met beide modeUen werd de baan 
van LAGEOS over een periode van 5 dagen berekend, uitgaande van dezelfde laser
afstandmetingen die door een wereldwijd netwerk van stations gedurende die 5 dagen 
waren verricht. Figuur 6 toont de baanverschiUen in radiale richting (radial), in de bewe
gingsrichting (along) en dwars op het baanvlak (cross). Deze baanverschUlen, die groten
deels kunnen worden toegeschreven aan tekortkomingen van het GEM-9 model, bedra
gen voor dit geval maximaal circa 50 cm in de radiale richting en de richting dwars op het 
baanvlak en circa 2 m in de bewegingsrichting. Wanneer de beste momenteel beschikbare 
modellen voor het aardse gravitatieveld, en voor alle andere krachten die de baan van 
LAGEOS beïnvloeden, worden gebruikt dan is de nauwkeurigheid waarmee de baan van 
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Figuur 6: De verscliillen tussen LAGEOS-banen wanneer die met het GEM-9 ofGEM-L2 
gravitatie-model uit hetzelfde waarnemingsbestand worden berelcend. Aangegeven zijn 
de baanverschUlen in radiale richting (radial), in de bewegingsrichting (along) en dwars 
op het baanvlak (cross). 

LAGEOS over een week kan worden berekend ongeveer 20 cm in de bewegingsriciiting 
en 10 cm dwars op het baanvlak en in de radiale richting. Wanneer de waarnemingen zich 
over langere perioden uitstrekken wordt de nauwkeurigheid van de brekende baan enigs
zins slechter. Zo worden door de SBR bijvoorbeeld regelmatig LAGEOS banen voor pe
rioden van 1 maand berekend, waarbij voor de positie van de satelhet een nauwkeurig-
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heid wordt bereikt van circa 50 cm in de bewegingsrichting en dwars op het baanvlak en 
circa 20 cm in de radiale richting. 

De in het voorgaande genoemde afstandsresiduen kunnen worden gebruikt om een in
druk te verkrijgen van de werkelijke baanfout gedurende de passages van een satelliet 
over de grondstations. Een nauwkeurige bestudering van het patroon van deze residuen, 
of van daaruit afgeleide grootheden, levert gedetailleerde informatie ver de karakte
ristieken van de fouten in de berekende banen en daarmee van de nauwkeurigheid van al
lerlei gebruikte modellen. Dit kan fraai worden geïllustreerd aan de hand van een recent 
voorbeeld. Tijdens één van de baanberekeningen van LAGEOS in het voorjaar van 1986 
bleek dat de gemiddelde waarde van de afstandresiduen voor een baan die werd berekend 
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Figuur 7: Het patroon van de LAGEOS timing biases over een periode van 5 weicen wan
neer ftet effect van de zon-maan eclips op 9 april 1986 op de baanberekening van LAGE
OS niet (bovenste figuur) of wel (onderste figuur) in rekening wordt gebracht 
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de laserstations gedurende die periode van 5 weken de zogenaamde timing bias uitgezet. 
Dit is een parameter die uit het patroon van afstandsresiduen tijdens een passage over een 
station wordt berekend en die kan worden opgevat als een maat voor de baanfout in de 
bewegingsrichting tijdens die passage. De schaal van de Figuur loopt van - 1 ms tot + 1 
ms, waarbij 1 ms overeenkomst met een fout in de berekende satellietpositie van 5,7 m. 
Wanneer het patroon van de timing biases in het bovenste plaatje nauwkeurig wordt 
bestudeerd valt op dat het er op l i jk t dat dit patroon op 9 april 1986 een discontinue ver
andering ondergaat. Het probleem was nu: wat kan de oorzaak van zo'n discontinuïteit 
zijn? Bi j het systematisch analyseren van een aantal mogelijkheden werd de verklaring 
gevonden. Dit bleek een zonsverduistering te zijn van een ongewoon lange duur (70 mi
nuten) waarbij, vanuit LAGEOS gezien, de maan de zon gedeeltelijk bedekte. Het pad 
van de schaduwkegel van de maan ging voor het grootste gedeehe boven de noordpool de 
aarde voorbij , maar door zijn grote hoogte doorkruiste LAGEOS deze schaduwkegel wel 
degelijk. Hierbij wordt terzijde opgemerkt dat dit type eclips zelden optreedt en afwijkt 
van het type eclips waarmee de meeste satellieten gedurende vele omlopen om de aarde te 
maken krijgen, namelijk die eclipsen waarbij de aarde tussen de zon en de satelliet 
schuift. In Figuur 8 is aangegeven hoe, vanuit LAGEOS gezien, het centrum van de 
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Figuur 8: De baan die fiet centrum van de maan op 9 april over de zonnescfiijf beschreef, 
gezien vanuit LAGEOS, en de fractie van de zonneschijf die door de maan werd ver
duisterd als functie van de tijd. 
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maan op 9 april over de zon schoof en wordt tevens de fractie van de zonneschijf die 
werd verduisterd als functie van de t i jd gegeven. Het rekenprogrammapakket dat voor de 
baanberekening werd gebruikt modelleerde dit type eclipsen niet en zodoende werd ten 
onrechte gedurende de echps de volledige strahngsdruk van het zonlicht in rekening ge
bracht. Omdat er in werkelijkheid maar een fractie van deze kracht op LAGEOS werkte 
werden in de baanberekening fouten geïntroduceerd, die zich in het patroon van de timing 
biases manifesteerden. Toen eenmaal de oorzaak achterhaald was werd de rekenpro-
grammatuur aangepast om ook dh type eclipsen te modelleren. Daarna werd de baan uit 
dezelfde waarnemingen opnieuw berekend, en werden opnieuw timing biases bepaald. 
Deze zijn uitgezet in het onderste plaatje van Figuur 7. We zien dat nu de discontinuiteh 
is verdwenen en het patroon van de timing biases beduidend gladder is. D h resterende pa
troon wordt veroorzaakt door tekortkomingen van andere modellen voor de krachten die 
op LAGEOS werken, en wel vooral in de modehen voor de getij denkrachten. Het zal 
duidelijk zijn dat deze informatie weer kan worden gebruikt om die getijdenmodehen te 
verbeteren. 

Tot slot een paar voorbeelden van resultaten voor de door de SBR berekende stations
coördinaten. Allereerst de oplossingen voor de coördinaten van een drietal vaste laser
systemen in Europa. Het betreft hier de systemen te Herstmonceux (Engeland), Graz 
(Oostenrijk) en Matera (Itahë). Een kaartje van Europa met daarin de lokaties van deze 
systemen is gegeven in Figuur 9. In deze Figuur zijn ook de zogenaamde basislijnen aan
gegeven. Dit zijn de kortste verbindingen tussen de posities van twee lasersystemen en 
daardoor rechte lijnen die het aardoppervlak snijden. Het zijn deze basislijnen waar het 
in het onderzoek op het gebied van aardkorstdeformaties primah om gaat. Veranderin
gen die de basislijnen in de loop der t i jd ondergaan geven informatie over de relatieve 
beweging van stukken aardkorst. Een belangrijke eigenschap van basislijnen is dat de 

Figuur 9: De ioicaties van de lasersystemen in Herstmonceux (Engeland), Graz (Oosten-
rijlc) en Matera (Italië) en de onderlinge basislijnen. 
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nauwkeurigheid waarmee zij uh laserafstandmetingen kunnen worden berekend bedui
dend hoger is dan die waarmee de absolute posities van individuele stations kunnen wor
den bepaald. De reden is dat er een zekere correlatie bestaat tussen fouten in de coördina
ten van twee stations die niet al te ver van elkaar afliggen, wanneer die coördinaten wor
den berekend uh afstandmetingen die in hetzelfde tijdvak vergaard zi jn. In Tabel 1 wor
den voor de betreffende lokaties de internationale referentie-nummers gegevens, alsmede 
de door de SBR berekende waarden voor de basislijnen samen met hun geschatte stan
daardafwijking. De basislijnen zijn berekend uit laser-afstandsmetingen die deze stations 
en andere wereldwijd verspreide stations gedurende acht perioden van een week in 1983 
en 1984 hebben verricht. Deze perioden waren speciaal geselecteerd omdat de drie la
serstations waarvoor de coördinaten zijn opgelost toen veel metingen hadden verricht. 
De Tabel toont aan dat voor basislijnen met een lengte van 1000 è 2000 km precisies van 
beter dan 5 cm worden bereikt. 

Tabel 1: De basislijnen tussen een aantal Europese laserstations met de bijbehorende 
standaard afwijking. Alle getallen zi jn in meters. 

Graz (7839) - Herstmonceux (7840) 1183242 80 + 0.02 
Graz (7839) - Matera (7939) 719405 00 ± 0.02 
Herstmonceux (7840) - Matera (7939) 1694491 02 ± 0.02 

Karhsa (7520) - Basovizza (7550) 859221 81 ± 0.03 
Askites (7510) - Roumelh (7517) 617643 16 ± 0.02 
Dionysos (7515) - Roumelh (7517) 304459 69 + 0.02 

Het laatste voorbeeld betreft heel recente resultaten van de berekening van de coördi
naten van een v i j f t a l plaatsen in het Middellandse Zeegebied, waar de MTLRS-1 en -2 la
sersystemen in de periode 1 april 1986 tot 31 augustus 1986 waarnemingen hebben ver
richt. Het betreft hier de lokaties Basovizza in Italië en Askhes, Dionysos, Karitsa en 
Roumelh in Griekenland. De basislijnen Karitsa-Basovizza, Askites-Roumelli en 
Dionysos-Roumelli zijn in Figuur 5 aangegeven als respectievelijk basislijnnummer 2, 3 
en 4. Elke week worden door de SBR monsters van de laser-afstandmetingen verwerkt 
die in de voorafgaande week door de mobiele lasersystemen in het Middellandse Zee
gebied en door ahe andere wereldwijd verspreide laserstations zijn verricht. Het doel 
hiervan is om de kwaliteit van de waarnemingen die door de mobiele systemen worden 
verricht te testen en om voorlopige schattingen van de poshies van die systemen te ver
krijgen. In Figuur 10 is als voorbeeld een aantal opeenvolgende wekelijkse oplossingen 
van de poshie van het duitse MTLRS-1 systeem in Dionysos gegeven. Aangegeven zijn de 
variaties in de wekelijkse oplossingen voor de geografische lengte en breedte, met de 
daarbij behorende foutenellipsen, en de variaties in de oplossingen voor de hoogte boven 
een referentie-ellipsoïde met de bijbehorende standaardafwijking. De verschiUen tussen 
de wekelijkse oplossingen bedragen minder dan 10 cm voor de positiekomponenten, en 
zijn het gevolg van de beperkte hoeveelheid waarnemingen die per week beschikbaar is en 
de doorwerking van allerlei modelfouten. De beste nu beschikbare waarden voor de drie 
genoemde basislijnen, zoals die door het combineren van de wekelijkse resultaten zijn 
verkregen, zijn vermeld in Tabel 1. Deze Tabel toont dat, hoewel pas een deel van de 
waarnemingen is verwerkt, de betreffende basislijnen, met een lengte van 300-860 km, al 
met een nauwkeurigheid van beter dan 5 cm zijn bepaald. 

De resultaten laten zien dat met de door de SBR gehanteerde analyse technieken voor 
de berekende basislijnen een precisieniveau van een paar centimeter kan worden bereikt. 
Volgens de huidige plannen zullen in 1897, 1989 en 1991 de twee Europese MTLRS-
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Figuur 10: Variaties in de bei elcende coördinaten van Iiet MTLRS-1 systeem in Dionysos, 
zoals die zijn verkregen uit een aantal onafhankelijke bestanden van laserafstandmetin
gen die elk in een periode van slechts een week werden verricht. 

systemen en het Amerikaanse TLRS-systeem een aantal verschillende lokaties in het Mid -
dehandse Zeegebied gaan bezetten, waaronder de meeste lokaties die ook in 1986 werden 
bezocht. Een vergelijking van de jaarlijkse oplossingen van de basislijnen zal statistisch 
significante informatie opleveren over de werkelijk optredende aardkorstbewegingen en 
zal geofysici in staat stehen bestaande deformatietheorieën te toetsen. 





A A R D B E V I N G E N A L S B E D R E I G I N G VOOR D E MENS E N ZIJN B O U W W E R K E N 

door 

A.R. Ritsema 

Er gaat geen jaar voorbij waarin niet ergens op aarde een zware aardbeving plaatsvindt 
met schade aan gebouwen en verlies van mensenlevens. De meest rampzalige van de afge
lopen 100 jaar was die van Tangshan in China op 27 ju l i 1976 waarbij 242.000 mensen 
omkwamen en het grootste deel van de stad totaal verwoest werd. Zo erg is het gelukkig 
niet elk jaar. Gemiddeld genomen vallen er in één jaar 20.000 slachtoffers t.g.v. aardbe
vingen en ontstaat materiële schade van 1 miljard US $. 

Deze getallen geven aan dat onderzoek naar voorkóming van dit soort calamiteiten 
met prioriteit nagestreefd moet worden. De basis waarop dit kan geschieden, is via begrip 
over het fenomeen aardbevingen zelf, het waar en waardoor ervan, de oorzaak en even
tuele voorspelbaarheid, onderzoek naar de aard van de gevolgen ervan en het ontwikke
len van maatregelen gericht op effectbestrijding. 

Het actuele risico op verlies van mensenlevens en schade aan structuren is in de eerste 
plaats afhankelijk van de in potentie aanwezige kans van optreden van een aardbeving 
met bepaalde intensiteit van effecten. Daarnaast is de economische waarde van de te tref
fen structuren bepalend waarbij tevens het sociale effect t.o.v. verhes van mensenlevens 
in rekening gebracht moet worden. Tenslotte speelt de kwetsbaarheid van de structuren 
een rol die bijvoorbeeld afhankelijk is van de type bouw of het uur van de dag waarop de 
aardbeving plaatsvindt. Deze laatste factor voor afzonderlijke gebouwen is weer verschil
lend voor die geldend voor de stad als geheel. 

RISICO = KANS X W A A R D E X K W E T S B A A R H E I D 

De kans van optreden is een vraag die beantwoord zal moeten worden door de seismo
loog, de waarde zal moeten bepaald worden door experts uit de economische en sociale 
wetenschappen, en de kwetsbaarheid door bouwkundig ingenieurs, bodemkundigen e.a. 

Het bepalen van de leans van optreden van een aardbeving van bepaalde sterkte 
Negentig jaar seismische registratie en enkele eeuwen historische kronieken (voor China 
meer dan 2000 jaar, voor delen van het Midden-Oosten meer dan 1000 jaar en voor Euro
pa wel 500 jaar) maken duidelijk waar aardbevingen optreden: het zi jn de relatief smalle 
seismische zones langs de randen van de Stille Oceaan, de Alpiene keten van Indonesië in 
het oosten tot het Middellandse Zeegebied en de Azoren in het westen, en de oceanische 
ruggen die de meer starre delen van de aardkost van elkaar scheiden. D h is op zichzelf 
een belangrijk gegeven, grote risico's zi jn gelocahseerd tot op 10% of minder van de to
tale aardoppervlakte. (Fig. 1) 

Wat niet bekend is, is waar geen aardbevingen optreden. In de geschiedenis van aard-
bevingsonderzoek is het meermalen voorgekomen dat plotseling een aardbeving optrad 
in een gebied waar tot op dat moment geen enkele aanwijzing bestond dat dit zou kunnen 
gebeuren. Voorbeelden daarvan zijn de New-Madrid-aardbevingen van 1812 in Missouri 
met een magnhude van rond 8 op de schaal van Richter, en dichterbij geldt dit eveneens 

Natuurkundige Voordrachten N.R. 65. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor 
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 24 november 1986. 
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Figuur 1 
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voor de aardbeving in Assen van 26 december 1986 met een magnitude 3 in een gebied 
waar tot op die dag geen bewijzen van seismische activiteit aanwezig waren. Dit wh dus 
zeggen, dat de gebieden gelegen buiten de 10% actieve zones niet uitgesloten zi jn van mo
gelijke seismische activiteit. Wel is zeker dat de gezamenlijke activiteit van dergelijke 
intra-plate-gebeurtenissen niet meer dan 1 % omvat van het totaal aan aardse seismiciteit. 
(Fig. 2) 

Aardbevingen zi jn met elkaar verbonden door hun gemeenschappelijke oorzaak nl. 
het proces van grootschalige plaatbewegingen van de aardhthosfeer. Daarbij ontstaat 
nieuwe aardoppervlakte in de zone van het oceanische rugsysteem, elk jaar zo'n 2 a 3 km^ 
in totaal. De aangrenzende lithosfeerplaten bewegen met een snelheid van 1-20 cm/jaar 
uit elkaar. Aan de andere zijde van deze oceanische platen duiken ze onder de aangren
zende continentplaat in de aardmantel. Dit proces van een zich vernieuwende oceaanbo
dem wordt in stand gehouden door het wegzinken van de oude, dikker geworden, afge
koelde en zware oceaanhthosfeer in de mantel aan de ene kant en het opduiken van jon
ge, dunne, warme en hchte oceaanhthosfeer aan de andere kant. Deze mobihteit van de 
oceaanbodem t.o.v. die van de continenten wordt gedemonstreerd door het feit dat de 
oudste oceaanbodem nu van ongeveer 180 miljoen jaar geleden stamt tegen een maximale 
ouderdom van continentale hthosfeer van de orde van 4.500 miljoen jaar. 

Dat dit proces van plaatbewegingen behalve op geologische schaal ook op menselijke 
tijdschaal continu verloopt bl i jkt uit het feit dat de wereldseismicheit, ondanks verschil
len van jaar tot jaar, over tientallen jaren tot honderd jaar toe bezien, constant is in de 
t i jd . We weten dus dat er gemiddeld per jaar wel één aardbeving optreedt met een magni
tude 8 of hoger en 15-20 van een magnitude groter of gelijk 7. Het is niet bekend waar 
precies en wanneer ze zullen optreden. 

Ook voor de grotere seismische eenheden, zoals bijvoorbeeld voor de convergentiezo
ne van Zuid-Amerika — Pacific of die van de Sundaboog — Indische Oceaan, b l i jk t het 
totaal aan uitgestraalde energie in de vorm van seismische golven in de loop van de t i jd 
constant te zijn. Hierbij wordt wel de verdehng over de verschillende magnitudeklassen 
onzekerder. (Fig. 3, 4) 

Voor nog kleinere eenheden, zoals bijvoorbeeld Zuid-Cahfornië of het noordelijk deel 
van Japan, worden de onzekerheden groter. Behalve de magnitudeverdeling per jaar 
wordt nu ook het totaal aan seismisch uitgestraalde energie van jaar tot jaar meer en 
meer variabel. 

Als we tenslotte de seismiciteit van een punt in een seismische zone beschouwen, b i j 
voorbeeld de locatie van een kerncentrale, dan zijn de onzekerheden maximaal gewor
den: de magnitudeverdehng schijnt geheel willekeurig te zijn en de per jaar uitgestraalde 
energie loopt uiteen van nul in het ene tot een waarde van maximaal het equivalent aan 
twintig voorafgaande jaren te zamen in het volgende jaar. 

Hieruit bl i jkt dat we om de kans van optreden te bepalen van een aardbeving met be
paalde effecten op een bepaalde plaats terug zuhen moeten vallen op een statistische be
schouwing van de seismiciteit van de totale zone waarin de plaats is gelocaliseerd. Daar
toe veronderstellen we dat de seismiciteit in de gehele zone op de lange duur in de t i jd ge
l i jkel i jk verdeeld is over de gehele zone. We bepalen welke actieradius een beving van een 
bepaalde magnitude nog heeft om gevaarlijk te worden voor mens en structuren en delen 
dan de over een zo groot mogelijk aantal jaren geaccumuleerde actieradii over de totale 
lengte van de zone. Deze waarden voor verschillende magnitude-eenheden worden dan 
gebruikt voor kansberekeningen van optreden van aardbevingen met zekere effecten op 
de plaats waarvoor we dat willen weten. 

Andere factoren waarmee rekening gehouden kan worden bij het bepalen van de kans 
van optreden van een aardbeving zijn gekoppeld aan de aard van het proces in de haard 
van de beving. Aardbevingen ontstaan door het plotseling verschuiven van delen van de 
lithosfeer langs elkaar. De stand van het breukvlak en de richting van beweging erlangs 
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Figuur 3 
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bepalen in belangrijke mate het effect wat aan de aardoppervlakte ressorteert. Dat kan 
zijn een inzakking bij een afschuivingsbreuk, een opheffing bij een opschuivingsbreuk en 
een horizontale verschuiving bij een transcurrente (langsschuif-)breuk. 

Figuur 5 
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Het is bekend dat de grootte en richting van verschuiving in de haard van een toe

komstige aardbeving geschat kan worden aan de hand van de geleidelijke deformatie die 
optreedt in het landschap in het haardgebied. Deze deformade die zich gedurende jaren, 
tientallen of honderden jaren, kan opbouwen geeft een indicatie over de grootte van de 
beweging die nodig is bij een toekomstige aardbeving om de opgebouwde spanning te-
niette doen en tot volledige ontspanning te laten komen. Deze verwringingen in het land
schap die aan een aarbeving vooraf gaan kunnen langs normale geodetische weg (water
passingen, triangulatie) gemeten worden. 

Spanningstoename in het haardgesteente heeft ook nog andere meetbare effecten ten 
gevolge, zoals variaties in stand, temperatuur en samenstelling van grondwater; aard-
magnetische en elektrische anomalieën; gravimetrische effecten; en het optreden van 
zwermen microbevingen in de nabijheid van de haard van de komende grote beving. 
Continue metingen van dit soort gegevens vormen een belangrijke bijdrage tot het ont
wikkelen van aardbevingsverwachtingen en daarmee tot bepaling van het risico dat ermee 
samenhangt. 

Voor een goede bepaling van het risico is behalve de seismiciteit en de zojuist genoem
de factoren van aardbevingsverwachting ook nodig kennis van de ondergrond en speciaal 
van breuksystemen erin. Gezien het relatief onregelmatig verloop van seismiciteit op lo
cale en regionale schaal is het duidelijk dat minder actieve segmenten van een breukzone 
als gelijk moeten worden behandeld met de actieve delen ervan. Dit zal in het algemeen 
een vergroting van potentiële risicogebieden betekenen in vergelijking met degene die be
paald werden door historische seismiciteit alleen. 

Effecten van aardbevingen op bouwwerlcen 
Voor de bepahng van aardbevingseffecten is het nodig de beweging van de aarde onder 
het bouwwerk te ontleden in de verplaatsingen, de snelheid waarmee de verplaatsingen 
geschieden en de versnellingen ervan. 

Verplaatsingen zelf zi jn alleen van belang in de onmiddellijke nabijheid van de aardbe-
vingshaard en het breukvlak. Het is duidelijk dat een beweging langs een breukvlak on
der een bouwwerk, brug of dam een breuk of scheur in de structuur ten gevolge kan heb
ben die bij voldoende grootte tot catastrofale gevolgen aanleiding kan geven. Nabijheid 
van een breuk hoeft op zichzelf geen reden te zijn voor vernieling of instorting van het 
bouwwerk. Het is frappant dat soms huizen op enkele meters afstand van het breukvlak 
gelegen, waarbij verschuivingen van meters optraden, nog geheel intact z i jn , terwijl op 
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grotere afstand veel huizen in puin liggen. Dit kan komen doordat zo dichtbij het breuk
vlak de golfpatronen nog niet tot ontwikkeling gekomen zijn en dat pas op enige afstand 
versneUingen, snelheid maar vooral ook de duur van de beweging een rol gaan spelen. 

De parameter die het meest gebruikt wordt bi j de beschrijving van schade aan gebou
wen is de versnelling waaraan het gebouw is blootgesteld ten gevolge van de aardbeving. 
Het is dus nodig het verband te vinden dat bestaat tussen de in het seismogram gemeten 
magnitude van de aardbeving, de versneOing en de afstand van de haard van de beving. 
Hiertoe zijn de volgende relaties empirisch bepaald: 
— tussen magnitude M (schaal van Richter) en seismische energie E (in Joule) 

\ogE = 4.8 + 1.5 M 

De energie kan in principe gemeten worden in het seismogram waarbij uiteraard reke
ning gehouden moet worden met dempingsfactoren voor de aardbevingsgolven in 
evenredigheid met de lengte van het doorlopen traject. 

— tussen magnhude M in Richter en de maximale intensiteh IQ in MSK of M M schaal: 

lo = 3/2 ( M - 1) 
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De intensiteit IQ geldt voor het epicentrum. Het moet hier benadrukt worden dat de 
Modified-Mercalh- of de IVIedvedev-Sponheuer-Karnikschaal als twaalfdelige Inten-
siteitsschaal ontworpen is en gebaseerd is op geobserveerde effecten op gebouwen 
(schade). De relatie tussen ƒ en M i s daarom een eerste benadering en niet strikt ma
thematisch bepaald. Ook de diepte van de haard speelt een belangrijke ro l . 
tussen intensiteh ƒ en de bodemversnelling a (in cm/sec^): 

log a = 1/3 7- 1/2 

De marge tussen deze twee parameters is buitengewoon groot. Een grote invloed op 
de relatie vormt het type bodem (harde rots, geconsolideerd sediment of los materi
aal), yygwwr 7 ,n„fl. ^ 
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tussen de bodemversnelling a, de magnitude M en de epicentrale afstand R (in km) 

log a = 3.09 + 0.35 M-2log{R + 25) 
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ook in deze relatie zijn de marges bijzonder groot, voor een belangrijk deel worden 
zij bepaald door de aard en structuur van de locale bodem. Vaak worden daarom 
voor afzonderlijke gebieden de parameters apart bepaald. 

Figuur 9 500 10 00 

Wanneer nu vanuit de historische seismiciteit aangevuld met structureel geologische 
gegevens en andere verwachtingsfactoren een frequentie-magnitudeverband voor het ge
bied is vastgesteld, kan met behulp van bovengenoemde relaties de terugkeerperiode in 
jaren berekend worden voor elke willekeurige versnellingswaarde. Hiermee is dus ook de 
kans op een calamiteit van bepaalde orde bepaald. 

Opmericingen in de marge van deze berelcening. 

— Normale woningbouw is bestand tegen maximale versnellingen van 0.1 g. In principe 
wordt een dergelijke waarde al bereikt bij aardbevingen van magnitude 5.7 en hoger. 
Toch kan al belangrijke schade en verlies van mensenlevens optreden bi j een aardbe
ving van deze magnitude. Dit wordt dan bv. veroorzaakt door een ondergrond van 
los sediment waardoor de intensiteit wel een eenheid groter kan worden dan normaal 
voor geconsolideerde ondergrond. Is dat het geval dan bestaat de mogelijkheid dat 
70% van alle primitief opgebouwde huizen van gedroogde klei verwoest wordt en 
zelfs 5% van de aardbevingsresitente gebouwen. 

— Bij een aardbeving van magnitude 7 kan bij slechte bodemstructuur makkelijk meer 
dan de helft van alle gebouwen instorten ongeacht resistentie t.o.v. aardbevingstril
lingen. Bij een harde rotsbodem is dat niet meer dan 20% van de op normale wijze ge
bouwde structuren. 
Aardbevingen waarbij versnelhngen optreden gelijk aan g of meer hebben normaal 
gesproken een magnhude van 7.7 of meer. Het is begrijpelijk dat met versnellingen 
gelijk aan die van de zwaartekracht g alle structuur in een gebouw verloren kan gaan 
en des te meer zo bi j versnellingen groter dan g. De maximaal ooit geregistreerde ver
snelling bij een aardbeving was een waarde van tenminste 2.0 g in de niet meer dan 6 
km diepe Nahanni-aardbeving met magnitude van 6.9 van 23 december 1985 in het 
noordwesten van Canada. Gelukkig vond deze beving plaats in een onbewoond ge
bied waardoor de schade beperkt bleef. 

— De kwetsbaarheid van grote gebouwen wordt mede bepaald door een aantal interne 
en externe factoren, zoals slechte dwarsverbindingen tussen vloeren en wanden; bi j 
gebruik van starre hoekpeilers ontstaat kans op schuifbreuk, bij buigzame peilers op 
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resonantiebreuk. Andere factoren zijn tè zware vloeren in verhouding tot de opbouw, 
een open basementverdieping, onvoldoende wapening van de verticale kolommen, 
een asymmetrische bouw waardoor verschillende vleugels verschillend reageren op 
een en dezelfde bodembeweging. 

— Aardbevingresistente bouw is mogelijk, zoals het ook mogelijk is om oceaanstomers 
te bouwen die tegen klappen van golfslag en deining bestand zijn. Bi j de Nhgata-
beving van 1964 in Japan werd dit aangetoond toen ten gevolge van solifluctie enkele 
4-verdieping hoge flatgebouwen in hun totaliteit omkieperden zonder noemenswaar
dige schade aan de structuur van de gebouwen zelf. 

— Extra risico's in vlakke met water doordrenkte gebieden vormen de relatief hoge in-
tensitehswaarden en speciaal de hquifactie van de bodem t.g.v. aardbevingsgolven 
van specifieke frequentie waardoor het fundament van gebouwen of van dammen en 
dijken ook bi j een relatief kleine aardbeving kan bezwijken. 

— In berggebieden bestaat het risico van bergafstortingen die door aardbevingen op 
gang gebracht worden. D h is tot op grote afstand van het epicentrum nog mogelijk 
zoals in 1970 bleek met de M 7.9 aardbeving aan de kust van Peru waarbij op meer 
dan 150 km afstand van de meer dan 6000 m hoge Huascaranberg een afstorting 
plaatsvond met een volume van 1/10 km^ rots, ijs en sneeuw. Daardoor werd de stad 
Yungay met 20.000 inwoners volledig door een 10 meter dikke laag puin bedekt. 

— Zeer grote aardbevingen kunnen ook op grote afstand nog schade veroorzaken t.g.v. 
de locale structuur van de bodem. Een voorbeeld is de Mexico beving van 19 septem
ber 1985 waarbij op een afstand van 400 km van het epicentrum aan de kust in 
Mexico-stad nog 1500 slachtoffers vielen door instortende huizen en flatgebouwen. 
De oorzaak was de specifieke dikte en slapte van de in een vroeger meer afgezette se
dimenten waarop een deel van de stad gebouwd is. Dit sedimentpakket kwam door de 
oppervlaktegolf van 2-3 seconde periode in resonantie en veroorzaakte de schade aan 
de gebouwen van 10-20 verdiepingen met dezelfde eigentrillingsperiode. Lagere en 
hogere gebouwen kwamen niet in resonantie en bleven ongedeerd staan, maar speci
aal deze soort hoogbouw was in dit geval uitermate kwetsbaar en ging totaal verloren. 

Conclusies 

— Uit de hiergenoemde voorbeelden is het duidelijk dat risicobepahng in aardbevingsge-
bieden niet een eenvoudige zaak is en dat er ook bij een waterdichte statistische 
vaststelhng van frequentie-magnituderelatie nog genoeg onzekerheden overblijven 
voor het ontstaan van onverwachte calamiteiten. Het is ook duidelijk dat seismolo
gen alleen, hier niet ahe antwoorden hebben. Daarvoor is een nauwe samenwerking 
nodig met geologen, geodeten, hydrologen, geochemici, andere geofysici, grondme-
chanici en experts uh de civiele techniek en sociale en economische sector. Een muhi-
disciplinaire aanpak komt nu geleidelijk aan op gang en zal ongetwijfeld in de ko
mende decennia zijn vruchten gaan afwerpen. 

— Wat in de tussentijd alvast mogelijk is en ook moet gebeuren is het overal in aardbe-
vingsgebieden resistent bouwen van alle nieuwe structuren en het versterken van oude 
gebouwen. UNESCO heeft berekend dat in de laatste 20 jaar van deze eeuw evenveel 
woningen gebouwd worden en zullen worden gebouwd als er nu al staan op deze we
reld. Wanneer al deze nieuwbouw aardbevingsresistent zou worden opgetrokken, zou 
in het jaar 2000 nog maar de helft van normaal te verwachten aardbevingsschade op
treden die nu jaarlijks optreedt. Investeringen in deze zin behoren tot de hoge priori-
tehen voor de betroffen landen, maar ook voor internationale organisaties en on
dersteunende landengroepen buiten de klassieke aardbevingsgebieden. 

— Een tweede actie zou gericht moeten zijn op het tegengaan van grote urbane concen
traties. Het is juist in dit soort concentraties dat een vergroting van schade en verlies 
aan mensenlevens te verwachten is ten opzichte van huidige verliezen. 
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Een derde punt van actie is liet alert tiouden van openbare voorzieningen zoals water
leiding, ziekenhuizen, elektriciteit, EHBO, communicatie, telefoon e.a. in aardbe
vingsgebieden, en een goede instructie voor de totale bevolking zoals daar nu al aan 
gewerkt wordt in California en in Japan. Het zal in elk geval toekomstige calamitei
ten kunnen verzachten. 

D C B A 

fig. 10 — MogeliJ/ce oorzalcen van scliade en instorten van bouwwerlcen t.g. v. aardbevin
gen (naar Herald Tribune, November 7, 1985) 

A: naast elkaar staande hoogbouw van verschillende hoogte en eigenfrequentie; 
B: Constructies van gedroogde klei, niet bestand tegen aardbevingstrillingen; 
C: asymmetrische bouwwijze, waardoor ongelijke, extra spanningen op delen van het 
bouwwerk kunnen ontstaan 
D: aardbevingsresistentie bouw, bv op ,,rollers" 
E: de dikte van het bovenste sedimentpakket als fundament voor bouwwerken is bepa
lend voor eventuele resonantieeffecten. 
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De archeoloog bestudeert de materiële nalatenschap van samenlevingen om daarmee ge
schiedenis te schrijven. Uit vondsten, vaak gedaan tijdens opgravingen, probeert hij het 
verloop van historische processen te beschrijven en te begrijpen. De vondsten kunnen 
van allerlei aard zi jn: grondmonsters, scherven van vaatwerk, verkleuringen in de grond, 
metalen voorwerpen, dierenbotten, losse stenen en stenen voorwerpen. A l dit achtergela
ten afval betrekt de archeoloog in zijn beschouwingen. Wi j beperken ons hier tot één 
groep; keramiek, dat is een door bakken van een klei/magerings-mengsel onstaan pro
dukt. 

Daar kan op verschillende wijze naar gekeken worden. Allereerst gewoon met het, 
hooguit met een loupe gewapende, oog. Vorm, ruwheid, gedraaid of handgevormd, po
reusheid, glazuur of versiering zijn gegevens die de grote berg scherven doet uiteenvallen 
in min of meer duidelijk onderscheidbare groepen. Het is een groeperingsmethode die 
aansluit bij de technieken van de kunstgeschiedenis. Bepaalde groepen worden herkend 
als lokale produkten, andere zijn duidelijk importen uh verder gelegen gebieden. Han
delscontacten worden zo opgemerkt. Andere scherven hebben een duidelijk chronologi
sche betekenis; zij dragen, met andere informatie, bij tot een periodisering van het ge
vondene. Sommig aardewerk (kaasvormen, vergieten, smehkroezen of voorraadpotten) 
geeft ook een inzicht in de functie van de opgegraven plek. Gezien de grote hoeveelheid 
aardewerk die een opgraving oplevert is de visuele beschrijvingsmethode (de typologische 
methode) van groot belang; alle hierna te noemen methoden zijn tijdrovend en soms 
kostbaar. Z i j kunnen slechts op een representatieve selectie van het gehele materiaal wor
den toegepast. 

Een aantal onderzoekers is de laatste 25 jaar bezig geweest archeologische keramiek 
technologisch te onderzoeken. Hoe werd het voorwerp gevormd, hoe werd het eventuele 
oor er aangezet, hoe werd de bovenrand of de voet afgewerkt. Allemaal zaken die uitslui
tend door dit onderzoek bekend worden. De handige mens is nu eenmaal vaak niet een 
schrijvende mens. Vaak worden bepaalde handehngen ook niet zo bewust gedaan. Door 
dit onderzoek werd o.a. een objectiever inzicht gekregen in de achtergrond van het vorm-
gevingsproces, dat uiteindelijk de basis vormt van de typologische methode. 

Het laatste decennium is een grote groep onderzoekers bezig aardewerk natuurweten
schappelijk te onderzoeken. Het kwantitatieve element speelt daarbij een grote rol . Z i j 
zi jn geïnteresseerd in de aard en hoeveelheid magering, de baktemperatuur, de krimp t i j 
dens het bakken, de mate van porositeh, de hardheid, de breuksterkte, de weerstand te
gen thermische schol en de lengtevan de t i jd gedurende welke de baktemperatuur wordt 
aangehouden (de aanhoudtijd). Daarnaast houden zij zich bezig met de samenstelling 
van glazuur of versiering en met de vraag naar de oorspronkelijke aard en winplaats van 
de klei. 

Soms hebben we de beschikking over een klomp van de originele massa waarvan de ke-
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ramiek gemaakt is. Onder de massa verstaan wij het mengsel van klei en magering. Deze 
magering (meestal zand; soms stro, mest, gebroken potscherven of schelpen) worden toe
gevoegd om de vormgeving te vergemakkelijken en om de krimp tijdens het bakken te 
verkleinen. Soms dient het om een bepaald gewenst eindprodukt te krijgen zoals een 
smeltkroes, een poreuze pot of een pot bestand tegen thermische schok. 

Meestal hebben we alleen de scherf (een technisch produkt) en deze gaan we vergelij
ken met een laboratorium produkt. Het technische produkt is vaak veel inhomogener, de 
vergelijking met het veel meer homogene en onder veel strengere condities gebakken test
plaatje geeft ons juist een inzicht in de aard van het technische proces: hoe beheerste men 
de menging en de temperatuur in de pottebakkersoven. 

De verschillende onderzoeksmethoden worden hieronder met een korte toelichting ge

noemd. 
Macroscopisch: - visueel, loupe, binoculaire loupe, kleuren macrofotografie: we krijgen 

inzicht in bakselgroepen, macroscopische porosheit ("gaten" in het 
baksel); grofheid, afronding en grootteverdeling van de magering; 
kleur van het baksel. 

Microscopisch: - gewoon-hcht microscoop: onderzoek naar diatomeën (zeeklei- rivier-
klei: kustaardewerk of meer landinwaarts gemaakt). 

- petrografisch microscoop; aard van de magering, oriëntatie van de 
kleicomponent in verband met menging of gebruik van pottebakkers-
schijf. 

- raster elektronen microscoop: de wijze waarop en de mate waarmee de 
kleipartikels aaneengekit zi jn; dit geeft een idee over de baktempera
tuur. 

Chemisch: - onderzoek naar de totale chemische samenstelling van glazuur of bak
sel. 

- onderzoek naar de zogenaamde sporenelementen; dat zijn elementen 
die in zeer geringe concentratie voorkomen en die soms een aanwijzing 
voor de winplaats van de klei kunnen opleveren. 

Fysisch: - onderzoek met de dhatometer, bepaling van de porositeh en het 
"doorbakken" van scherven. Vergelijking van de zo verkregen gege
vens met testplaatjes gebakken van bekende kleien onder bekende om
standigheden. 

In de voordracht werd vooral aandacht geschonken aan het fysisch onderzoek zoals dat 
in Amersfoort plaats vindt. De Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 
heeft gedurende een aantal jaren opgravingen verricht in een middeleeuws pottenbak
kerscentrum bij Schinveld, een plaatsje ten noorden van Heerlen in Zuid-Limburg. 
Langs de Rode Beek, waarvan het water uiteindelijk in de Maas komt, waren een aantal 
bedrijven gesitueerd. Hiervan werden de afvalhopen onderzocht. 

De produktie startte vermoedelijk omstreeks 1050 eindigde rond 1350. De onderzoe
ker, A . Bruijn, heeft op stratigrafische, typologische en technologische gronden zeven 
hoofdperioden in de totale produktie onderscheiden. Deze worden, lopend van ca 1050 
tot ca 1350, de periode B, A , 1, 2, 3, 4 en 5 genoemd. Verder veronderstelde hij dat de 
markt in steeds toenemende mate vroeg om keramiek met een verminderde porositeit. 
Hieraan kon in deze t i j d , waarin van glazuur geen of slechts spaarzaam gebruik gemaakt 
werd, slechts tegemoet worden gekomen door de keramiek bij steeds hogere temperatuur 
te bakken. Met deze hypothese kon hij de waargenomen typologische veranderingen 
goed verklaren. 

Om deze hypothese te toetsen was het dus van belang om een objectieve methode te 
vinden waarmee de oorspronkelijke baktemperatuur van de middeleeuwse keramiek met 
enige nauwkeurigheid bepaald kon worden. Hiervoor gebruikt de Amersfoortse groep 
een dilatometer. Dit is een apparaat waarmee de lengteverandering van een stukje kera-



1. Het Maas-Rijn gebied 

1. Vroeg-Middeleeuws en Middeleeuws pottenbakkerscentrum. 

2 Plaats aangegeven ter oriëntatie; geen Middeleeuwse keramisc/ie activiteit bekend 
3. Rivierbed met Holocene afzettingen. 
4. Tertiaire of geologisc/i oudere kleien. 
5. Gebied met magmatische effusiva. 

6. Grens van itet Europees Massief; dit bevindt zich ten zuiden en oosten van deze 
lijn. 

miek bi j temperatuurverhoging gemeten kan worden. Door i jking met behulp van test¬
plaatjes, vervaardigd bi j een bekende baktemperatuur is het gelukt de voormalige bak
temperatuur, op de dilatogrammen af te lezen. 

Van alle scherven werd door meting van de waterabsorptie de zogenaamde schijnbare 
porositeit bepaald; eventueel aanwezig glazuur werd afgeslepen, zodat we aheen de ei
genschappen van het gebakken klei/mageringsmengsel hebben gemeten. Daarna werden 
deze scherven in stappen van 50°C bij steeds hogere temperaturen boven hun oorspron
kelijke baktemperatuur herbakken. Na iedere 50°C werd de schijnbare porositeit opieuw 
bepaald. We krijgen zo een indruk van het bakgedrag van de plastische massa boven de 
oorspronkelijke baktemperatuur. Een en ander is natuurlijk slechts zinvol als er geen 
accumulatie-effect optreedt als gevolg van het iedere keer opnieuw bakken. Onderzoek 
bracht aan het hcht dat bij deze kleien de schijnbare porosheh nagenoeg uitsluitend af
hangt van de bereikte baktemperatuur en niet van de aanhoudtijd. Het gemeten bakge
drag van de plastische massa kan vergeleken worden met het eveneens gemeten bakge
drag van de rond het pottenbakkerscentrum aanwezige kleien, waarvan de geologische 
Identiteit bekend is. Hierdoor is gedeeltelijk identificatie van de gebruikte klei mogelijk. 

W i j vonden bij ons onderzoek het volgende. De in Schinveld gemaakte kookpotten 
zijn m alle zeven periode tussen ongeveer 1000° en IIOO/C gebakken in een oxiderende 
atmosfeer; dat is een hogere baktemperatuur dan tot nu toe op grond van schattingen 
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Schinveld Period 5 
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3. Herbakcurve periode 5; iiet gedrag van de gebruikte klei is zeer verschillend van dat 
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werd gedacht. De stroohng van de waarnemingen is gering; Icennelijk kon de pottenbak
ker de warmteproductie in de oven goed beheersen. De Schinveldse schenkkannen zijn 
echter in de loop van de jaren bi j steeds hogere temperatuur gebakken; er werd in periode 
B begonnen bij omstreeks 1000°C; uiteindelijk werd er in periode 5 een gemiddelde bak
temperatuur van omstreeks 1300°C bereikt. De stroohng van de waarden bij de schenk
kannen is groter, de hogere temperaturen werden kennelijk slechter beheerst. 

In de beginperioden B, A en 1 wordt een klei gekozen, die bij verhoogde baktempera
tuur keramiek oplevert met een verlaagde schijnbare porositeit. Een duidelijke, zeer on
gunstige, verandering vindt er plaats in de perioden 4 en 5. De toen gebruikte kleien ge
ven, vooral als ze bij hogere temperaturen gebakken zijn, een produkt met een hoge 
schijnbare porosheit. De tot dan gevolgde, door Bruijn opgemerkte, strategie, (voort
gaande baktemperatuurverhoging), levert dan geen beter (lagere porositeit) produkt 
meer op. Vermoedelijk is deze verkeerde kleikeuze en de hoge baktemperatuur één van 
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4. De baktemperatuur in de verschillende perioden van kookpotten (links) en schenk
kannen (rechts) te Schinveld. 



AlisOJOd lUBJEddy % 

Verzameling grafielcen die, voor verschillende Icleien, het verband aangeeft tussen 
schijnbare porositeit en baictemperatuur. Langs de verticale as is het percentage wa-
teropnemend vermogen (de schijnbare porositeit) uitgezet; langs de horizontale as 
staat de baictemperatuur in °C. Holocene klei uit West-Nederland (69); tertiaire klei 
omgeving Schinveld (7 en 12) en scherf uit Dorestad, geïmporteerd uit het Rijngebied 
(Wbd 12). 
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de oorzaken waarom de industrie in Scliinveld omstreeks 1350 tot een einde komt. Hoge 
baktemperaturen en de ermee samenhangende hoge stookkosten, ook door Brui jn opge
merkt, zijn dan niet meer nodig omdat het glazuur in steeds toenemende mate zijn intre
de doet. 

Het produktiecentrum Schinveld maakt deel uh van een groter produktiegebied: het 
Maas/Rijngebied rond 51°NB. Uit dit gebied komen onder andere de zogenaamde Jaco-
bakannetjes, op industriële wijze van tertiaire kleien vervaardigde keramiek. Middels een 
subsidie verstrekt door de Stichting voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO) 
heeft Mevrouw A . C . Bardet de keramiek uit de opgraving van de Vroeg-Middeleeuwse 
handelsnederzetting Dorestad onderzocht. Tegelijkertijd werd uit Duitse musea verkre
gen, vergelijkbaar materiaal keramologisch onderzocht. Zo hopen we een inzicht te k r i j 
gen in de achtergrond van de technische veranderingen van de keramiek, die in het 
Maas/Rijngebied geproduceerd is tussen ongeveer 800 en 1400. Daarnaast zi jn we begon
nen met een soortgelijk onderzoek van aardewerk uit de Bronstijd en I jzer t i jd afkomstig 
uh het West-Nederlandse kustgebied tussen Texel en Gent. Het grootste deel van de hier 
lokaal geproduceerde keramiek heeft holocene klei tot grondstof. Een uitzondering 
vormt een bepaald type keramiek dat van tertiaire klei vervaardigd is en afkomstig is van 
een gebied bij Gent. Bi j de holocene kleien l i jk t het niet alleen mogehjk de baktempera
tuur dUatometrisch te bepalen, maar ook de winplaats middels het dhatogram te karakte
riseren. 
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DE A K O E S T I E K VAN CONCERTZALEN 

door 

V . M . A . Peutz en R .A. Metkemeijer 

1. Iets uit de geschiedenis 

De eerste voorgangers van de tegenwoordige grote concertzalen ontstonden, op een enke
le uitzondering na, in de 18e eeuw. 

Bij het meer en meer uhbreiden van de beoefening van de muziek en het gebruik daar
van in het hofleven groeiden uh balzalen, zalen bij restaurants, zalen van verenigingen 
van amateurs enz., meerdere kleinere concertzalen. 

Haydn musiceerde in de balzaal van Slot Esterhasy, een zaal van circa 2000 m^ grootte 
(qua grootte vergelijkbaar met de kleine zaal van het concertgebouw). 

In Amsterdam ontstond de vereniging Felix Meritis die niet alleen de studie van de na
tuur en van de filosofie, doch ook het beoefenen van muziek op haar programma had 
staan. De eerste eigenlijke concertzaal van Amsterdam was dan ook de zaal van Felix Me
ritis. Hierbij dient zeker ook Diligentia in Den Haag genoemd te worden. 

In Düsseldorf was de eerste als zodanig genoemde concertzaal het , ,Ausfluglokal" van 
de restaurateur Jansens. Later werd deze zaal uitgebreid door Geisler met de zogenaamde 
Geislerse zaal, die meer dan 80 jaar - wehswaar met de nodige verbouwingen - de concert
zaal van Düsseldorf was totdat deze verloren ging bij een bombardement in 1943. Wel 
was de zaal inmiddels uitgebreid en verbouwd tot een concertzaal, zoals wij die op vele 
andere plaatsen nu kennen. 

In het midden van de 18e eeuw beginnen dan de eerste grote concertzalen te verschij
nen. Gaat men voorbij aan de genoemde zalen in Düsseldorf - al hadden die al een rede
lijke grootte - dan ontstond toch als eigenlijk eerste grote, goede zaal, de bekende Golde
ne Saai van de Musikverein in Wenen. 

De in Wenen rond 1812 opgerichte Musikverein, om preciezer te zijn de Verein von 
Musikfreunden had al in het begin van de 19e eeuw een eigen tehuis met een concertzaal 
voor circa 700 personen. Dit werd al spoedig te klein bevonden voor het muziekleven in 
Wenen. In 1869 kwam dan de Goldene Saai van het nieuwe gebouw van de Musikverein 
klaar, de bekendste en voor velen tot nu toe de beste concertzaal van de wereld, (zie f i 
guur 1). 

Kort daarna kwam in Leipzig het ,,Neue Gewandhaus" gereed. Deze zaal heeft voor 
zeer vele zalen model gestaan (zie figuur 2). 
Ook de bouwers van het in 1888 gereed gekomen Concertgebouw in Amsterdam hebben 
deze Neue Gewandhaus zaal gekend, evenals de zaal in Düsseldorf, (de verbeterde en uit
gebreide Geislerse Zaal), alsmede de Grosse Musikverein Saai in Wenen. 
De Grote Zaal van het Concertgebouw (zie figuur 3) geldt met de Musikverein als de 
beste zaal van de wereld. F. Winckle heeft enige decennia geleden aan dirigenten, mu
ziekcritici enz. gevraagd, welke naar hun mening de beste concertzalen ter wereld waren, 
waarbij de Musikverein als eerste en het Concertgebouw als tweede in de rangorde naar 
voren kwamen. De derde zaal was de Boston Symphony Hall , die in 1900 klaar kwam. A l 
deze zalen zijn zalen van een zelfde model, het zogenaamde ,,schoenendoos model" en 

Natuurkundige Voordrachten N.R. 65. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor 
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 12 januari 1987. 



70 

hebben ongeveer een zelfde nagalmtijd en inhoud. Gegevens hiervoor en enige andere be
kende zalen zijn in tabel I samengevat. 

Tabel I Gegevens van enkele bekende concertzalen 

Volume Aantal Nagalmtijd 
(m^) zitplaatsen (s) 

Grosser Musikverein Wenen 16.000 1.680 2,1 
Boston Symphony Hall 19.000 2.600 1,8 
Concertgebouw Amsterdam 19.000 2.200 2,2 
Neue Gewandhaus Leipzig 10.600 1.560 1,55 
De Doelen Rotterdam 27.000 2.300 2,3 
Beethovenhalle Bonn 15.700 1.400 1,7 
Stadt Casino Basel 10.500 1.400 1,7 
Palais des Beaux Arts Brussel 12.500 2.150 1,4 
Herkulessaal München 13.600 1.300 1,8 
Royal Festival Hah London 22.000 3.000 1,45 
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In de t i jd rond de eeuwwisseling kwamen nog in grotere en kleinere plaatsen vele zalen 
van dit type gereed. Als zeer goede zalen moeten ook genoemd worden, het Stadtcasino 
in Basel, de Vereeniging in Nijmegen, zalen in Zürich, Glasgow en andere. Bi j de meeste 
van deze zalen heeft men wel veel aandacht aan de akoestiek besteed, al bestond een we
tenschappelijke benadering van de akoestiek nog niet. Dit was wel enigermate het geval 
bij de Boston Symphony Hah. Hier heeft prof. Wahace C. Sabine als eerste vooraf de 
nagalmtijd berekend en betreffende de andere akoestische aspekten geadviseerd. 

Men heeft bij het ontwerp van al deze zalen zich steeds sterk gebaseerd op voorbeel
den van bestaande zalen, omdat men zeer bewust er van uitging dat voor een concertzaal 
de akoestiek van het grootste belang was. Modellen zijn vooral geweest, de Musikverein, 
het Neue Gewandthaus in Leipzig en in mindere mate ook het Concertgebouw van 
Amsterdam. 
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Figuur 3 Concertgebouw, Amsterdam 
(uit L. Beraneic: Music, acoustics & arctiitecture) 

Er is in vele gevallen een uitgebreide briefwisseling vooraf gegaan aan de bouw van ie
dere nieuwe zaal met de eigenaren van andere bekende concertzalen, om te weten te ko
men wat nu de belangrijke akoestische facetten van die zalen waren. Het feit dat in zoveel 
gevallen een goede akoestiek bereikt werd, bewijst dat men met inzicht te werk ging, hoe
wel misschien niet op een systematische en wetenschappelijk verantwoorde wijze. 

De tussenjaren, vanaf de Eerste Wereldoorlog tot en met de Tweede Wereldoorlog la
ten een weinig aktieve periode zien. De enige bekende goede concertzaal uit die periode, 
het Gebouw van Schone Kunsten te Brussel, is kwalitatief toch iets minder dan de zalen 
uit de voorgaande bloeiperiode. Na 1945 komt ook de bouw van concertzalen weer op 
gang. Nu verwachtte men dat op grond van wetenschappelijke inzichten en moderne 
technieken niet meer op goed geluk, doch op grond van akoestisch gezonde principes met 
zekerheid goede zalen ontworpen zouden worden. In deze verwachting werd men echter 
beschaamd. 
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Een van de eerste grote zalen die gereed kwam, de Royal Festival Hall in Londen bleek 
geen groot succes te zijn. De in Duitsland in die t i jd gebouwde en gerestaureerde zalen 
zoals de Hercules Saai in München, de Lieder Hahe in Stuttgart, de Beethoven Halle in 
Bonn waren redelijk tot goed, maar niet excellent. Veel werd verwacht van de Lincoln 
Hah in New York, waarvoor een zeer uitgebreide en aparte studie verricht was. Ook deze 
zaal voldeed minder goed. Er ontstond veel rumoer en de zaal kreeg een slechtere naam 
dan zij verdiende. Uiteindelijk werd de zaal binnen de oorspronkelijke buitenwanden af
gebroken en geheel nieuw opgebouwd als een zaal met het traditionele ,,schoenen
doosmodel". Bijna een uitzondering is eigenlijk de concertzaal De Doelen in Rotterdam, 
die naar onze mening wel niet de kwaliteh van het Concertgebouw geheel haalt, maar die 
toch als een van de beste, zo niet de beste na-oorlogse zaal, gezien moet worden. 

Nieuwe architectonische opvattingen brachten ook nieuwe vormen. Maar niet, on
danks alle bijzondere inspanningen van de akoestici, even goede zalen als in de bloeitijd 
in de 19e eeuw. Bekend is de Philharmonic in Berlijn (zie figuur 4), die ondanks zijn b i j 
zondere architectonische aspekten toch niet, naar onze mening, beter gekwahficeerd kan 
worden dan redelijk tot goed. 

Figuur 4 Pliiiliarmonie, Berlijn 

(uit R. Talas/ce: Halls for musical performance 1962-1982) 
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Het l i jkt er bijna op alsof de t i jd dat goede zalen nog gebouwd konden worden, voor
bij is. Alsof de wetenschappelijke kennis van de akoestiek eerder een nadeel dan een 
voordeel is. Toch is dit niet zo, hoeft althans niet zo te zi jn, zoals bijvoorbeeld de Doelen 
bewijst. Goede zalen kunnen nog steeds gebouwd worden. De mogelijkheden groeien. 
Zalen met variabele akoestiek, zalen die een goede concertzaal en schouwburg kunnen 
zijn, zijn recentelijk gerealiseerd, zoals in Nederland in Venlo en Drachten. Het is echter 
nodig dat men zich aan enkele voorwaarden houdt, die wehswaar de architecten beper
kingen opleggen, maar toch nog grote mogelijkheden voor eigentijdse ontwerpen en een 
eigen visie openlaten. 

Er zijn verschillende voor de akoestiek belangrijke grootheden. Beter gezegd groothe
den die een complex van eigenschappen karakteriseren maar die niet als zodanig zelf een 
akoestische betekenis hoeven te hebben. In de eerste plaats is de luidheid van belang, di
rekt samenhangend met het volume van de zaal als een zekere nagalmtijd gegeven is. Een 
tweede belangrijke grootheid, en wij hebben hem al genoemd, is de nagalmtijd. En ver
volgens komt men bij meer verfijnde grootheden, zoals de interaurale kruiscorrelatie, sa
menhangend met de van opzij komende reflecties, direkt geluid versus galmgeluid enz. In 
het volgende wordt wat nader ingegaan op een aantal van deze grootheden. 

2. Luidheid 

Als de nagalmtijd als een constante gezien wordt - en wij weten dat voor symphonische 
muziek een nagalmtijd van circa 2 sec. gunstig is - dan bli jkt dat de kwahteh van een zaal 
sterk samenhangt met de grootte van de zaal. Bij 2,2 seconden nagalmtijd wordt een zeer 
goed resuhaat bereikt in de Grote Zaal van het Concertgebouw te Amsterdam met een 
volume van 19.000 m^ W i j hebben een experiment van een groot orkest gehoord in een 
ruimte van 100.000 m^ met ook een nagalmtijd van ruim 2 seconden. Het daar gehoorde 
geluid was zodanig zwak dat niet van een acceptabel resuhaat gesproken kon worden. 
Een soortgelijk experiment hebben wij in een zaal gehoord van circa 5.000 m ^ waarvan 
ook weer de nagalmtijd 2 seconden bedroeg. Nu was het geluid veel te luid, onaange
naam en scherp. In de praktijk kan men zeggen dat juist bij een nagalmtijd van circa 2 se
conden de zaal niet kleiner moet zijn dan 10.000 m' , of beter nog 13.000 m ' en niet groter 
moet zijn dan 30.000 m^, of beter nog niet groter dan 27.000 m^. 

Hoe is dit te begrijpen? 

W i j willen hier beginnen met een eenvoudige analogon betreffende het geluid in een 
zaal, een analogon dat wij al verdergaande in ons betoog steeds verder willen ontwikke
len. 

Steh U zich voor dat U een vat heeft. In dit vat zit een bodem die poreus is, een soort 
zeef. Als wij water invoeren met een gemiddelde constante snelheid - kleine en snelle vari
aties in de toevoer zullen wi j straks bespreken - dan zal in het vat een niveau ontstaan dat 
omgekeerd evenredig is met de mate waarin de bodem ,,lek" is en evenredig met de hoe
veelheid water die per seconde uit de kraan komt. Vergelijken wij nu het vat met een zaal. 
De geluidabsorptie in de zaal bijvoorbeeld de stoelen, de tapijten, mensen die aanwezig 
zijn enz. kunnen wij vergelijken met het lek in de bodem van het vat, daardoor ,.ver
dwi jn t " het geluid (geluidabsorptie). Het orkest zien wij als een meer of minder constan
te bron, en het niveau van het water in het vat kunnen wij dan vergelijken met de gemid
deld te horen luidheid. Als de kraan gestopt wordt, zakt het water langzaam weg, het vat 
heeft een zekere t i jd nodig om leeg te lopen. De t i j d , die nodig is om het niveau tot op 1 
miljoenste van zi jn beginhoogte te laten zakken, noemen wij de uitstroomtijd en in het 
geval van een zaal spreken wij van de nagalmtijd. 

Deze uitstroomtijd is, zoals eenvoudig in te zien is, een funktie van de grootte van de 
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lekkage en de grootte van het vat. De hoogte van het water in het vat was alleen een funk
tie van de lekkage of in het akoestische analogon de grootte van de absorptie. Dit kan 
eenvoudig in formulevorm geschreven worden. Voor het akoestische geval is de nagalm-

T,„ = 0,16V 
A 

waarin V het volume van de zaal is en A de totale absorptie in de zaal. De zogenaamde 
vergelijking van Sabine. Hebben wij dus een zekere uitstroomsnelheid of een zekere na
galmtijd, dan wil dat zeggen dat nu verder de hoogte van het niveau alleen door het volu
me, de grootte van het vat bepaald wordt. 

De luidheid luistert betrekkelijk nauw. De luidheid in de zalen die wij zo pas bespra
ken, scheelden ongeveer 7 dB respektievelijk 6 dB in luidheid ten opzichte van de Grote 
Zaal van het Concertgebouw. Toelaatbaar is eigenlijk een niet grotere variatie dan circa 1 
a 2 dB. Men kan natuurlijk in het geval van een kleine zaal het niveau verlagen door de 
nagalmtijd te verkorten, zoals in het vat water het niveau zal zakken als de perforatie ver
groot wordt, en omgekeerd het geluidniveau in de te grote zaal verhogen door de nagalm
t i j d langer te kiezen. Men kan echter de nagalmtijd niet zonder meer verlengen of verkor
ten zonder nadeel voor de muziekkwahteU. Een kathedraal heeft soms een nog groter vo
lume dan 100.000 m-* en een nagalmtijd die vele malen langer is dan 2 seconden. Het ni
veau is daar dan ook, denk maar aan Gregoriaans en orgelmuziek, voldoende, maar een 
symphonisch concert klinkt daar niet acceptabel. 

3. De nagalmtijd 
W i j zullen dus ook aandacht aan de nagalmtijd moeten besteden. Een korte nagalmtijd, 
resulterend in een te "droog" geluid, ook al is het niveau hoog genoeg - denk maar aan 
een kleine zaal - is ook niet gewenst. Nemen wij weer ons voorbeeld. De waterkraan hoeft 
niet gelijkmatig te lopen. In het vorige hadden wij gedacht aan een gemiddelde stroming, 
in werkelijkheid geeft een orkest een voortdurend wisselend geluidvermogen af. Niet al
leen in de zin dat bijvoorbeeld de verschillende delen van een symphonie meer of minder 
luid zi jn, - deze luidheidswisselingen zijn een deel van de expressie en moeten behouden 
blijven -, in dit verband gaat het erom dat de muziek bestaat uit een samenstel van vele 
verschillende tonen van verschillende instrumenten die samenklinken en elkaar snel op
volgen. Dit voortdurend fluktuerende geheel wordt dan terdege ook door de nagalmtijd 
beïnvloed. Is de nagalmtijd te lang dan horen wi j deze fluktuaties niet goed meer, men 
kan zich voorstellen dat als de waterstraal zeer snel van sterkte wisselt, het niveau van het 
water deze fluktuaties nauwelijks meer volgt. Te lange nagalm betekent afvlakking en de 
muziek gaat daardoor onduidelijk (verschwommen) klinken. 

Enige afvlakking, dat wh zeggen een overgang van de ene toon naar de andere is echter 
wel gewenst. Speelt men buiten, bijvoorbeeld op de hei, dus zonder enige galm dan klinkt 
het geluid zeer droog en dor. W. Kuhl, een bekend Duits akoesticus heeft een onderzoek 
gedaan waarbij hi j luisteraars, over het algemeen muziekcritici, dirigenten en musici liet 
luisteren naar verschillende soorten muziek, waarbij de nagalmtijd gevarieerd werd, (de 
luidheid werd zo ingesteld dat die optimaal geacht werd). Men kwam daarbij - en ik wil 
me hier nu beperken tot de symphonische muziek - tot optimale nagalmtijden die wat 
korter waren voor bijvoorbeeld Mozart en Beethoven (circa 1,6 seconden) dan voor 
Mahler en Bruckner enz. (circa 2,1 seconden). (Voor kamermuziek waren de gewenste 
nagalmtijden in het algemeen korter, maar wij zullen ons niet verdiepen in de eigenschap
pen die een kamermuziekzaal zou moeten hebben). 

Laten wij dit nu in het verband zien van de eerder behandelde luidheid. De akoestiek 
van een kleine zaal wordt dus beter als een iets kortere nagalmtijd gekozen is. Dan zal de-
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ze voor de muziek van Mozart beter klinken, daarentegen voor Bruckner of Mahler om 
een voorbeeld te noemen, duidelijk te droog kunnen worden. Het is wel zo dat wij in ver
houding niet zo ver terug hoeven te gaan in de nagalmtijd als in geluidniveau en dus de 
inhoud van de zaal. Een reducering van het volume met een faktor 2 vraagt niet om een 
reducering in de nagalmtijd van een faktor 2, doch globaal van een faktor 1,5. De kleine 
zaal kan nu dus een redelijk goede zaal voor de klassieke en vroeg-romantische muziek 
worden, doch voldoet niet aan de voorwaarden voor muziek van de laat-romantische 
t i j d , bijvoorbeeld van Mahler. 

Men kan echter niet vrijblijvend de inhoud van de zaal en de nagalmtijd tegen elkaar 
uitwisselen. Voor elk type muziek is een bepaalde nagalmtijd optimaal en dan volgt daar 
uit ook een bepaalde inhoud voor de zaal. Zo is de Grote Zaal van het Concertgebouw 
zonder twijfel de beste zaal ter wereld voor Mahler en Bruckner, gezien zijn volume van 
19.000 m^ en nagalmtijd van 2,2 seconden en is daarentegen een zaal zoals die van het nu 
niet meer bestaande Neue Gewandthaus met een volume van 10.600 m^ en een nagalmtijd 
van 1,55 seconden weer ideaal voor Beethoven en Mozart te achten. 

4. Direkt geluid, nagalmgeluid, eerste reflekties. 

De voorgaande beschouwingen geven de hoofdlijnen aan: Volume en Nagalmtijd. Uiter
aard moet de keuze hiervan zeer vroeg vastgesteld worden, al in het eerste stadium van 
het ontwerp van een concertzaal. Ook de nagalmtijd moet verder zeer goed bepaald wor
den, hetgeen tot een vroege globale bepahng van de toe te passen materialen leidt, er mo
gen geen verrassingen in optreden. Wat bijvoorbeeld gebeurd is in de Royal Festival Hah; 
de nagalmtijd bleek korter te zijn dan vooraf gewenst, en dat juist voor een zeer grote 
zaal, leidt tot grote problemen. 

Maar er is meer. Met deze hoofdlijnen alleen, hoe essentieel voor de goede zaal ook, 
zijn wij er nog niet. Laten wij nogmaals teruggaan naar ons analogon. Het beeld van het 
vat waarin water stroomt resulterend in een overal gelijk niveau is wat simphstisch. In 
werkelijkheid zal het zo zijn dat het niveau niet overal in het vat even hoog is als waar het 
water direkt het vat binnenkomt. Integendeel het zal iets afnemen met de afstand tot de 
bron (de waterstraal). 

Als wij een breed, langgerekt smal vat hebben en het water komt aan één zijde binnen, 
bijvoorbeeld aan de kopzijde, dan zal daar voorin tussen de wanden nagenoeg een 
konstant niveau heersen dat naar achteren in het lange vat afneemt. En hoe groter het vat 
is hoe meer het niveau naar achteren afneemt bij eenzelfde uitstroomtijd. Is daarentegen 
het vat bijvoorbeeld rond en wordt het water in het midden ingebracht dan zal ook een 
afname naar de verschillende kanten plaats hebben, de afname als funktie van de afstand 
zal vanuit het midden gerekend echter kleiner zi jn. 

Zien wij nu verder nog naar een plaats direkt onder de straal, dan is duidehjk dat men 
ook nat wordt, ook al is men boven het waterniveau. Wi j kunnen dit als het ware verge
lijken met wat wij noemen het direkte geluid in een zaal. Vlak bij een bron, bijvoorbeeld 
bi j een piano, hoort men het niveau dat door de hele zaal straks verspreid zal worden lui
der dan op grote afstand. En hoe verder men van de bron komt, hoe zwakker dit wordt. 
Dat direkte niveau neemt evenredig met het kwadraat van de afstand af en zal op de, zo
genaamde kritische, afstand ongeveer gelijk zijn aan het gemiddelde galmniveau in de 
zaal. Deze krhische afstand is in het algemeen maar kort. H i j bedraagt 4,5 tot 7 meter in 
een normale concertzaal. Wi j kunnen echter ook een direkt geluid nog horen als het 
zwakker is dan het nagalmgeluid. De grens waarbij het galmgeluid in de zaal overheerst 
en het directe geluid geen informatie meer overdraagt is ongeveer 3 x de kritische af
stand (15 a 20 meter). Dat begint dan in een concertzaal een belangrijke afstand te wor
den. Het direkte geluid kan echter ook nog door weerkaatst geluid, bijvoorbeeld tegen de 
wand of het plafond, mits het niet veel later komt, versterkt worden. Daardoor zal het di
rekte geluid tezamen met al het kort na het eerste geluid komende geluid veel verder in de 
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zaal hoorbaar gaan worden. 
Het distincte direkte geluid geeft een verhoging van de informatie-overdracht, ver

hoogt de duidelijkheid en de helderheid, terwijl de onderhnge verbinding door het galm
geluid verzorgd wordt. Komt het ,,direkte" geluid rechtstreeks van de bron (en ook nog 
over het plafond), dan kunnen wij nog niet in het horizontale vlak de richting van het ge
luid goed bepalen. Hiertoe zouden wij op onze twee oren een verschh moeten waarnemen 
tussen de van de diverse bronnen komende geluiden. Dat is in het algemeen alleen goed te 
bereiken met zogenaamde zijdehngse reflecties. Deze zijdelingse reflekties zullen dan ook 
de ,,bronnen" uit elkaar halen en daardoor het geluid wat helderder maken en wat preg
nanter. 

Dit complex van direkt van de bron komend geluid, versterkt met het via het plafond 
weerkaatst geluid en nogmaals versterkt en doorzichtiger gemaakt door het via de zijwan
den gereflekteerde geluid, noemen wij samen het direkte geluid plus eerste reflekties. 
Voor de relatieve sterkte van het direkte geluid is de vorm van de zaal heel belangrijk. Nu 
vergelijken wij weer een ronde zaal, zonder ons nog over echo's en dergelijke zorgen te 
maken, met een smalle langwerpige zaal. 

In het eerste geval zal men vanuit de bron een sterk direkt geluid krijgen, dat evenwel 
met kwadraat van de afstand afneemt. Versterkt wordt het nauwelijks of niet door het 
via het plafond weerkaatste geluid, als wij althans een hoog plafond hebben. Het na-
galmniveau is in de hele zaal nagenoeg gelijk sterk. Men ziet dan ook dat dicht bij de 
bron het direkte geluid zelfs sterk kan overheersen, het geluid wordt daar dan te droog, 
wat verderaf van het podium wordt de verhouding direkt geluid-galmgeluid gunstig maar 
achter in de zaal is het direkte geluid te zwak ten opzichte van het nagalmgeluid en de sa
menvoegende verbindinggevende galm gaat zo sterk overheersen dat er te weinig helder
heid en distinctie meer in het geluid zal zi jn. De gelijkmatige kwahteit is een duidelijk 
probleem in dergelijke ronde, wijde of amphitheaterachtige zalen. In een langwerpige 
zaal krijgt het dhekte geluid versterking via het plafond, dit is vooral achter in de zaal 
van belang. Voorin hebben wi j nagenoeg alleen het direkt van de bron komende geluid, 
daar is het galmgeluid echter sterker. Hierbij komen nog de reflecties van de zijwanden 
die afhankelijk van de breedte van de zaal een meer of minder grote bijdrage geven. Kor
tom, geheel voorin zal nog altijd wel het direkte geluid overheersen. Even verder in de 
zaal echter zal het direkte geluid met de reflekties van de wanden, die de helderheid moe
ten geven, al spoedig in balans komen met het nagalmgeluid. Naar achteren in de zaal zal 
het galmgeluid met de afstand afnemen. Het directe geluid neemt echter nog sterker af, 
maar de reflecties via plafond en wanden die snel op het directe geluid volgen nemen in 
aantal toe waardoor toch de balans goed b l i j f t , zodat toch nog de helderheid en de door
zichtigheid van het geluid behouden blijven. Dit is een kwahtatieve beschrijving, maar 
het is duidelijk dat het nodig is nauwkeurig te bepalen hoe sterk het direkte geluid enz. 
ten opzichte van het galmgeluid zullen zi jn, hoe sterk de zijdelingse reflekties moeten zijn 
in verhouding tot het direkt van de bron komende geluid enz. 

Men kan onderzoek hiernaar op verschillende wijzen doen. Men kan allerlei psycho-
akoestische experimenten uitvoeren, laten luisteren naar galmgeluid voorzien van precies 
in sterkte geregeld direct geluid en op beide oren in verschillende mate vertraagde en van 
verschillende luidheid voorziene reflecties toevoegen en vragen naar de subjectieve waar
dering. Men kan naar de verhoudingen zoals die gelden voor spraakverstaanbaarheid 
zien, want ook spraak wordt door het oor gehoord en verwerkt. Dergelijke psycho-
akoestische experimenten zijn en worden nog steeds op grote schaal verricht. Z i j geven 
een groter en beter inzicht in de eigenschappen van het oor, ze geven echter nog geen vol
doende inzicht voor ons doel. Luisteren naar muziek in een concertzaal is nog iets anders, 
dan luisteren in een geluidvrije cabine via een hoofdtelefoon naar allerlei bijzondere ef
fekten. Naast psycho-akoestische onderzoekingen zal men metingen moeten doen in 
bestaande goede c.q. slechte zalen, daar vooral moeten luisteren naar muziek, moeten 
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vergelijken en zich afvragen waar het verschh in ligt, om zo te leren van de voorbeelden 
van anderen, zoals onze voorouders steeds deden. 

Met het groeien van het inzicht van het belang van het direkte geluid en later ook van 
de zijdelingse reflecties heeft men gezocht naar oplossingen. Niet altijd werd het ge
wenste resuhaat bereikt. Berucht is nog het probleem van reflectoren boven het orkest 
die het direkte geluid dienden te versterken hetzij naar het orkest alleen, maar vaak ook 
nog naar de zaal. In de Lincoln Hall heeft dit geleid tot relatief kleine reflectoren, die we
liswaar de hoge tonen reflecteerden, maar de lage tonen in de gedeeltelijk afgeschermde 
plafondruimte lieten verdwijnen waardoor het geluid een scherpe klank kreeg. Omdat 
deze reflectoren nooh goed ingesteld zijn en eigenlijk de akoesticus de kans niet gegeven 
is dit later alsnog te doen, was ook een ongelijkmatige kwaliteit over de zaal het gevolg. 

In de Berlijnse Phhharmonie heeft de bekende akoesticus Lothar Cremer de zoge
naamde ,,Weinbergstufe" toegepast, verhogingen, die voor zijdelingse reflecties moeten 
zorgen. In zekere zin was dit al in de Doelen in eerste instantie geïntroduceerd. Geheel be
vredigend zijn in vele zalen deze Weinbergstufen en andere middelen om zijdelingse re
flecties te krijgen toch niet. Als het direkte geluid zwak is, dan zal een Weinbergstufe nog 
maar een zeer beperkte invloed kunnen hebben. 

Men kan met de moderne meettechniek zoals bijvoorbeeld Time Delay Spectrometry 
de verhoudingen tussen direkt geluid en verschillende reflecties meten. Men kan deze ook 
berekenen, maar meestal is dit betrekkelijk grof. Programma's die de stralengang door 
een zaal met een computer berekenen, lijken een oplossing te geven. Wi l men echter maar 
enige precisie bereiken dan moeten de ,,stralen" een dergelijk kleine doorsnede krijgen, 
dat zij als stralen gezien voor de grote golflengten van het geluid niet bestaanbaar zi jn. 
Voor zalen van de grootte van concertzalen zijn deze programma's nagenoeg waarde
loos. Voor het berekenen vooraf bl i jkt het gebruik van modellen op schaal (1:10 a 20) 
over. In een dergelijk model zijn niet alleen de direkte en eerste reflecties te meten, doch 
ook kan men de invloed op het geluidveld van de plaatsing van de absorptie nagaan enz. 

5. De orkestomgeving 
l n een goede concertzaal moet niet alleen de klank aangenaam zijn voor de luisteraar, 
maar moeten ook de uitvoerenden zich zelf, de andere instrumenten, het orkest als ge
heel, alsook - en dat geldt voor het ene instrument meer dan voor het andere -, de respons 
van de zaal kunnen horen. Uiteraard moet ook de dirigent dh alles goed kunnen horen. 
Hoe gemakkelijker de musici kunnen spelen, hoe nauwkeuriger zij ook in staat zijn om te 
spelen, zowel qua timing als qua onderlinge balans. 

Zoals wij reeds zeiden moet de musicus zijn eigen instrument kunnen horen. De andere 
instrumenten moeten dus niet te luid zi jn. Dit leidt er toe dat - en dan gaan wi j even terug 
naar wat wij reeds in ons tweede hoofdstuk zeiden over de samenhang van geluidniveau 
en inhoud - de orkestruimte of de orkestnis of de orkestkamer, hoe men het ook noemen 
wil , voldoende groot moet zi jn. Om al direkt een grootte te geven, denken wij aan 
minstens 2000 m \ doch bij voorkeur een grootte tot 4000 m^ voor de ruimte van het or
kest in de zaal. 

6. Geluidverstrooing, diffusie 

Wat , ,diffusie" in een concertzaal betekent is toch wel een zeer diffuus begrip. Er 
bestaan vele meningen over, die echter allemaal erop neerkomen dat men de wanden en 
het plafond een grote geleedheid moet geven, maar wat dit verder inhoudt, wordt nauwe
lijks of niet gezegd. 

Het is ook moeilijk precies aan te duiden wat men van diffusie verlangt. Galmgeluid 
bestaat uit zeer vele reflecties die sommeren. Het is duidelijk dat er een verschil moet zijn 
tussen een som van zeer vele kleine reflecties die naarmate ze ouder zijn ook evenredig 
zwakker zullen zi jn en anderzijds een som van reflecties die zeer verschhlend in sterkte 
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zijn en dat zonder enige correlatie met de ouderdom van de reflectie. Het eerste noemen 
wij goed gediffuseerd, maar zegt nog niet veel. 
Welke criteria kan men aanleggen voor diffusie? 
Enerzijds weten wi j dat een volledig „rechte doos" met vlakke wanden en plafond niet 
aangenaam khnkt en anderzijds dat goede concertzalen „geleed" zi jn. 

Te veel mag echter ook niet. Waar zouden wij blijven met onze eerste reflecties als die 
meteen al geheel verstrooid zouden worden. Bovendien hebben wij de ervaring dat con
certzalen met zeer sterk gelede plafonds scherp khnken vooral wat de violen betreft. Een 
Stradivarius klinkt in zo'n hal als een instrument uit de supermarkt. 

Een onderzoek van Metkemeijer naar de „geleedheid" zoals die in bekende concertza
len gevonden wordt, heeft aangetoond dat de akoestisch diffuse werking van deze soms 
heel verschillend visueel uitziende wanden en plafond ongeveer gelijk was, en uitgedrukt 
kan worden in een gemiddeld diffusiegraad van circa 20% (dat wh zeggen 20% van het 
opvallend geluid wordt niet spiegelend, 80% wordt daarentegen wel spiegelend weer
kaatst). 

D h geeft ons ook een goede aanwijzing, wat diffusie betekent, wij kunnen nu namelijk 
verder uit het te berekenen effect van 20% diffuserende wanden enz. weer afleiden welke 
de eigenschappen van het galmgeluid moeten zijn. 

7. Defecten 

Er is altijd door vooral akoestici en pseudo-akoestici grote aandacht besteed aan zoge
naamde ,,akoestische defecten", zoals echo's, ratelecho's e.d. Uiteraard zijn die van be
lang, maar van veel minder groot belang dan de pseudo-deskundige denkt, die een zaal 
binnenloopt, klapt en dan een echo of een ratelecho horend, meteen de zaal afkeurt. Zo 
erg kan het nooit zi jn, want de meeste als zeer goed bekend staande zalen, waaronder 
ook de als excellent beschouwde zalen, hebben wel niet overal, maar toch meerdere plaat
sen, waar een echo of een flutterecho hoorbaar gemaakt kan worden. Wanneer inder
daad echo's en flutterecho's absoluut vermeden zouden moeten worden, dan zouden na
genoeg alle bekende grote zalen wel uitvallen. Daarentegen blijken verschillende moder
ne zalen die vohedig echo en ratelecho vrij zijn als concertzalen toch niet te voldoen. 
Kortom echo's en flutterecho's moeten vermeden worden, wanneer mogelijk, maar heb
ben toch niet de eerste prioriteit. Soms kan zelfs een echo, een flutterecho een zekere le
vendigheid en karakter aan de akoestiek in de zaal verlenen. Kleine imperfecties hebben 
hun charme. 





DE A N D R O M E D A NEVEL 

door 

E . M . Berkhuijsen 

1. Inleiding 

In het sterrenbeeld Andromeda is ongeveer 20° onder het Melkwegvlak een wazig ovaal 
vlekje te zien: de Andromeda nevel. De nevel komt voor als nr. 31 in de lijst van Messier 
(1784) en alsMir 224 in de New General Catalog van Dreyer (1888), en wordt daarom ook 
wel M31 of NGC 224 genoemd. Tot ongeveer 1920 dacht men dat nevelvlekjes zoals M31 
gaswolken m ons eigen melkwegstelsel zijn, maar in 1924 ontdekt Hubble dat de nevel 
veranderlijke sterren van het type Cepheiden bevat, waaruit hij afleidde dat de nevel ver 
buiten ons eigen melkwegstelsel staat. We weten nu dat M31 het dichtstbijzijnde spi
raalstelsel is buiten de Melkweg (Tabel 1) en het enige dat we met het blote oog kunnen 
zien (Fig. 1). 

( j A . ^ ^ , l x , ^ j ^ | i J ^ | - ; ^ l ^ ' J U ^ I '<i,r° 

Fig. 1. Oudste bekende tekening van de positie van de Andromeda nevel (stippeltjes bij 
pijl) in het sterrenbeeld Andromeda (al-Sufi, 964). 

Natuurkundige Voordrachten N.R. 65. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor 
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 19 januari 1987, 
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Tabel 1. Afstand en afmetingen van M31 

Afstand 650 kpc'^ = 2.1 10« l . j . 
Grootste diameter (5°) 60 kpc 
Diameter helderste deel (1°7) 20 kpc 
Dikte gasschijf 0.2 kpc 
Inclinatie (90° = op de kant) 78° 
Lengte van 1' 

langs grote as 0.2 kpc 
langs kleine as 1.0 kpc 

1 kpc = 1 khoparsec = 3.26 10̂  hchtjaar = 3.084 10'« km 

Hoe kunnen we nagaan wat voor fysische processen zich afspelen in een verre spiraal
nevel, die als het ware een kosmisch laboratorium vormt, een laboratorium waar we geen 
invloed op de fysische omstandigheden hebben? Het enige dat we doen kunnen, is bij zo
veel mogelijk verschhlende golflengten de intensiteitsverdeling meten. Als de stralingsme
chanismen bij de verschillende golflengten bekend zijn, kunnen we heel wat te weten ko
men over de fysische omstandigheden in het kosmische laboratorium. Tabel 2 geeft een 
overzicht van de golflengtegebieden gebruikt voor waarnemingen van M31 . Hieronder 
volgt een bespreking van recente gegevens en enkele conclusies die we daaraan kunnen 
verbinden. 

Tabel 2. Golflengte gebieden in de astronomie 

Golflengte Aanduiding Stralende medium Temperatuur 
(cm) (Keivin) 

< (10- ' Gamma''' Y kosmische strahng 
+ koud gas 10^ 

10-9 _ 10-7 Röntgen X zeer heet gas > 10« 
IO-' — 10-5 Ultraviolet UV hete sterren 

heet gas 10'' - 10̂  
10-5 _ 10-4 Zichtbaar sterren 

heet gas 10'' 
0.6563 10-'' Ha- l i jn Ha heet gas 10" 
10-4 _ 10-1 Infrarood IR stof 500 - 10 
10-' — 103 Radio 

thermisch T H heet gas 10" 
niet-thermisch N T H snelle elektronen 

in magneetveld 
21.1 H l - l i j n H l koud gas 10^ 

In het Gamma-gebied is M31 nog niet gedetecteerd. 
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2. Zichtbaar licht 

Op een moderne foto van M31 (Fig, 2) kunnen we duidelijk zien dat de nevel bestaat uit 
een verdikt gebied om de kern (bulge) en een zeer dunne schijf. Zowel de bulge als de 
schijf bevatten lichtend gas, stof en sterren, maar de sterren in de bulge zijn oud 
(minstens 10' jaar) en die in de schijf jong (10^ tot 10' jaar). Gas, stof en sterren in de 
schijf z i jn geconcentreerd in de spiraalarmen. Volgens het classificatieschema van Hub
ble is M31 een spiraalnevel van type Sb. In de spiraalarmen worden de sterren gevormd, 
wat we onder andere kunnen afleiden uit de hierna volgende gegevens. 

3. Ultraviolet 

De UV foto van M31 (Fig. 3) toont straling uit het kerngebied en uit enkele spiraalarmen 
op een afstand van 40' tot 70' van het centrum. Vergeleken met de zichtbare straling in 
Fig. 2 is de UV straling sterker geconcentreerd in bepaalde gebieden. Dit betekent dat 
jonge hete sterren en geïoniseerd waterstofgas van lO" tot 10' Keivin, die de U V straling 
uitzenden, niet gelijkmatig verdeeld in de nevel voorkomen. Ook binnen de spiraalarmen 
is de UV straling ongelijkmatig verdeeld: jonge sterren en heet gas ontstaan blijkbaar in 
groepjes. 

4. Ha-lij tt 

De Ha- l i jn is een spectraallijn met een golflengte van 6563 A (1 A = 10"* cm), die ontstaat 
als het aangeslagen elektron in een waterstofatoom terugvalt van energieniveau 3 naar ni
veau 2. Deze l i j n wordt uitgezonden door geïoniseerd waterstofgas met een temperatuur 
van ongeveer IO" Keivin. Een foto van M31 in de Ha- l i jn laat zien dat gas van deze tem
peratuur aheen in enkele spiraalarmen voorkomt. Fig. 4 is een schematische weergave 
van de ligging van de zogenaamde H I I gebieden. Analyse van de sterren in de buurt van 
de H I I gebieden heeft aangetoond dat groepjes hete zware sterren (OB-associaties) het 
neutrale waterstofgas in hun omgeving ioniseren en zo de H I I gebieden veroorzaken. De 
dichtheid van het geïoniseerde gas in ongeveer 1 tot 100 atomen cm"^. De verdeling van de 
H I I gebieden l i jk t erg veel op die van de UV straling. Dit bevestigt het beeld dat jonge 
sterren ontstaan in groepjes in bepaalde spiraalarmen, 

5. Injrarood 

Van de verdelingen van de zichtbare straling, de UV strahng en de Ha-straling in M31 
hebben we een wat vertekend beeld daar deze straling door het stof in de schijf gedeelte
l i j k geabsorbeerd wordt. Het stof wordt echter door deze stralingscomponenten opge
warmd en zendt de geabsorbeerde energie in het infrarood weer uit. Waarnemingen in 
het IR vertehen ons dus waar het stof en de warmtebronnen van het stof in M31 voorko
men. De IRAS satelhet heeft M31 bij 4 golflengten in het IR waargenomen (zie 
Habing's lezing in 1986). Een analyse van de gegevens door een groep van de Leidse 
Sterrewacht duidt erop dat het meeste stof een temperatuur heeft van ongeveer 20 Keivin 
en overal in M31 voorkomt. De warmtebron is vermoedelijk het interstehaire stralings
veld. Warm stof van ongeveer 40 Keivin bl i jkt geconcentreerd te zijn in de armen waar 
ook de jonge sterren en H I I gebieden voorkomen en in het kerngebied (Fig, 5). De stof
deeltjes hebben diameters tussen 0.01 n en 0.35 /t (l/t = 10 " cm); ze bestaan uit grafiet en 
silicaten, en zijn bedekt met een ijsmantel. 
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Fig. 2. Foto (negatief) van Itet kerngebied (overbelicht) en de helderste spiraalarmen in 
M31 genomen in zichtbaar licht (Hale Observatories). De lichte banden en strepen zijn 
stof gebieden zonder sterren. In de buitenste arm zijn groepjes heldere OB-sterren te zien. 
De grote ronde vlek rechts onder de kern en de elliptische vlek erboven zijn de begeleiders 
M32 en NGC 205. De vele sterren verdeeld over de hele foto zijn voorgrond sterren in ons 
eigen melkwegstelsel. 

Fig. 3. Opname van hetzelfde deel van M31 als in Fig. 2, maar nu in het UV bij 2000 A 
(Courtès et al., 1981). Alleen armen die jonge sterren bevatten, zijn zichtbaar. M32 is 
niet te zien, want die bestaat uit oude koele sterren. 
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Fig. 4. VerdeUng van de HII gebieden in M31 afgeleid uit waarnemingen in de Ha-lijn 
(Pellet et al., 1978). De overeeni<oinst tttet Fig. 3 is opvallend. 

Fig. 5. Verdeling van de IR straling in M31 afhcomstig van warm stof (40 Keivin) afgeleid 
uit IRAS waarnemingen (Walterbos en Schwering, 1987). 

6. Hl-lijn 

Het meeste gas in de scliijf bestaat uit neutrale waterstofatomen ( H l ) . Di t gas kunnen we 
waarnemen met behulp van de H l - l i j n bij een golflengte van 21 cm. De spectraallijn ont
staat als de draairichting om de eigen as van het elektron verspringt van parallel naar te
gengesteld aan die van het proton. De sprong wordt meestal veroorzaakt door botsingen 
tussen de atomen, gemiddeld 1 x in 400 jaar per atoom. Dank zij de enorme aantallen 
atomen in de gezichtslijn (ongeveer 10^' cm'^) kunnen we de l i j n toch detecteren. 

De verdeling van de H l in M31 is weergegeven in Fig. 6. Het neutrale gas b l i jk t duide
l i j k geconcentreerd te zi jn in dezelfde spiraalarmen waar ook de jonge sterren, H l l gebie
den en warm stof voorkomen. Waar geen H l is, zien we ook geen jonge sterren. Dit bete
kent dat de aanwezigheid van H l een voorwaarde is voor het ontstaan van jonge sterren. 
In het kerngebied komt geen H l voor. De stervorming is daar meer dan 10'jaar geleden 
gestopt omdat al het gas was opgebruikt. 

De dichtheid van het neutrale gas varieert tussen 0.01 en 100 atomen cm-^ bi j een tem
peratuur van ongeveer 100 Keivin. Van ons eigen melkwegstelsel weten we dat in dichte 
gebieden molecuulwolken kunnen ontstaan (H^), maar de verdeling daarvan in M31 is 
nog nauwelijks bekend. De eerste metingen duiden inderdaad op een concentratie van H 
in H l armen. ^ 
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Fig. 6. Verdeling van de neutrale waterstof in M31 afgeleid uit waarnemingen in de HI-
lijn (Unwin, 1980). De meeste Hl is geconcentreerd in armen met jonge sterren, itiaar 
oolc in armen verder van het centrum komt Hl voor. De lengte en richting van de streep
jes geven de polarisatiegraad en de polarisatiehoek aan van de niet-thermische radiocon-
tinuïtinstraling bij 11 cm golflengte (Beek, 1982). De richting van het magneetveld in M31 
staat loodrecht op de polarisatiestrepen. 

Fig. 7. Intensiteitsverdeling van de radiocontinuümstraling bij 6 cm golflengte gemeten 
met de 100-tn radiotelescoop in Effelsberg bij Bonn (Berkhuijsen). Het grootste deel van 
de radiostraling komt van de armen met jonge sterren en van het kerngebied. De gepola
riseerde straling is weergegeven in Fig. 6. 

7. Radiocontinuüm 
Radiostraling van ons eigen melkwegstelsel werd voor het eerst gemeten door Jansky in 
1932. Pas na de bevestiging van zijn waarnemingen door Reber in 1944 werd ingezien hoe 
belangrijk deze ontdekking voor de astronomie was. De straling bleek voornamelijk uit 
het melkwegvlak en het kerngebied te komen. Aanvankelijk dacht men aan thermische 
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straling uitgezonden door vrije elektronen in geïoniseerd waterstofgas die gravitatie
energie ontvangen van de protonen waar ze langs vliegen. Het gas in het centrum zou dan 
echter een temperatuur van 150000 Keivin moeten hebben, wat niet klopte met spectra in 
het zichtbare hcht. In 1950 stelde Kiepenheuer voor dat de gemeten radiostraling af
komstig is van zeer snelle elektronen spiraliserend om de veldlijnen van een magneetveld. 
De door de elektronen opgenomen magnetische energie wordt uitgestraald in een richting 
die loodrecht staat op de richting van het magneetveld. Deze niet-thermische (of 
synchrotron-) strahng is daarom sterk gepolariseerd. De radiocontinuümstraling van 
een melkwegstelsel bl i jkt meestal te bestaan uit een mengsel van thermische en niet-
thermische straling. Voor de interpretatie van de stralingsverdeling is het belangrijk te 
weten welk deel thermisch of niet-thermisch is. Dit kunnen we afleiden uit metingen bi j 
verschillende golflengten daar de twee stralingssoorten niet op dezelfde manier van de 
golflengte afhangen. 

Fig. 7 toont een radio-continuüm-kaart van M31 bij 6 cm golflengte. De straling komt 
bijna uitsluitend uit het kerngebied en de armen, die de jonge sterren bevatten. Uit verge
lijkingen met kaarten bij 73 cm en 11 cm weten we dat gemiddeld ongeveer 25% van de 
straling thermische straling is afkomstig van H l l gebieden. Het grootste deel van de stra
ling is dus niet-thermisch en ook geconcentreerd in de kern en de spiraalarmen. Dat bete
kent dat magneetvelden en snelle elektronen in deze gebieden geconcentreerd zi jn . De ge
middelde magneetveldsterkte is ongeveer 5 nG, 100000 + zwakker dan het magneetveld 
van de aarde. 

Het beste bewijs dat we grotendeels niet-thermische straling ontvangen, vormt de de
tectie van het gepolariseerde deel van de straling. Dit lukte een groep in Bonn met de ra
diotelescoop in Effelsberg in 1978. Behalve in het kerngebied is de gepolariseerde strahng 
in M31 sterk in de armen dicht bi j de kleine as; in de armen bi j de grote as is de straling 
echter zwak. Dit duidt op een magneetveldrichting parallel aan de sprhaalarmen. In dat 
geval kijken we bij de kleine as loodrecht op het veld en ontvangen veel straling, terwijl 
we bij de grote as bijna langs het magneetveld kijken en weinig strahng ontvangen. In 
Fig. 6 is de gepolariseerde straling weergegeven als streepjes gesuperponeerd op de H l -
kaart. Bij de kleine as zijn de streepjes lang en staan ze loodrecht op de armen. Daar de 
streepjes de E-veld richting aangeven, is het magneetveld gericht langs de armen. De 
veldrichting is over grote gebieden homogeen. Na aftrek van de thermische straling is de 
gemiddelde polarisatiegraad ongeveer 20% bi j 11 cm golflengte. Het theoretische maxi
mum is 70%, maar turbulentie in de emissiegebieden en effecten in de H I I gebieden in de 
gezichtslijn brengen dh percentage omlaag. 

8. Overzicht 

Waarnemingen van M31 in verschillende golflengtegebieden laten zien dat het neutrale 
waterstofgas, het geïoniseerde gas, het warme stof, de jonge zware sterren, de zeer snehe 
elektronen en de magneetvelden voornamelijk geconcentreerd zi jn in enkele spiraalar
men op een afstand van 40' tot 70' van het centrum. Alleen in deze armen vindt stervor
ming plaats. Het kerngebied en de spiraalarmen dichter bi j het centrum lijken alleen ou
de sterren en koud stof te bevatten. 

In Fig. 8 is geschetst hoe we ons de wisselwerkingen tussen de verschihende componen
ten in een spiraalarm met stervorming voorstellen. De arm van neutrale waterstof (Hl ) 
bevat een molecuulwolk (H^) aan de rand waarvan een OB-associatie is ontstaan. Deze 
hete sterren ioniseren het neutrale gas in de omgeving en verwarmen het stof in en buhen 
de wolk. De oudste OB-ster is geëxplodeerd als supernova (SN) waarbij materie aan het 
gas is teruggegeven. Bij de explosie en in de schokgolven in de omgeving die daarvan het 
gevolg zijn, worden zeer snelle elektronen geproduceerd die overal heenvliegen. Z i j zen
den niet-thermische straling uit tijdens hun beweging in het magneetveld ( B ± ) langs de 
arm. 
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NIET-

Fig. 8. Wisselwerkingen tussen de componenten in een stervormingsgebied in een spiraal-
arm. 

Het onstaan van magneetvelden en hun preciese rol bij de vorming van spiraalarmen 
en sterren is nog grotendeels onverklaard. In de komende jaren zullen waarnemingen van 
de sterkte en structuur van magneetvelden in spiraalstelsels, en van de verdeling van mo
lecuulwolken in die stelsels, ons daar meer over kunnen vertellen. 
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I N F O R M A T I E - N A T U U R L I J K E T A A L - K U N S T M A T I G E I N T E L L I G E N T I E 

door 

A. Dijk 

Het informatiebeleid bi j Fokker is gebaseerd op de volgende definities: 

- Informatie is de inhoud van de gedachten van de mens; 
- Communicatie is het uitwisselen van de gedachten van de mens; 
- Automatisering is het simuleren van de mens; 
Figuur 1 laat zien hoe het menselijk gedrag afgebeeld kan worden. 

Grondmodel van een onderneming 

.DOOR 

VAN 

MENS PROCES RESULTAAT 

( O R G A N I S A T I E ) ( A C T I V I T E I T AAN EEN OBJECT) (DOELSTELLING) 

Resultaat van een proces is altijd: 

1. Informatie over een object (denkproces) 
2. Nieuw of gewijzigd object (doeproces) 

Wanneer men terug gaat in de geschiedenis van de menselijke beschaving, dan zijn er 
twee vaardigheden die de mens onderscheiden van zijn omgeving, n . l . 

1. DENKEN ondersteund door TAAL 
2. AMiïEA^ ondersteund door TOOLS 

Sommige mensen zullen zeggen, dat taal alleen maar een gereedschap (tooi) is; anderen 
staan op het standpunt, dat denken zonder gebruikmaking van taal bijna onmogelijk is 

De ontwikkeling van de menselijke beschaving kan onververdeeld worden in 5 verschil
lende tijdperken, te weten; 

DENKEN MAKEN 

ondersteund door 
Gesproken taal Handgereedschap 
Geschreven taal Handgereedschap 
Met de hand gedrukte taal Handgereedschap 
Machinaal gedrukte taal Machinaal aangedreven gereedschap 
Electronisch gestuurde taal Electronisch gestuurd machinaal gereed

schap 

Natuurkundige Voordrachten N.R. 65. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor 
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 2 februari 1987. 
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Gesproken taal 
De taal maakt het de mens mogelijk om zijn gedachten zo te organiseren, dat hij in staat 
is te denken en te spreken over zaken die op dat moment op die plaats niet beschikbaar 
zi jn. Gesproken taal maakt het de mens mogelijk om samen te werken in een gemeen
schap en zo een beschermd klimaat te scheppen waar het voor vrouwen mogelijk is hun 
kinderen op te voeden, zodat zij ondanks hun biologische zwakte kunnen opgroeien. De 
Bijbel refereert al naar de menselijke macht, die het gevolg is van de taal. In Genesis 
wordt al gezegd: 

"En de mens gaf namen aan al de dieren, en zoals de mens elk levend wezen noemde, 
zo zou het heten." 

En over de Toren van Babel: 
"Zie het is één volk en zij allen hebben één taal, nu zal niets van wat zij denken te doen 

voor hen onuhvoerbaar zi jn. Welaan laat ons neerdalen en hun taal verwarren ... en zij 
staakten de bouw van de stad." 

Met de hand geschreven taal 
Deze vaardigheid maakt het mogelijk kennis over te dragen zonder fysiek aanwezig te 
zijn op die plaats op dat tijdstip. 

Bovendien is de mens in staat generaties te overbruggen en kennis van voorgaande ge
neraties te verzamelen. Voor het eerst is de opbrengst van de toegevoegde-
waardeprocessen van de mens (verzamelen van kennis) hoger dan het consumptieproces 
(eten en leven). Hierdoor kan elke generatie' beginnen op een hoger kennis- en ervarings
niveau dan de voorgaande. 

De Boekdrukkunst kan gezien worden als de eerste kennisrevolutie. Door de gedrukte 
taal zijn steeds meer mensen in staat kennis te verkrijgen. Vergaarde kennis, die tot op 
dat moment slechts was weggelegd voor een geselecteerd publiek (meestal geestelijken), 
kon nu op grote schaal verspreid worden. 

De Industriële Revolutie is duidelijk gestimuleerd door de boekdrukkunst. Als gevolg 
van de verzamelde kennis waren mensen in staat hun fysieke gereedschappen te perfectio
neren en machines te bouwen ter vervanging of ondersteuning van hun tekort aan fysieke 
mogehjkheden. 

Ten gevolge van het gebruik van betere hulpmiddelen in de landbouw, kri jgt men meer 
t i jd om na te denken en kennis te vergaren. Zonder machines was ± 95% van het mense
l i jk leven nodig voor het verkrijgen van voedsel. Door de industriële revolutie shnkt dit 
percentage en meer mensen krijgen t i jd om te lezen en te werken aan de ontwikkeling van 
kennis en industrie. 

De Infonnatie-Revolutie, zoals die nu genoemd wordt, is de meest recente stap. De 
mens gebruikt de machine om zijn belangrijkste vaardigheid "het denkproces" te ver
sterken, Misschien kan beter van de Tweede Kennis-Revolutie gesproken worden, aange
zien aan de top van de ontwikkelingscyclus, de twee typisch menselijke vaardigheden 
denken en tnaken {gebruik van gereedschappen) elkaar ontmoeten. Het combineren van 
het denkvermogen met een hoger nuttig gebruik van produktiemiddelen leidt tot de digi
tale computer, die gebruikt kan worden voor informatiebewerking. 

Figuur 2 laat deze ontwikkehng zien. 
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Het grondmodel van figuur 1 heeft zich geleidelijk gewijzigd, de computer wordt ge
bruikt als hulpmiddel voor de mens om processen te besturen, die door de machine uitge
voerd worden. Maar zoals bij ieder hulpmiddel of machine, wordt de computer aheen 
maar gebruikt voor het besturen van incidentele menselijke processen (eilanden van auto
matisering). Een geïntegreerde toepassing van de computer voor het simuleren van het 
menselijke informatieproces wordt door 2 groepen problemen geremd: 

Informalie Computer 
- Beperkte kennis van de informatiestruc- - Beperkte snelheid 

tuur 

- Beperkte middelen voor communicatie - Beperkte opslagcapacheh 
met de computer 

- Beperkte kennis van het denkproces - Aheen eenvoudige regels kunnen 

nagebootst worden 

Deze beperkingen leiden tot de huidige situatie. Ehanden van Automatisering gericht op 
beperkte toepassingen van de computer met geïsoleerde gegevens en verbonden door 
menselijke handehngen. Wanneer deze beperkingen geleidelijk kunnen worden opgehe
ven, leidt dit tot een nieuwe ontwikkeling, waar: 

Computer / l ided Thinking en Computer ^ ided Making 
worden samengevoegd 

tot 

Computer /ntegrated Management 
waar 

Informatie 
een resource is 

naast 
Personeel en Kapitaal 
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Het organiseren van Informatie 
Om de ontwikkeling van automatiseringseilanden naar informatie als resource tot stand 
te brengen, gebruikt Fokker een top-down-benadering. Uitgaande van de eerdergenoem
de definitie van het automatiseren van informatie als "het simuleren van informatie door 
de computer", moeten de volgende twee problemen eerst opgelost worden: 
- de communicatie met de computer 
- de structuur van informatie in een onderneming 

Voor het communiceren met de computer wordt de 3-schemabenadering van ISO ge
bruikt: 
- Het externe of menselijke schema 
- Het conceptionele of logische schema 
- het interne of computer-schema 

Het externe of menselijice schema moet de werkelijkheid afbeelden zoals deze door de 
mens wordt waargenomen. De werkelijkheid kan worden gehoord, gezien of beide. Dit 
schema zou een eenvoudige foto kunnen zi jn (een momentopname, exact en objectief) of 
een f i lm (multimomentopname, exact, objectief) of een tekening (een momentopname, 
niet exact, subjectief). In het volgende plaatje wordt zo'n situatie geschetst. 

Stap 1 Externe Scfiema 

Figuur 3. Telcening van een deei van de werlcelijldteid. 

Het conceptionele of logische schema van deze werkelijkheid, zoals afgebeeld in figuur 4 
schematiseert de werkelijkheid en voegt de menselijke gedachten en logica toe aan de 
werkelijkheid. Reële waarnemingen b.v. mensen en dingen worden aangevuld met 
abstracte concepties zoals entiteiten en relaties. De werkelijkheid wordt opgesphtst in 3 
gebieden, het informatiekerngebied (universe of discourse), relaties tussen het informa
tiekerngebied en z i jn omgeving, en de niet relevante werkelijkheid. Een vergelijking tus-
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sen de figuren 3 en 4 leidt tot enkele interessante conclusies: 
Alle entiteiten zoals weergegeven in figuur 4 kunnen direct in figuur 3 herkend worden, 

maar de relatietypen, genoemd in figuur 4, zijn alleen maar getekend met stippellijnen in 
figuur 3, de namen zijn symbolen voor de menselijke conceptie van de figuur. Het Entity 
Relation Diagram (E-R-diagram), gebruikt in figuur 4, is een goede manier om het con
ceptuele schema weer te geven. 

GELD 

van 

CONCRETE ENTITEIT 

RELATIE ENTITEIT 

— — — VERBANDEN 

Entiteit-relatie diagram 
Logiscite scltema 
Figuur 4. 

De volgende stap is het vertalen van dit Entiteit Relatie Diagram in een intern (of door 
een computer leesbaar) schema. Dit komt in het gebied van de computertalen, database
systemen en zelfs hardware. Maar voordat we hieraan toe zijn, is het wel gewenst een ver
dere studie van het logische schema van een onderneming te maken. 

Het organiseren van een Onderneming 

Het logische ondernemingsmodel vloeit voort uit het menselijke model zoals weergege
ven in figuur 1. Indien een onderneming wordt omschreven als een georganiseerde groep 
mensen die samenwerken met een gezamenlijk doel, is het enige verschh t.o.v. figuur 1, 
dat het subject nu een onderneming betreft in plaats van één mens. Een decompositie vaiï 
de activhehen leidt tot twee hoofdprocessen, n. l . 

1. het toegevoegde-waardeproces 
2. het consumptieproces 

Het toegevoegde-waardeproces is hetgeen de boer doet bij het verbouwen van tarwe. 
Het consumptieproces is wat iedereen doet bij het eten ervan. 

In elke onderneming zijn de twee processen zoals weergegeven in figuur 5 te herkennen. 
Dit schema geeft het basis E-R-Diagram van het menselijke gedrag en het ondernemings-
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schema weer. Iets produceren is het toegevoegde-waardeproces, het leven van het gepro
duceerde is het consumptieproces. Omdat de belangrijkste reden van samenwerken in een 
onderneming specialisatie is, wordt het werk gesphtst in deelprocessen, die uitgevoerd 
worden door verschillende mensen (speciahsten) of verschillende afdehngen. De decom
positie in hoofdprocessen zoals die in elke onderneming voorkomen wordt geschetst in f i 
guur 6. Aangezien dit model direct ontleend is aan het model van de mens is het geldig 
voor iedere onderneming. 

oen-
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voor / 
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\ 1 SUHECI 

E.O.E.ii bl) 

iianMEisii 
vin «RMKEL vin 

¥1(1 

In 

GELD 
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E.O.E.H 

* l.O.E. = Interne Organisatie Eenlieid E.O.E, = Externe Organisatie Eenheid 
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Nu het E-R-diagram (logische schema) van een onderneming (elke onderneming) be
schikbaar is, is het volgende probleem, hoe dit te vertalen naar het menselijke schema en 
naar het computerschema. De eerste vraag brengt ons terug naar de basisbegrippen van 
de informatie. Zoals eerder besproken is het meest algemeen bekende informatiesysteem 
de Natuurlijke Taal. Dus wanneer het mogelijk is een duidelijke relatie te leggen tussen 
de Natuurlijke Taal en het Ondernemingsmodel in het E-R-diagram, wordt de relatie tus
sen het menselijke schema en het logische schema ook duidelijk. 

In de volgende zinnen is het ondernemingsmodel uitgedrukt in normale zinnen: 
1.1 Het bestellen van artikelen door medewerkers bij leveranciers; 
1.2 Het ontvangen van artikelen door medewerkers van leveranciers volgens 1.1; 
2.1 Het tekenen van produkten door medewerkers; 
2.2 Het maken van produkten door medewerkers uit artikelen volgens 2.1; 
3.1 Het bestellen van produkten bij medewerkers door klanten; 
3.2 Het afleveren van produkten door medewerkers aan klanten volgens 3.1; 
4. Het waarderen in geld van artikelen door medewerkers; 
5.1 Het factureren van geld door medewerkers aan klanten wegens 3.2; 
5.2 Het ontvangen van geld door medewerkers van klanten volgens 5.1; 
6. Het beheren van geld door medewerkers; 
7.1 Het factureren van geld aan medewerkers door leveranciers wegens 1.2; 
7.2 Het betalen van geld door medewerkers aan leveranciers volgens 7.1; 
8. Het uitgeven van geld door medewerkers aan medewerkers wegens 9; 
9. Het uhvoeren van processen door medewerkers; 

10. Het functioneren door medewerkers in de organisatie; 
11. Het verantwoordelijk zijn voor processen door organisatie; 

SUBJECT 

PLAATS 

IND OBJECT 

van aan 

GEZEGDE 

raet 

MIDDEL 

Figuur 7. 

- i t l f s t a n d i g naatiNoord 

H B r k M o o r d 

In figuur 7 wordt Itet E-R-diagratn van een normale zin weergegeven. Dit leidt ons tot een 
meer algemene conclusie over het vertalen van E-R-diagrammen naar Natuurlijke Taal 
en terug. Deze conclusie is aangegeven in figuur 8. 
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Regel 5, Verbinding tuseen 
E n t i t e i t t y p e and R e l a t i e t y p e 

V o o r z e t s e l 

Regel 6. Verb ind ing tusaen 
2 R e l a t i e i y p e n 
( J o l n o p a r a t l » ) 

VoegHoord 

Regel 7. E l i i e n t a l r e R e l a t i e 

Figuur 8. 

E l B M n t a l r ® zin 

Natuurlijk is het ondernemingsmodel van figuur 6 een erg algemeen model. Om bruik
bare systemen te krijgen moet verder worden gedetailleerd, Er zijn 3 manieren om het 
model verder te detailleren, elke met zijn eigen regels, 

1. De Procesdecompositie. 
Het verwerven van een artikel wordt in figuur 6 beschreven als een proces. Natuurlijk 
kan dit proces gesplitst worden in componenten als het aanbieden van een artikel, 
het bestellen van een artikel, 
het ontvangen van een artikel. 
Door het streven naar specialisatie kan deze decompositie erg ver in detail gaan, l n het 
eenvoudige geval van het verwerven van een artikel waren geen documenten noodzake
l i j k . Zo gauw het proces opgedeeld is zal ieder deelproces een apart document als resul
taat hebben, zoals een offerte, een opdracht, een ontvangstbewijs etc. Zelfs het creëren 
van één document zou ook weer gesplitst kunnen worden in transacties als het invullen 
van een opdracht, het ondertekenen van een opdracht, het plaatsen van een order etc. 
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2. Toevoeging van liel Tijdsaspect. 

Dit is de eerste stap voor liet besturen van de onderneming. Voor dk proces zijn er 3 mo
gelijkheden: 

a. Het registreren van het verleden, b.v. het artikel is geleverd door de leverancier op 19 
augustus 1985. 

b. Informatie over het heden, b.v. de produktieafdeling maakt dit artikel nu. 
c. Plannen van de toelcoinst, b.v. deze man zal in dienst treden op 20 september 1987. 

3. Het groeperen van entiteiten in typen en super typen. 

Aangezien één enkele transactie ahijd één enkele entiteit betreft, is het groeperen van 
transacties en entiteiten nuttig. 
Fundamenteel zi jn er drie niveaus te onderscheiden: 
- Inkoper Peters bestelt op 28 aprh 200 schroeven van .125" bij Laroche. 
- Inkopers bestellen schroeven bij leveranciers van ijzerwaren. 
- De onderneming bestelt artikelen bij leveranciers. 
In figuur 9 wordt deze detaülering geïllustreerd. 

Figuur 9. 

De Taal als Informatiesysteem. 

Door Frege is gedefinieerd het principe van de compositionele opbouw van betekenis van 
de taal. Dit wil zeggen, dat de betekenis van een samengesteld geheel bestaat uit de bete
kenissen van de samenstellende delen. Dit principe wordt in de informatieanalyse beperkt 
toegepast bij de zogenaamde procesdecompositie. Wordt dit principe consequent toege
past op de taal dan leidt dit tot de compositie- of decompositievolgorde zoals aangegeven 
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in f ig . 10. Gegeven worden de symbolen waarmee de wericelijkheid wordt voorgesteld, de 
elementen waaruit elk samengesteld symbool is opgebouwd, en de regel volgens welke de
ze opbouw (compositie) plaatsvindt. Voorzover gerefereerd wordt naar de logica moet 
dit slechts als een indicatie van overeenkomst worden gezien, aangezien de logica vanwe
ge zijn bewijsbaarheid slechts heel beperkte gebieden bestrijkt. Op pragmatische wijze 
bl i jkt er echter een duidelijke overeenkomst met verschihende vormen van logica. 

Woorden. 
In de taal kunnen naar hun toepassmg 2 soorten woorden worden onderscheiden: Bete
keniswoorden en Structuurwoorden. 

Deze functies zi jn niet elkaar uitsluitend, maar geven zwaartepunten aan. Betekenis
woorden passen in de structuur en structuurwoorden hebben ook een betekenis. De be
langrijkste betekeniswoorden zijn de naamwoorden en de werkwoorden. De structuur-
woorden zijn b.v. lidwoorden, voorzetsels, betrekkelijke voornaamwoorden. Bij voeg
woorden zijn het betekeniselement en het structuurelement ongeveer even zwaar. 

Betekeniswoorden zijn symbolen voor entiteiten of relaties uit het universe of discour-
se. Betekeniswoorden los gebruikt verwijzen naar die entiteiten of relaties. 

Structuurwoorden zijn symbolen voor de structuur tussen de betekeniswoorden. Z i j 
verwijzen naar taalkundige symbolen (woorden of zinnen). Structuurwoorden los ge
bruikt verwijzen naar niets, in de zin gebruikt hebben ze terdege een betekenis (staan op 
de stoel, staan naast de stoel). 

Elementaire Zinnen 
Een elementaire zin bestaat uit: 
1. 1 Werkwoord, 
2. n Naamwoorden (zelfstandige of eigennamen) waarvan één rol van onderwerp heeft, 
3. n Voorzetsels. 

De elementaire zin is een symbool voor een relatie, toestand, gebeurtenis of feit. 
Kenmerk van de elementaire zin is, dat elke zin slechts 1 werkwoord en slechts 1 onder

werp bevat. 
B.v. Jan slaat Marie met stok. 

Intentionele Zinnen 

De intentionele zin bestaat uit een elementaire zin -i- 1 of meer besturingswerkwoorden 
(intentionele werkwoorden). 

Besturingswerkwoorden of intentionele werkwoorden zijn b.v. willen, kunnen, mo
gen, zullen, moeten, leren. 

De zin b l i j f t echter 1 onderwerp behouden. 
B.v. Jan wü slaan Marie met stok. 

Referentioneie Zinnen 
Referentionele zinnen refereren naar een zin, m.a.w. het zijn zinnen waar een andere zin 
als zinsdeel (meestal lijdend voorwerp) voorkomt. 

Elementaire referentionele zinnen, zijn dus elementaire zinnen waarin het lijdend 
voorwerp een elementaire zin is. 

De elementaire referentionele zin bestaat uit 2 elementaire zinnen + een voegwoord. 
B.v. Jan zegt, dat Marie houdt van Karel. 

Redeneringen 
l n de redenering wordt een verband gelegd tussen 2 feiten. Taalkundig gebeurt dit door 
een voegwoord of ontkenning. Het leggen van dit verband is een creatieve activiteit en 
wordt dus door de mens uitgevoerd. 

B.v. Jan slaat Marie, omdat Marie houdt van Karel. 



99 

Figuur 10 
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Tel<sten. 

Tekst bestaat uit een aantal zinnen in een voorgeschreven volgorde. 

De Tabellen van de Taal. 

Het bl i jkt dus, dat in de taal verschillende typen zinnen bestaan. Het is nu mogelijk voor 
elk van deze zinstypen een tabel te definiëren waarin alle zinnen van dit type passen. In f i 
guur 11 is dit gedaan voor de elementaire zin. 
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11 nnr 1 1 S u b j e c t Bezeqde 1 ObJ i c t 1 V o o r z B t s B i l l V o o r z e t 8 B 1 v o o r Herp1 

1 1 Jan s l aat 1 M a r l • 1 n e t 1 stok 
2 1 M a r i e h o u d t 1 van 1 K a r e l 
3 1 P i t t z i g t 1 i e t s ( z i n n r . ) 1 1 

4 1 J m N i l 1 i s t l ( z i n n r . ) 1 1 
Figuur 11 

Deze tabel of database is de feitendatabase, waarin alle enkelvoudige relaties, feiten, 
toestanden of gebeurtenissen kunnen worden vastgelegd. 

De intentionele zin geeft een potentieel feit weer, een bedoeling, mogelijkheid, nood
zakelijkheid of waarschijnlijkheid. 
Voorbeeld: Jan wü slaan Marie met stok. 

Jan zal slaan Marie met stok. 
Jan mag slaan Marie met stok. 

De fehendatabase kan worden uitgebreid tot een mogehjkhedendatabase door toevoe
ging van één of meer kolommen stuurwerkwoorden. 

De inogelijldiedendatabase geeft alle potentiële feiten weer. 

De feitendatabase is een projectie van de mogehjkhedendatabase met weglating van de 
kolom(men) stuurwerkwoord. 

De referentionele zin is het resultaat van een join van de feitendatabase met zichzelf 
over de zinnr. en object. 
Voorbeeld: 1. Jan slaat Marie met stok. 

2. Piet zegt iets (zinnr. 1). 
Dit wordt dan: 
Piet zegt: "Jan slaat Marie met stok". 

De redenering bestaat uit een aantal elementaire zinnen, verbonden door voegwoor
den. 

De redeneringendatabase is dan een tabel met de structuur van figuur 12. 

R i d t n f r l n g n r . 1 Z i n n r . A l V a a g H o a r d 1 Z i n n r . B Voegwoord 2 1 Z i n n r . C 

1 1 1 1 l i t 2 

2 1 3 1 d i t 2 d i a r o n 1 1 
3 1 4 1 1 • nd A t 1 2 

Figuur 12. 

De expliciete redenering 1 onstaat als een meervoudige join van de redeneringendata
base met de fehendatabase. 
N . B . Elke zin en elke redenering behoort een eigen identificatie te hebben om deze als re
ferentie te gebruiken. 

De tekstdatabase kan nu worden voorgesteld zoals in figuur 13. 
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R E D . N R . T I K S T N R . VOLBNR. 

Figuur 13. Telist database. 

De expliciete tekst onstaat nu als een jo in van de tekstdatabase met de redeneringsdata
base over de kolom Red.nr., terwijl de redenering een join was van de redeneringsdata
base met de feiten- of mogelijkhedendatabase. 

Tekst ontstaat dus als resultaat van een join van Tekst-Database, Redenerings¬
Database en Feiten- of Mogelijkheden-Database. 

Hieruit mag de conclusie worden getrokken, dat het mogelijk is alle teksten, redenerin
gen en elementaire zinnen in relationele databases onder te brengen. Dit betekent dus, 
dat alle kennis die op natuurlijke taal is gebaseerd, in relationele databases kan worden 
ondergebracht. 





D E S T R U C T U U R V A N K E T E N M O L E C U L E N IN G R E N S V L A K K E N 
V A N L A A G T O T L A A G 

door 

J .M.H.M. Scheutjens 

/ . Inleiding 

Als we het over de eigenschappen van vloeistoffen en materialen hebben, denken we veel
al aan de processen die zich in de bulk van de stof kunnen afspelen. Toch is ahes wat we 
om ons heen zien niet meer dan een uiterst dun buitenlaagje, dat niet eens dezelfde sa
menstelling heeft als wat er achter zit. In veel materialen en vooral eindprodukten zijn 
meerdere macroscopische of microscopische structuren of fasen te onderscheiden. Over
al waar de ene fase eindigt en de andere begint hebben we te maken met een grensvlak. 

Met deze definitie doen we het grensvlak schromelijk te kort. Het grensvlak is een 
lustoord voor moleculen die zich in de bulk van de aangrenzende fasen niet goed thuis
voelen. Hoewel ze nauwelijks bijdragen aan het volume van een stof, bepalen grensvlak
ken wel vele belangrijke eigenschappen van het materiaal, zoals de hechting, bescher
ming, geleidbaarheid en stabiliteit. Veel onderzoekers zijn bij hun speurtocht naar mate
riaaleigenschappen bij het boeiende oppervlak blijven steken. 

Er zi jn veel verschillende stoffen en daardoor nog veel meer soorten grensvlakken, 
waarvan bovendien de samenstelling veel sterker beïnvloed kan worden dan die van de 
bulk. In moderne produkten, zoals chips en compact-discs, speeh deze unieke diversiteit 
een doorslaggevende rol . 

Het manipuleren van grensvlakken om hun eigenschappen te veranderen, is een uitda
ging met gigantische mogelijkheden voor de moderne grensvlakchemicus. Zowel de expe
rimentele technieken als de theoretische inzichten zijn in de laatste decennia in een 
stroomversnelling geraakt. De kreet,,nieuwe formule" op wasmiddelen en verfbussen is 
voor meerdere uitleg vatbaar. De eigenschappen van lijmen, zepen, smeervetten en 
kennisintensieve produkten als magneet- en autobanden zijn zo snel verbeterd dat van 
een sthle revolutie gesproken kan worden. 

De ontwikkeling van kunststoffen heeft hiertoe in belangrijke mate bijgedragen. De 
diversiteit aan polymeren is welhaast gelijkwaardig aan die van grensvlakken. Voeg daar
bij het gegeven dat polymeermoleculen zich uitermate goed in grensvlakken thuisvoelen 
en het wordt duidelijk dat deze combinatie een duizelingwekkend potentieel aan moge
lijkheden voor technologische vernieuwing herbergt. Daar komt bi j dat het moleculair 
gedrag van polymeren niet alleen technisch interessant is: het laat zich bi j uitstek voor
spellen via de statistische thermodynamica, zodat op polymeergebied fundamentele en 
toegepaste research vloeiend in elkaar overlopen. 

Een eigenschap van grensvlakken is dat er concentratiegradiënten zi jn . De overgang 
van bijvoorbeeld vloeistof naar gas is niet abrupt, maar vindt geleidelijk plaats over een 
afstand van enkele molecuuldiameters. De details hangen af van de soort moleculen en 
hun onderhnge wisselwerking. In dit verhaal wordt u geintroduceerd in een nieuwe theo
rie waarmee op een betrekkelijk eenvoudige manier kan worden uitgerekend hoe het con
centratieprofiel van ketenmoleculen van de ene fase naar de andere verloopt. 

Natuurkundige Voordrachten N.R. 65. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor 
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 16 februari 1987. 
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2. Polymeren 
Polymeren zijn macromoleculen die verkregen zijn door het aan elkaar koppelen van en
kele tientallen tot tienduizenden kleine eenheden, de monomeren. Als de monomeren al
lemaal van hetzelfde type zijn, spreken we van homopolymeren, anders van copolyme-
ren. De eigenschappen van copolymeren kunnen eindeloos worden gevarieerd door de sa
menstelling en volgorde van hun monomeren te veranderen. Belangrijke klassen van co-
polymeren zijn D N A , R N A en de eiwitten, maar er zijn ook veel synthetische copolyme
ren met voorlopig nog een eenvoudige doch vaak enigszins variabele structuur. 

Meestal z i jn de monomeren lineair aan elkaar gekoppeld en vormen daardoor flexibele 
ketenmoleculen. Sommige typen monomeren kunnen meer dan twee bindingen met an
dere aangaan, waardoor vertakkingen of zelfs starre netwerken ontstaan. Men kan ze te
rugvinden in de harde kunststoffen. We zullen hier alleen praten over ketenmoleculen, 
zoals die bijvoorbeeld in plastics voorkomen, en wel voornamelijk over homopolymeren. 

Polymeren zi jn soms vloeibaar, vooral bij hoge temperaturen, gn kunnen opgelost 
worden in bepaalde oplosmiddelen. De ruimtelijke structuur van zo'n ketenmolecuul in 
de vloeibare of opgeloste toestand ziet er uit als een ijle, steeds van vorm veranderende 
kluwen garen. Volgt men in een momentopname de monomeren van het ene eind van de 
keten naar het andere, dan legt men een weg af die sterk l i jk t op die van een klein mole
cuul in Brownse beweging. Daarom lijken formules voor de ketenstatistiek sterk op die 
van de diffusievergelijkingen. Een andere veel gebruikte parallel is die met een dron
kemanswandeling, hoewel de stappen van een dronkaard eigenlijk niet helemaal onaf
hankelijk zijn: ze hebben de neiging te ver in dezelfde richting door te schieten. 

3. Staarten 
Ketenmoleculen zi jn zeer grensvlakactief: ze hechten zich graag aan vaste of vloeibare 
grensvlakken. Deze sterke adsorptie is mogelijk door de grote flexibihteit van de molecu
len. A l is de adsorptie-energie per monomeereenheid maar klein, de adsorptie-energie per 
molecuul kan groot zi jn, want ze kunnen hun vorm gemakkelijk aanpassen om zoveel 
mogelijk hechtingsplaatsen te benutten. Ze verliezen daardoor wel een deel van hun be
wegingsvrijheid: van een driedimensionale kluwen gaan ze over in een bijna tweedimensi
onale vorm. Er moet dus wel een zeker minimum aan adsorptie-energie tegenover staan. 

Men is het er over eens dat een geadsorbeerd ketenmolecuul zeer vlak op het oppervlak 
ligt uitgestrekt zolang het geen andere ketens hindert. Als de ketens elkaar in de weg zit
ten is zo'n vlakke adsorptie niet goed mogelijk en zullen grotere delen van de moleculen 
in de oplossing steken, zie Figuur la. Men noemt deze stukken lussen en staarten, afhan
kelijk of ze met beide einden of met maar één eind aan het oppervlak gehecht zi jn. De ge
heel vlak op het oppervlak hggende ketenstukken worden treinen genoemd. De confor-
matie van een geadsorbeerd ketenmolecuul bestaat dus uit een afwisseling van treinen en 
lussen met eventueel een of twee staarten aan de uiteinden van het molecuul. Men moet 
zich dit echter niet te statisch voorstellen: een gegeven conformatie kan binnen een nano
seconde al weer veranderd zi jn. Het heeft alleen zin om over conformatiewaarschijnlijk-
heden en gemiddelden te praten. 

Door de hoge grensvlakactiviteit adsorberen polymeermoleculen zo sterk dat hun con
centratie in het grensvlak vrijwel altijd hoog is. Toch is de geadsorbeerde laag zelden dik
ker dan de afmetingen van een molecuul. De structuur van geadsorbeerde polymeren bij 
hoge concentraties is lang onzeker geweest. Rechtstreekse metingen zijn nog steeds erg 
moeilijk en berekeningen zijn lange t i jd gebaseerd geweest op sterk vereenvoudigde mo
dellen. Een voor de hand liggende benadering om de mathematiek te vereenvoudigen is 
de aanname dat de twee staarten voor zeer lange moleculen te verwaarlozen z i jn . Er b l i j f t 
dan een alternerende serie treinen en lussen over. Deze aanname is onjuist gebleken. Het 
model dat we hier zullen behandelen, is momenteel het enige dat deze aanname niet 
maakt en heeft bewezen dat staarten wel degelijk een grote rol spelen in de eigenschappen 
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Figuur 1. Conformaties van geadsorbeerd polymeer, a) Bij extreem lage, bij "normale" 
en bij zeer fioge concentratie, b) Concentratie (6) van segmenten als functie van de af
stand (z) tot de wand, volgens diverse modellen. 

van geadsorbeerde polymeren. Intussen zijn er vele experimentele aanwijzingen die deze 
voorspelling ondersteunen. De conformaties van een geadsorbeerd polymeermolecuul bij 
extreem lage, bij "normale" en bij zeer hoge concentratie in de oplossing zijn in Figuur 
la schematisch afgebeeld. Het bl i jkt dat staarten bijna altijd aanzienlijk langer zijn dan 
lussen en bovendien veel verder de oplossing in steken. 

I n Figuur Ib z i jn enkele concentratieprofielen getekend van geadsorbeerd polymeer 
zoals in de loop der t i jd voorgesteld. Men ziet achtereenvolgens een blokvormig profiel 
waarbij het geadsorbeerd polymeer als een aparte fase met hoge concentratie wordt opge
vat, een dubbele stapfunktie waarin de treinen een hogere concentratie dan de lussen 
hebben, een profiel waarin de dichtheid van de lussen exponentieel met de afstand tot het 
oppervlak afneemt, en een multilaagprofiel zoals dat uit een roostermodel te voorschijn 
komt. 

Een belangrijke toepassing van polymeeradsorptie waarin staarten een doorslaggeven
de rol spelen is de stabilisatie van kolloidale systemen. Zoals bekend mengt water niet 
met olie, maar dit gebeurt wel als we voldoende zeep toevoegen. Zeepmoleculen zijn kor
te copolymeren met enkele wateroplosbare en enkele tientallen waterafstotende segmen
ten. Zeep adsorbeert zeer sterk aan een water-olie grensvlak, omdat dan ahe segmenten 
hun voorkeursomgeving kunnen opzoeken. In een combinatie van water, zeep en olie 
kunnen er (sub)microscopisch kleine oliedruppeltjes ontstaan die in de waterfase zweven 
en omgeven zijn door zeepmoleculen. Dit noemt men een emulsie van olie in water. Melk 
is een voorbeeld van zo'n emulsie, waarin de eiwhten de rol van de zeep hebben overge
nomen. Er komen ook emulsies van water in olie voor, zoals in boter. De submicroscopi
sche deeltjes (kolloiden) kunnen ook van vaste stof zijn, zoals in latex verven. 

Een schematisch beeld van homopolymeer op vaste deeltjes is gegeven in Figuur 2. Als 
twee met polymeer bedekte kolloidale deeltjes elkaar naderen, kunnen de polymeerlussen 
en -staarten op het tegenoverliggende deeltje adsorberen, waarbij de deeltjes via "poly-
meerbruggen" aan elkaar blijven plakken. Na verloop van t i jd ontstaan er dan grotere 
vlokken, die te zwaar of te Hcht zijn om te blijven zweven. Het gevolg is dat de deeltjes 
uitzakken of opromen, zie Figuur 2a. Di t noemt men kohoidale instabihteit. Maar als het 
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Figuur 2. Koiloiden bedelct met polymeer: a) gevleid door brugvorming, b) stabiel door 
sterisciie (ruimtelijl<e) hinderitig. 

oppervlak van de deeltjes geheel verzadigd is met polymeersegmenten, zoals in Figuur 2b, 
dan kunnen de lussen en staarten elkaar zodanig in de weg zitten dat er door deze steri-
sche hindering een afstotende kracht ontstaat, die vlokking tegengaat. De stabihteit van 
kohoiden is van groot economisch belang. 

Instabihteit kan men door adsorptie van een kleine hoeveelheid polymeer bewust op
wekken, zoals in de waterzuivering voor het verwijderen van kolloidale verontreinigin
gen. Men kan kolloidale systemen juist stabiliseren door het toevoegen van een grotere 
hoeveelheid polymeer (stabilisatoren). De mate van (in)stabiliteit is erg gevoelig voor het 
concentratieprofiel van de polymeersegmenten in de buurt van het oppervlak. 

4. Adsorptiemodel 

We zullen hier eerst de simpelste vorm van het model behandelen. Het model leent zich 
uitstekend voor uitbreidingen en aanpassingen aan specifieke systemen. Daarvan zullen 
ook enkele resultaten worden gegeven. Het achterliggende principe is steeds gelijk. 

In Figuur 3 is een tweedimensionale voorstelling gegeven van adsorberende polymeer
moleculen. Ze blijken precies in een rooster te passen. In feite zal een driedimensionaal 
rooster gebruikt worden. Het rooster is opgedeeld in evenwijdige, genummerde rooster-
lagen. De polymeersegmenten worden geacht alleen in roostercellen plaats te nemen. In 
elke cel past een monomeer of segment. In laag 1 zitten de geadsorbeerde segmenten 
(treinen). Laag M is in de homogene polymeeroplossing. We zijn geïnteresseerd in het 
concentratieprofiel en in de conformatiewaarschijnlijkheden van de moleculen. 

In het simpelste geval nemen we aan dat er alleen een concentratiegradiënt is in de z-
richting, loodrecht op het grensvlak, en dat alle bindingshoeken tussen twee opeenvol
gende segmenten binnen de beperkingen van het rooster zijn toegestaan. Voor een sta
tistisch thermodynamische verantwoording van de hierna volgende vergelijkingen moet 
naar de literatuur verwezen worden ( l i t . l ) . Ze zijn echter met enig fysisch chemisch in
zicht gemakkelijk aannemelijk te maken. 

4.1 Principe 
Door energetische wisselwerkingen tussen moleculen en wand en moleculen onderling 
ontstaat een concentratieprofiel. De individuele segmenten in dit concentratieprofiel on-
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Figuur 3. Roostermodel en bijbeltorende potentiaal- en volumefractieprofielen. 

dervinden een potentiaal die afhangt van de afstand tot de wand: de moleculen zhten in 
een potentiaal veld dat ze zelf gedeeltelijk opwekken. Dit beeld is analoog aan dat van 
een verzameling elementaire deeltjes in onderlinge interactie. 

De benadering die we maken heeft kenmerken van de benadering van het gemiddelde 
veld, omdat we het veld alleen laten afhangen van de afstand tot de wand en niet van de 
exacte positie van de moleculen ten opzichte van elkaar, maar het veld is tevens zelf-
consistent. De moleculen voelen elkaar alleen via het potentiaalveld. Als het potentiaal-
veld gegeven is kan het concentratieprofiel uhgerekend worden via de Bohzmann sta
tistiek. Op zijn beurt is het potentiaalveld gekoppeld aan het concentratieprofiel. In Fi
guur 3 zijn de potentiaal- en volumefractieprofielen voor zowel het oplosmiddel als het 
polymeer getekend. In elke roosterlaag vinden we per segment- of molecuulsoort een po
tentiaal en een concentratie die met elkaar consistent zijn. Het potentiaalveld is voor 
oplosmiddel en polymeersegmenten niet gelijk, vanwege het verschil in energetische wis
selwerkingen. In dit geval is er voor polymeersegmenten o.a. een extra potentiaalput bij 
het oppervlak. We zullen eerst behandelen hoe het concentratieprofiel kan worden ver
kregen als het bijbehorende potentiaalveld gegeven is. 

4.2 Ketemnoleculen in een potentiaalveld 
We nemen aan dat roosterlagen parallel aan de adsorptiewand voor de segmenten equi-
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potentiaalvlakken zijn. De potentiaal op grote afstand van de wand nemen we als refe
rentie en is dus 0. De moleculen verdelen zich in overeenstemming met deze potentialen 
over de ruimte volgens de Boltzmannverdeling, in analogie met de bezetting van energie-
niveaus door elementaire deeltjes. We zullen hier kortheidshalve het begrip "energie" 
ook vaak gebruiken als we "vri je energie" bedoelen. Het maakt voor het model niet uh 
of de potentiaal van energetische of entropische oorsprong is. Het "energieniveau" van 
een molecuul is de som van de potentialen ter plaatse van elk van zijn segmenten, waarbij 
elk van die segmenten een andere potentiaal kan voelen. Elke ruimtelijke conformatie 
van een molecuul kan dus tot een ander energieniveau behoren en komt dus meer of min
der vaak voor. Onder conformatie wordt hier verstaan de posities (lagen) waarin elk van 
zijn segmenten zich ten opzichte van de wand bevinden. 

Een ketenmolecuul van drie segmenten waarvan het eerste en tweede in laag 1 en het 
derde in laag 2, conformatie (1,1,2), zh in energieniveau 2u(l)-I-u(2). De conformatie 
van dit molecuul is ontaard: het molecuul kan in de gegeven conformatie nog vele interne 
configuraties aannemen. Stel dat een roostercel een fractie van zijn buren in dezelfde 
laag heeft en een fractie X| in elk van de twee aangrenzende lagen, dus Xg + 2Xj = 1. 
Voor een kubisch rooster geldt \ = 4/6 en Xj = 1/6. Dan behoort een fractie XqX, van al
le mogelijke interne configuraties tot conformatie (1,1,2), want de segmenten van het 
molecuul volgend vanaf het eerste segment in laag 1 b l i j f t er een fractie X^ van de richtin
gen over voor een stap in dezelfde laag en Xj voor een stap naar laag 2. Het statistisch ge
wicht van de conformatie wordt daardoor X^X, exp(-(2u(l)-l-u(2))/kT) . Definiëren we 
een segmentweegfactor G(z) als de Boltzmannfactor exp(-u(z)/kT) van een segment in 
laag z. 

dan kunnen we het statistisch gewicht van de genoemde conformatie schrijven als 
G(1)XqG(1)X,G(2). In plaats van het specificeren van de potentialen en de ontaardingen is 
het dus voldoende de segmentweegfactoren als functie van het laagnummer te geven, in 
combinatie met de "bindingsweegfactoren" X,, en Op die manier kan het statistisch 
gewicht van elke conformatie berekend worden via de bijbehorende "per stap gewogen 
wandehng" over de verschillende roosterlagen. 

We gaan proberen de gemiddelde bezetting van de lagen door segmenten uit te rekenen 
met de gewichtsfactoren G(z) als gegeven. We beginnen met het opbouwen van een keten 
van r segmenten door stap voor stap een segment toe te voegen. Op een gegeven moment 
hebben we een ketenstuk van s segmenten. Het statistisch gewicht van dit ketenstuk met 
het laatste segment (s) in laag z noemen we G(z,s 11). De notatie 11 geeft aan dat we met 
segment 1 begonnen zijn en dat dit segment overal mag zitten. Deze samengestelde weeg
factor is de som van alle gewogen wandelingen eindigend in laag z. Omdat het voorlaatste 
segment (s-1) in drie lagen (z-1, z of z -i-1) kan zhten, kunnen we deze som in drie stukken 
opdelen. De laatste stap heeft gewicht G(z) en kan gezet worden vanuit laag z-1 met ge
wicht G(z- l , s - l 11) X| G(z), vanuit z met gewicht G(z,s-111)X|, G(z) en vanuit z-l-1 met ge
wicht G(z4- l , s - l I l )Xj G(z). Hierin zijn de gewogen wandelingen van segment 1 naar s-1 
te herkennen. We voeren een verkorte notatie in: 

Men kan < G ( z ) > lezen als het nabuurgemiddelde van G(z). Op analoge wijze is 
<G(z,s-l 11)> het gemiddeld statistisch gewicht van een ketenstuk van s-1 segmenten, 
met segment s-1 in een nabuurcel van een roosterplaats in laag z. We kunnen nu schrijven 

G(z) = exp(-u(z)/kT) (1) 

< G ( z ) > = X j G(z-l) + \G(z) + \ Giz+Ï) (2) 

G(z,s | l ) = < G ( z , s - l | l ) > G ( z ) (3) 
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Dit is een recurrente betrekicing die het statistisch gewicht van ketens van s segmenten uit
drukt in die van ketens van s-1 segmenten. Beginnend met monomeren (s = 1), met 
weegfactoren G(z,l 11) = G(z), kunnen we ketens segment voor segment opbouwen en 
hun statistische gewichten bijhouden totdat de keten het gewenste aantal segmenten (r) 
lang is. Voor degenen die dat gemakkelijker vinden: vergelijking (3) is eventueel in 
matrix-vector notatie te schrijven, waarin de vector G(z,s 11) uh M componenten bestaat. 

Merk op dat conformaties met segmenten in laag O of lager automatisch gewicht O k r i j 
gen: de potentiaal in de wand is oneindig, zodat G(2) = O voor z < 1. Op grote afstand 
van de wand (in de bulk) is de potentiaal O, dus G(z) is daar 1. We geven dit aan met G'' 
= 1. Ook de ketens in de bulk hebben volgens vergelijking (3) statistisch gewicht 1: 
G ' ' ( s | l ) = < G ' ' ( s - l | l ) > G' '= 1. 

Om een duidelijke voorstelhng te krijgen van de benodigde gegevens zetten we alle ge
wichten G(z,s| 1) in tabel 1. 

Tabel 1. De statistische gewichten van ketens met eindsegment s in laag z. Alle elementen 
kunnen kolom voor kolom berekend worden via vergelijking (3), uitgaande van G(z,l 11) 
= G(z) in de eerste kolom. 

G ( l , l | l ) ... G ( l , s | l ) ... G ( l , r | l ) 

G ( z , l | l ) ... G(z,s | l ) ... G ( z , r | l ) 

G(M,1|1) ... G ( M , s | l ) ... G ( M , r | l ) 

De kolommen in Tabel 1 geven de statistische gewichten van ketens met eindsegment s 
in laag z, oftewel de eindsegmentdistributie van ketens van s segmenten lang. We kennen 
nu wel de kansverdeling van de eindsegmenten over de lagen, maar hoe is de verdeling 
van de tussenhggende segmenten? Het antwoord is simpel. We zoeken het statistische ge
wicht G(z,s 11 ;r) van een keten met r segmenten waarvan segment s in laag z. Segmenten 1 
en r kunnen zich weer overal bevinden. Aan segment s hangt een ketenstuk van s-1 seg
menten en een ketenstuk van r-s segmenten. Dit is een combinatie van twee gewogen 
wandehngen naar segment s in laag z. De gewichtsfactoren moeten we met elkaar verme
nigvuldigen, zodat het gezochte antwoord <G(z,s-l | l )>G(z)<G(z,s- i -1 | r ) > is. De 
factor G(z) verdisconteert de gewichtsfactor voor segment s. Vanwege de symmetrie geldt 
G(z,s - M I r) = G(z,r-s 11). Via vergelijking (3) ontstaat 

G(z,sIl;r) = G(z,s11)G(z,r-s-hl11) / G ( z ) (4) 

Merk op dat segment s en r-s -I-1 inderdaad dezelfde distributie hebben. Voor s = 1 en 
s = r krijgen we weer de eindsegmentdistributies terug. We kennen nu de distributies van 
ahe afzonderlijke segmenten in de keten. Tellen we alle segmenten in laag z op dan k r i j 
gen we de volumefractie in laag z: 

0(z) = C E^^ r G(z,s 11) G(z,r-s + 111) / G(z) (5) 

Hier is C een normeringsconstante. Deze kunnen we bijvoorbeeld halen uit </>'', de volu
mefractie van de moleculen in de bulk: 

C = </.Vr (6) 

of als de totale hoeveelheid segmenten 6 ' = E^^j^^^^) in het systeem gegeven is kunnen 
we de statistische gewichten daarop normeren. Het gemiddeld statistisch gewicht van een 
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keten is E,^ ," ' G(z,r| 1 ) /M. De gemiddelde volumefractie is dVM, zodat we de volgende 
normeringsconstante vinden. 

C = (7) 

rE^^,^^ G(z , r | l ) 

Vergelijkingen (6) en (7) zijn equivalent. Als <f>^ gegeven is kunnen we 9' via de constante 
C uitrekenen en omgekeerd. 

Het voorgaande geldt voor alle molecuulsoorten afzonderlijk. De molecuulsoorten 
zullen we aangeven met een subindex i . I n elke laag moet de som van alle volumefracties 
1 zijn: 

^•H^) = 1 (8) 

Het potentiaalveld stelt zich zodanig in dat aan deze randvoorwaarde wordt voldaan. 

4.3 Systemen zonder oplosmiddel 
Als illustratie zullen we enkele eenvoudige gevallen uitwerken van systemen waarin 
slechts één molecuulsoort, opgebouw uit identieke segmenten, voorkomt. Het typische 
van zo'n systeem is dat wisselwerkingsenergieën geen invloed hebben op de distributie 
van de moleculen. De distributie is volledig entropisch bepaald. Het concentratieprofiel 
is een simpele stapfuncde, de concentratie is vanaf de wand overal gelijk (variaties in 
dichtheid worden hier nog niet toegestaan). 

We gaan uit van het gegeven <̂>'' = 1 (zuiver polymeer), zodat C volgens vergelijking (6) 
gelijk is aan 1/r. 

Voor monomeren (r = 1) is de zaak erg simpel: (^(z) = G(z) = 1 voor z > 0. De poten
tiaal is dus O vanaf de wand tot in de bulk. Potentiaalverschillen zouden een ongelijkma
tige distributie tot gevolg hebben, die niet aan randvoorwaarde (8) voldoet. Blijkbaar 
worden eventuele energetische verschillen volledig gecompenseerd door de afstotende 
krachten die de dicht gepakte moleculen op elkaar uitoefenen. 

Voor dimeren (r = 2) is er al geen analytische oplossing meer. Vergelijking (8), gecom
bineerd met (3) en (5) gaat over in 0(z) = < G(z) > G(z) = 1. Uhgeschreven; 

X„G(1)G(1) + X,G(2)G(1) = 1 
X,G(1)G(2) + XoG(2)G(2) + X,G(3)G(2) = 1 
X,G(2)G(3) + X„G(3)G(3) + X,G(4)G(3) = 1 
enzovoorts. 

De numerieke oplossing van dit stelsel voor een cubisch rooster is gegeven in tabel 2. 

Tabel 2. Dimeren in een kubisch rooster in de nabijheid van een wand. 

afstand gewicht potentiaal volumefractie 

z G(z) u(z)/kT 4>(z) (t>%z) 

0 0 00 0 0 
1 1,1073 -0,1019 1 1 
2 0,9892 0,0109 1 0,1826 
3 1,0011 -0,0011 1 O 
4 0,9999 0,0001 1 O 
b 1 O 1 0 
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We zien dat de invloed van de wand vrij snel afneemt. We moeten bedenken dat de ther
mische energie van de segmenten ongeveer 1 kT is. Ver van de wand is er geen voorkeurs
richting voor de moleculen en zuhen dus 2/3 van de dimeren parahel en 1/3 loodrecht op 
de roosterlagen georiënteerd zijn: G \ G ' ' = 0,6667 en 2G''X,G'' = 0,3333. De wand ver
hindert dat er dimeren van laag 1 naar O gericht zi jn. De ruimte die hierdoor in laag 1 ont
staat wordt opgevuld door meer moleculen zowel parallel als loodrecht (van laag 1 naar 
2) op de wand te plaatsen: G(1)X„G(1) = 0,8174 en 2G(1)X,G(2) = 0,3651. Van de 
loodrecht gerichte moleculen zit dus één segment in laag 1 (volumefractie 0,1826) en één 
segment in laag 2 (ook volumefractie 0,1826). Alle geadsorbeerde moleculen samen leve
ren dus volumefractie 1 in laag 1 (0,8174 + 0,1826) en volumefractie 0,1826 in laag 2. Dit 
is in de tabel aangegeven in de kolom ./."(z). In laag 2 dreigt een overschot aan segmenten 
en daarom zitten hier zowel minder dimeren parallel (G(2)XoG(2) = 0,6523) als 
loodrecht, van laag 2 naar 3 (2G(2)X,G(3) = 0,3301). In laag 3 vinden we weer een kleine 
aanvulling: 0(31X^0(3) = 0,6681 en 2G(3)X,G(4) = 0,3337, enzovoorts. 

Ook voor lange polymeren moeten we de set G(z) bepalen met randvoorwaarden 
< (̂z) = 1. (Formeel geldt dit ook voor laag O, maar daar is de volumefractie van de wand, 
een ander soort moleculen, al 1 en we weten dat G(0) = 0.) Daartoe substitueren we weer 
vergelijkingen (3) en (5) in (8), maar we zullen dat hier niet uitschrijven. Met de computer 
vinden we tabel 3 voor r = 1000. 

Tabel 3. Polymeren van 1000 segmenten in de nabijheid van een wand. 

afstand gewicht potentiaal volumefractie 

z G(z) u(z)/kT 4>(z) 

0 0 00 0 0 
1 1,2260 -0,2038 1 1 
2 0,9786 0,0216 1 0,9952 
3 1,0022 -0,0022 1 0,9797 
4 0,9998 0,0002 1 0,9554 
5 1 0 1 0,9236 
6 1 0 1 0,8857 
7 1 0 1 0,8431 
8 1 0 1 0,7970 
9 I 0 1 0,7486 

10 ^ 0 0,6990 

20 1 0 1 0,2696 
30 1 0 1 0,0737 
40 1 0 1 0,0157 
50 1 0 1 0,0026 
60 1 0 1 0,0003 

b 1 0 1 0 

Ook hier zien we oscUlaties in de potentiaal, die nodig zijn om een constante dichtheid tot 
aan de wand te krijgen. De hoeveelheid moleculen met alle segmenten in de eerste laag is 
\'-' G{iy = 3,8 X 10-8^ de hoeveelheid loodrecht georiënteerde is 2X|''-' G( l ) G(2) ... 
G(r) = 10 " ' . De overgrote meerderheid van de moleculen zit uiteraard tussen deze uit
ersten in. De hoeveelheid geadsorbeerde moleculen vinden we door alle <̂ >=(z) op te tellen 
en bl i jkt 6" = 15,168 equivalente monolagen te zijn, d.w.z. er zouden ruim 15 roosterla
gen volledig gevuld kunnen worden met geadsorbeerde moleculen. 



112 

4.4 Adsorptie uit oplosmiddelen 

4.4.1 Verscltil in i<etenlengte 

We beschouwen een systeem met twee soorten moleculen, genummerd 1 (oplosmiddel) 
en 2, in de buurt van een wand. In de bulk hebben ze volumefracties 0,'' en 4>^, met 
+ 4 ) f ' = I . Laten we eerst aannemen dat beide soorten moleculen opgebouwd zijn uit 
dezelfde soort monomeren. Het potentiaalveld en dus de segmentweegfactoren G(z) zijn 
dan voor beide moleculen gelijk. Z i jn de moleculen ook nog van gelijke lengte r, dus 
identiek, dan zi jn we in feite weer terug bij een systeem met maar één component en zul
len alle statistische gewichten voor beide moleculen dezelfde waarden hebben: het mag 
immers in zo'n geval niet uitmaken hoeveel moleculen er van elke "soort" zi jn . Hiervoor 
geldt de triviale oplossing 0|(z) = (/>,'' en (j>^{z) = tj)^^. In formule 4 uh zich dat in de 
constante C, die voor </),(z) gelijk is aan ^ j V r en voor ^^(z) gelijk is aan (t>2^/T, terwijl de 
rest van de fomule voor beide soorten identiek is (en hetzelfde als voor een systeem met 
maar één component) en dus r moet opleveren om de totale volumefractie 1 te maken. 

Het wordt al interessanter als de moleculen in lengte verschillen. Weliswaar zijn nog 
steeds hun segmentweegfactoren gelijk, maar de samengestelde weegfactoren worden on
gelijk. Volgens vergelijken (5) en (8) moeten we G(z) zodanig zien te bepalen dat < ,̂(z) 4-
<^j(z) = 1, oftewel een oplossing vinden voor het stelsel ( i^ iVr j ) E^^ / ' G(z,s| l ) G(z,r-
s+l\ 1)/G(z) + ( 4 > 2 ^ / v ^ ) E^^,'2 G(z,s| 1) G(z,r-s-H 11)/G(z) = 1. 
In tabel 4 staan de resultaten voor r, = l . r ^ = 1000,0,'' = 0,9en<#>2'' = 0,1. We hebben 
het dus over een oplossing van 10 volumeprocent polymeer (1000 segmenten) in 90% mo
nomeer, waarbij de monomeren en segmenten identiek zi jn. 

Tabel 4. Een mengsel van monomeren (1) en polymeren van 1000 segmenten (2) in de na
bijheid van een wand. 

afstand gewicht potentiaal volumefractie 

z G(z) u(z)/kT 4>M) 02(Z) 

0 0 00 0 0 

I 1,0813 -0,0782 0,9732 0,0268 
2 1,0371 -0,0364 0,9334 0,0666 

3 1,0133 -0,0132 0,9120 0,0880 

4 1,0043 -0,0043 0,9039 0,0961 
5 1,0014 -0,0014 0,9012 0,0988 
6 1,0004 -0,0004 0,9004 0,0996 

7 1,0001 -0,0001 0,9001 0,0999 

8 1 0 0,9 0,1 
b 1 0 0,9 0,1 

We zien dat de lange moleculen het oppervlak proberen te mijden. Bij de wand is 4>^{z) la
ger dan in de bulk. Men noemt dit verschijnsel depletie. De extra ruimte wordt hier opge
vuld door de kleine moleculen. Voor monomeren (r = 1) is 0(z) = 0''G(z). De oorzaak 
van depletie is het verlies aan conformatie-entropie: de ketenmoleculen worden door de 
wand gehinderd in hun ruimtelijke structuur. Om dichter bij de wand te komen moeten 
ze een plattere vorm aannemen. In oplossing hebben de molecuulsegmenten een ongeveer 
bolsymmetrische Gaussische verdeling, waarvan de bolstraal evenredig is metVr. Bi j lage 
concentraties zien we een bepaalde dikte van de depletielaag, de afstand van de wand tot 
aan het punt waar «^ (̂z) = (i/2)4)f', die ook evenredig is met Vr. Bij hoge concentraties, 
zoals hier en vooral in tabel 3, drukken de moleculen elkaar tegen de wand en is de deple
tie klein of afwezig. 
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Systemen met meer moleculen van verschillende lengte kunnen op dezelfde manier 
bestudeerd worden. De vergelijkingen worden er niet ingewikkelder door, aheen het aan
tal termen in de sommaties neemt toe. Voor de rekenmachine is dat geen bezwaar. 

We hebben tot nu toe alleen gekeken naar systemen waarin alle moleculen opgebouwd 
zijn uit dezelfde monomeren. Als de moleculen chemisch verschillend zi jn, gaan ook 
energieverschihen een rol spelen. De moleculen zullen bijvoorbeeld een verschillende 
energetische wisselwerking (adsorptie-energie) met de wand hebben, of soortvreemde 
moleculen meer of minder sterk aantrekken (mengenergie). Door dit verschil in wisseh 
werkingsenergie worden de potentiaalprofielen per type segment verschillend. In het al
gemeen kunnen we het potentiaalprofiel opdelen in een soortonafhankelijke term u'(z) , 
nodig om de som van de volumefracties 1 te maken, en een (meetbare) specifieke interac
tieterm Ug'"'(z) die per segmentsoort (B) verschillend is: 

Ug(z) = \i'(z) + Ug'"'(z) (9) 

In de volgende paragrafen zullen we nagaan wat de invloed van specifieke wisselwerkin
gen is op de adsorptie. 

4.4.2 Verschil in adsorptie-energie 
We hebben gezien dat lange moleculen het oppervlak proberen te mijden, omdat ze het 
liefst zoveel mogehjk bewegingsruimte voor hun segmenten willen hebben. Vaak hechten 
ze zich toch sterk aan het oppervlak, omdat dat energetisch voordelig is. In een systeem 
met twee componenten kunnen bijvoorbeeld de segmenten van molecuul 2 een extra 
adsorptie-energie n^''(l) hebben ten opzichte van die van molecuul 1. De segmentweegfac
toren in laag 1 zuUen dan een Boltzmannfactor exp(-u/( l ) /kT) verschillen. Wat gebeurt 
er met het concentratieprofiel? 

Voor monomeren vinden we weer een analytische oplossing. Er geldt namelijk nog 
steeds 4 , ^ ( z ) -\- ^^(z) = 1, 0|(z) = 0,''G,(z) en 4>^{z) = ^ / G (z). Voor alle lagen behalve 
de eerste zijn de weegfactoren gelijk aan I en dus </),(z) = ( j y ^ en ^^(z) = (f)^^, maar in de 
eerste laag wordt = 4 > ^ ( \ ) { ( j } ^ / ( l ) ^ ) exp(-u / ( l ) /kT) . De hoeveelheid geadsorbeerde 
moleculen, 0% van soort 2 is (i>JA). We kunnen dus schrijven = (1 - e") P k j , of 

k,P 

+ k,P 
(10) 

waarin k, de Boltzmannfactor exp(-U2''(l)/kT) en P de verhouding van de buikconcentra
ties voorstelt. Vergelijking (10) is bekend als de vergelijking van Langmuir en wordt ook 
gebruikt voor adsorptie uh de gasfase (P is dan de gasdruk, ^.(z) kan beschouwd worden 
als de volumefractie vacuum op afstand z). Deze vergelijking vindt men in diverse disci
plines ook wel onder andere namen terug en ze wordt nog steeds herontdekt. De adsorp
tie is in verdunde oplossing evenredig met de concentratie (P), maar de toename zwakt 
snel af zodra het oppervlak vol begint te raken {6^^ x = !)• 

Maar voor polymeren moeten de vergelijkingen weer numeriek worden opgelost. Er is 
dus één extra vergelijking: 0^(1) = G,( l ) exp(-u/( l ) /kT) en één extra variabele: G^{\). 
Als voorbeeld geven we de polymeersegmenten uit tabel 4 een adsorptie-energie u / ( l ) = -
I k T ten opzichte van het oplosmiddel, dus ongeveer gelijk aan de thermische energie van 
de moleculen. G^{\) wordt dan een factor 2,72 groter dan G, ( l ) . Het resuhaat is gegeven 
in tabel 5. 
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Tabel 5. Oplosmiddel (1) en adsorberend polymeer van 1000 segmenten (2). 

afstand g ;ewicht potentiaal volumefractie 

z G,(z) G,(z) u,(z)/kT U2(z)/kT <A,(z) </>,̂ (z) 

0 0 0 00 00 0 0 0 0 

1 0,4914 1,3357 0,7105 -0,2895 0,4422 0,5578 0,4422 0,5578 

2 0,8794 0,8794 0,1285 0,1285 0,7914 0,2086 0 0,2084 

3 0,9731 0,9731 0,0273 0,0273 0,8757 0,1243 0 0,1235 

4 0,9924 0,9924 0,0076 0,0076 0,8931 0,1069 0 0,1047 

5 0,9978 0,9978 0,0022 0,0022 0,8980 0,1020 0 0,0974 

6 0,9994 0,9994 0,0006 0,0006 0,8995 0,1005 0 0,0927 

7 0,9999 0,9999 0,0001 0,0001 0,8999 0,1001 0 0,0883 

8 1 1 0 0 0,9 0,1 0 0,0837 

9 1,0001 1,0001 -0,0001 -0,0001 0,9001 0,0999 0 0,0788 

10 1,0001 1,0001 -0,0001 -0,0001 0,9001 0,0999 0 0,0737 

20 1 1 0 0 0,9 0,1 0 0,0279 

b 1 1 0 0 0,9 0,1 0 0 

De depletie van het polymeer is omgeslagen in een sterke adsorptie, d'' = 2,1665. Boven
dien is de adsorptie niet erg afhankelijk van de buikconcentratie 4>^''. Als we voor 4)^^ in 
plaats van 0,1 de waarde 0,01 zouden kiezen, worden de laatste twee kolommen in de ta
bel niet evenredig verminderd: 6^ zou 0,9068 zi jn en bij i ^ ^ ' ' = 10 '° zelfs nog 0,6935. D h 
komt door het cumulatieve karakter van polymeeradsorptie: hoewel de adsorptie-energie 
per segment maar 1 kT is, adsorberen er zoveel segmenten van hetzelfde molecuul dat de 
totale adsorptie-energie per molecuul wel enkele honderden kT kan zijn, dank zij het ver
mogen van de flexibele moleculen om zich aan de vorm van het grensvlak aan te passen. 
Het b l i jkt ook dat het type rooster weinig invloed heeft op de resultaten. In de volgende 
voorbeelden zuhen we gebruik maken van een hexagonaal rooster { \ = 6/12). Hiermee 
wordt een hexagonale pakking van de segmenten gesimuleerd. 

De adsorptie-energie is van doorslaggevend belang voor het al dan niet adsorberen van 
de moleculen. I n figuur 4a is de geadsorbeerde hoeveelheid uitgezet tegen de adsorptie-
energie, bi j een lage buikconcentratie ((f>^^ = 10 ' ) . 

Figuur 4. Adsorptie van polymeer van 1000 segmenten uit monomeren (a) en uit ander 

polymeer van 1000 segmenten (b) als functie van de adsorptie-energie. 4 » / = la^, hexa

gonaal rooster. 
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Er bl i jkt een scherpe overgang te zijn van depletie naar adsorptie uit een oplosmiddel 
van monomeren bi j u / ( l ) = -0,3 kT. Deze overgang is scherper naarmate de ketens lan
ger zijn en het kan bewezen worden dat voor oneindig lange ketens de overgang plaats 
vindt bij de (critische) waarde kT ln( l -X,) . Deze waarde compenseert juist het verhes aan 
conformatie-entropie die de geadsorbeerde segmenten ondervinden. B i j sterkere 
adsorpde-energieën dan -3 kT zh het oppervlak vrijwel vol (^^(l) =1) . In de praktijk 
kunnen we adsorptie-energieën van maximaal enkele eenheden kT verwachten. 

De overgang is nog veel scherper als het "oplosmiddel" ook een polymeer is, dus in 
een vloeibaar mengsel van twee polymeren. In Figuur 4b is hiervan een voorbeeld gege
ven. Omdat de polymeren van gelijke lengte zijn, ligt de overgang hier dichter bij 0: er is 
geen verschh in conformatie-entropie. Alleen de buikconcentratie heeft enige invloed op 
de verschuiving van het overgangsgebied. De adsorptie uit het mengsel van polymeren 
kan veel hoger zijn dan wanneer het oplosmiddel uit monomeren bestaat. Polymeren 
mengen blijkbaar slecht met elkaar. In Figuur 4b is de concentratieverhouding van de po
lymeren in de bulk 1:10^ terwijl deze in het grensvlak omgekeerd kan zi jn . De sa
menstehing van grensvlak en bulk kan dus nogal verschillen. We kunnen concluderen dat 
er in een grensvlak vrijwel ahijd maar één soort polymeer aanwezig is! 

Het is interessant dat het soort oplosmiddel een belangrijke rol speelt: naarmate het 
oplosmiddel een hogere affiniteit voor het oppervlak heeft, neepit het adsorptie-
energieverschil tussen polymeer en oplosmiddel af. Een polymeer dat vanuit het ene 
oplosmiddel goed adsorbeert, hoeft dat vanuit een ander oplosmiddel nog niet te doen. 
We kunnen hier nuttig gebruik van maken: door het toevoegen van een zeer sterk adsor
berend oplosmiddel wordt geadsorbeerd polymeer van het oppervlak verdrongen. Door 
dergelijke verdringingsexperimenten is het mogelijk gebleken polymeren en oplosmidde
len naar toenemende adsorptie-energie te rangschikken. Maar verdringing kan ook onge
wenste effekten hebben, zoals bi j lakken en verven. Iedereen kent wel de loslatende auto-
lak, waarbij water als verdringende vloeistof fungeert. 

4.4.3 Mengenergie 

De energetische wisselwerking tussen moleculen onderhng heeft geen invloed op adsorp-
tieverschijnselen zolang deze maar soortonafhankelijk is. Als cohesie en adhesie in even
wicht zi jn, hebben de moleculen in oplossing geen neiging soortgenoten op te zoeken of 
te ontwijken. Dit is echter een hoge uitzondering. De meeste stoffen voelen zich het best 
thuis in eigen omgeving. In extreme gevallen leidt dit tot kristallisatie of ontmenging. Een 
neiging tot fasenscheiding versterkt het adsorptiegedrag. De geadsorbeerde moleculen 
zitten in een omgeving van relatief veel soortgenoten. Als ze desorberen komen ze in een 
ongunstiger klimaat terecht. In een supercritische omgeving werkt een grensvlak daarom 
als kiem voor kristallisatie of ontmenging. 

Evenals bij de adsorptie-energie is alleen het energieverschil van belang, in dit geval die 
tussen ongelijksoortige en gelijksoortige moleculen. Dit kunnen we in rekening brengen 
door contacten tussen ongelijksoortige segmenten een extra (meestal positieve) energie 
toe te kennen, analoog aan de Fiory-Huggins theorie voor polymeren in homogene syste
men (lit. 2). Een segment van soort 1, overgebracht van puur 1 naar puur 2, zal bijvoor
beeld een extra potentiële energie XiakT hebben, evenveel als een segment van soort 2 
overgebracht naar puur 1. Een segment 1 in een homogeen mengsel van 2 en 3 heeft dan 
een extra energie (xjj-^a + Xn'/ ' j lkT. In een concentratiegradient, zoals bij een grensvlak 
moeten we </. vervangen door < 0 ( z ) > , omdat een segment contacten heeft met naburen 
in drie roosterlagen. 

Voor een systeem met twee componenten komt in de interactie-energie van segment
soort 1 een term x,2(<</'2(z)> - ^^^IkT, en in die van soort 2 een term x,2(<<if',(z)> -
^ i ^ j k T . We zien meteen dat in de oplossing (<(l>^{z)> = 4>^{z) = </>/) de potendaal nul 
is. Er zijn nu per roosterlaag 2 onafhankelijke vergelijkingen, namelijk (8) en (9), en 2 
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onbekenden, U|(z) en u^(z). Dit stelsel is zelfs voor een binair mengsel van monomeren al
leen numeriek oplosbaar. (Van vergelijking (9) hebben we alleen het verschil tussen U|(z) 
en U2(z) nodig, zodat u'(z) wegvalt. De waarde van u'(z) kan eventueel uit u,(z) of u^{z) 
teruggerekend worden.) 
In tabel 6 is hiervan een voorbeeld gegeven, voor x,2 = 3, een adsorptie-energie van 4 kT 
en een buikconcentratie van 0,01 aan adsorberende monomeren. 

Tabel 6. Oplosmiddel (1) en adsorberend monomeer (2) met wisselwerkingsenergie. 

afstand gewicht potendaal volumefractie 

z G,(z) Gj(z) u,(z)/kT U2(z)/kT 0,(z) 02(Z) 

0 0 0 00 oo 0 0 
1 0,0469 95,3541 3,0597 -4,5576 0,0465 0,9535 
2 0,9656 4,4075 0,0350 -1,4833 0,9559 0,0441 
3 0,9995 1,0536 0,0005 -0,0522 0,9895 0,0105 
4 1 1,0008 0 -0,0008 0,99 0,01 
5 1 1 0 0 0,99 0,01 
b 1 1 0 0 0,99 0,01 

We zien een lichte accumulatie van moleculen 2 in de tweede laag, waar ze worden aange
trokken door een hoge concentratie soortgenoten in de eerste laag. Als we de buikcon
centratie verhogen zal op een gegeven moment oververzadiging optreden (omdat soort
vreemde contacten een vrij hoge energie hebben) en lopen ahe lagen in de buurt van het 
grensvlak " v o l " met moleculen 2. Dit is goed te zien in Figuur 5a, waar het exces aan mo
leculen 2 (6^"'^'^, de som van 4 > 2 i 2 ) - (t>2^ over alle lagen) is uitgezet tegen de buikconcentra
tie tt)2^. Zo 'n grafiek wordt adsorptie-isotherm genoemd. Ter vergelijking is ook een 
Langmuir-isotherm, waarbij = 0> opgenomen. 

Figuur 5. Adsorptie van Ideine moleculen uit de vloeistoffase (a), u f ( l ) = -4 kT, en uit 

de gasfase (b), u f ( z ) = -4z'^kT. 
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We zouden misschien verwachten dat de lagen één voor één vohopen, maar dat bl i jkt 
meestal niet het geval. In de eerste adsorptielaag hebben de moleculen een lage energie, 
vanwege de energetische wisselwerking met de wand. Bij hoge concentraties kunnen de 
moleculen op elkaar adsorberen, zodat er een tweede adsorptielaag ontstaat. In deze 
tweede laag is de wisselwerking met de wand echter verwaarloosd. Hetzelfde geldt voor 
de derde en volgende lagen. Het gevolg is dat de moleculen geen onderscheid voelen tus
sen deze lagen en de adsorptie onbeperkt toeneemt zodra de tweede laag gaat vollopen. 

Bij adsorptie van kleine moleculen uit de gasfase worden wel eens stapjes in de 
adsorptie-isotherm gevonden. Dit is te verklaren door de veel hogere energieën die daar 
optreden. In de gasfase gaat het om de absolute adsorptie-energie, terwijl in de vloeistof
fase alleen het verschil in adsorptie-energie van de moleculen van belang is. We kunnen 
daarom in de gasfase de energetische invloed van de wand in de tweede en volgende lagen 
niet verwaarlozen. Als alleen Van der Waalskrachten een rol spelen neemt de adsorptie-
energie met de derde macht van de afstand af. In Figuur 5b is de adsorpde-isotherm gege
ven als we aannemen dat de adsorptie-energie -4 z ^ kT is en de laterale wisselwerking 
wat hoger, x,2 = 3,8. Nu is er een duidelijke multilaagadsorptie te zien. Zodra een laag 
een bepaalde concentratie bereikt heeft loopt hij vol door de laterale wisselwerking. Deze 
kritische concentratie is eerder bereikt naarmate de adsorptie-energie in die laag hoger is. 

Door het cumulatieve effekt is de invloed van de laterale wisselwerking bij polymeren 
erg groot. Polymeren lossen daardoor maar in weinig vloeistoffen op. Als x,2 groter is 
dan 0,5 kan er al ontmenging optreden. Omdat x,2 temperatuurgevoehg is, is het eventu
ele oplosbaarheidsgebied vaak beperkt tot maar enkele tientallen graden. 

3 molecuulgewicht , 

'0 100 1000 10 000 segmenten 
r 

Figuur 6. Adsorptie van polymeer als functie van de Icetenlengte t: De getrokken lijnen 
zijn berekend ttiet u f ( l ) = -0,6 kT, de meetpunten komen uit de literatuur (3). 

Het verschh in adsorptiegedrag voor = 0,4 en x,2 = 0,5 als functie van de ketenlengte 
IS gegeven in Figuur 6. De aangegeven punten zijn meetgegevens en de getrokken lijnen 
zijn berekend. De adsorptie-energie is de enige parameter die voor deze systemen nog niet 
bekend is. Een verandering in de adsorptie-energie bl i jkt de curve alleen in horizontale 
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richting te verschuiven. Een waarde van -0,6 kT geeft de beste overeenstemming tussen 
theorie en experiment. De afwijking bij lage ketenlengte kan verklaard worden doordat 
korte polymeren in de praktijk uit een brede verzameling van moleculen met verschillen
de lengten bestaat. Het is opvallend dat de adsorptie voor de kritieke waarde = 0,5 h-
neair toeneemt met log(r). Voor oneindig lange ketens gaat de adsorptie naar oneindig. 
Zolang kleiner is dan 0,5 wordt er bij hoge ketenlengte een plateauwaarde bereikt. Bij 
korte ketens is het effect van X|2 veel minder uhgesproken. 

Via de weegfactoren is de waarschijnlijkheid van elke conformatie bekend. Dit opent 
de mogelijkheid de bijdrage van lussen en staarten tot de segmentdistributie, of bijvoor
beeld de gemiddelde lus- en staartlengte, te berekenen. Hiervoor zijn eenvoudige vergelij
kingen beschikbaar, analoog aan vergelijkingen (3) en (5). Er kan een zeer gedetailleerd 
beeld van de geadsorbeerde moleculen verkregen worden. 

z 
Figuur 7. Dicijtiieidsprofiei van geadsorbeerd polymeer van 10000 segmenten en de bij
drage van lussen en staarten. u f ( l ) = -1 IcT, = 0,5, <̂ *̂ = 70"*, hexagonaal rooster. 

Het meeste opvahende resultaat is dat zelfs in verdunde oplossingen 5 tot 20% van de 
segmenten in de staarten is terug te vinden. Bovendien blijken de staarten veel verder in 
de oplossing te steken dan de lussen. Een voorbeeld is weergegeven in Figuur 7, waarin de 
segmentdichtheid van polymeer van 10000 segmenten logaritmisch is uhgezet om een 
groot concentratiegebied te kunnen weergeven. De lussen zijn kort (gemiddeld 11 seg
menten) en hun dichtheid valt exponentieel af met de afstand tot de wand. De staarten 
zi jn lang (gemiddeld 355 segmenten), hebben een hoogste dichtheid in de dertiende laag 
en overheersen vanaf de dertigste laag. In dit voorbeeld wordt de buikconcentratie (10 *) 
pas bij laag 150 bereikt. 

De hoeveelheid staarten is afhankelijk van de polymeerconcentratie. Figuur la gaf al 
een schematisch beeld van een geadsorbeerde polymeerketen bij verschillende buikcon
centraties. Als het oppervlak slechts bedekt is met enkele polymeermoleculen die elkaar 
niet in de weg zitten, hebben de ketens een zeer vlakke conformatie om maximaal van de 
adsorptie-energie gebruik te maken, De buikconcentratie is daarbij onmeetbaar laag. Als 
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het oppervlak zodanig bedekt is met polymeermoleculen dat ze elkaar beginnen te over
lappen, komen de staarten onmiddellijk tevoorschijn en b l i j f t er ook polymeer in de bulk 
achter. Als tenslotte de volumefractie van het polymeer in de bulk tot 1 nadert, bl i jkt 2/3 
van de geadsorbeerde polymeerlaag uit staarten te bestaan. 

5 Bruggen 

l n de wisselwerking tussen twee polymeerlagen zullen vooral de lange staarten een belang
rijke rol spelen. Door in het rooster een tweede wand te plaatsen, met M lagen tussen de 
wanden, kan deze wisselwerking worden gesimuleerd. In figuur 8 zijn de hoeveelheid 
trein-, lus-, staart- en brugsegmenten als functie van M uhgezet. De totale hoeveelheid 
segmenten tussen de wanden is constant op 5 monolagen gehouden (de rest van de ruim
te, M-5 monolagen, wordt gevuld met oplosmiddel). Op grote wandafstand zijn er geen 
bruggen, vrijwel ahe ketens zijn alleen op één van beide wanden geadsorbeerd, Naarmate 
de wanden elkaar naderen worden er meer bruggen gevormd en inderdaad gaat dh ten 
koste van de staarten. Bij grote plaatafstand zijn er ook enkele niet geadsorbeerde 
("vr i je") moleculen. 

totaal 

M 

Figuur 8. De verdeling van segmenten over treinen, lussen, staarten, bruggen en vrij poly
meer van 1000 segmenten als functie van de plaatafstand. u f ( l ) = -1 IcT, x,2 = 0,5, <t>/ 
= 0,005, hexagonaal rooster. ' ^ 

Uit de gewichtsfactoren en de segmentdistributies zijn uitdrukkingen voor de energeti
sche toestand van het systeem af te leiden. Daarmee kan de wisselwerking tussen twee 
geadsorbeerde polymeerlagen berekend worden. In Figuur 9a is de wisselwerkingsenergie 
als functie van de wandafstand weergegeven voor drie verschillende hoeveelheden poly
meer. Bij 3 equivalente monolagen zien we een diep minimum. Dit minimum wordt ver
oorzaakt door brugvorming. De toename van de energie bij kleinere afstand komt door 
het samendrukken van het polymeer, dat niet weg kan. De energie is uitgedrukt in eenhe
den kT per oppervlakteroosterplaats. Als twee deeltjes elkaar over een oppervlakte van 
100 bij 100 cehen voelen, zal de wisselwerkingsenergie dus enkele honderden malen gro
ter zijn dan de thermische energie. De deeltjes blijven dan stevig aan elkaar plakken. Bij 
5 monolagen is het minimum geheel verdwenen. Er is niet voldoende ruimte meer op de 
wanden voor extra adsorptie en de verminderde brugvorming leidt niet meer tot aantrek
king. 
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De wisselwerking tussen twee geadsorbeerde polymeerlagen is met verfijnde technie
ken goed te meten. Daartoe worden twee cilindervormig gebogen micaplaatjes kruise-
hngs tegenover elkaar geplaatst in een polymeeroplossing. De plaatjes zi jn aan de achter
kant van een halfdoorlatende spiegel voorzien. Daardoor kan de onderlinge afstand van 
enkele tientallen nanometers met zichtbaar licht worden gemeten via interferentietechnie
ken. Door de plaatjes via een metalen veer nauwkeurig naar elkaar toe te brengen kan de 
wisselwerking op elke afstand gemeten worden. De adsorptie van polymeer kan beperkt 
worden door de plaatjes al dicht bi j elkaar te plaatsen voordat de polymeeroplossing 
wordt toegevoegd. De incubadetijd bepaalt dan de geadsorbeerde hoeveelheid, die helaas 
niet nauwkeurig gemeten kan worden. Figuur 9b geeft enkele resultaten. De curven heb
ben inderdaad dezelfde vorm als de theoretische. 

6 Uitbreidingen 
Het model kan nauwkeurig worden aangepast aan ingewikkelde systemen met een onbe
perkt aantal soorten moleculen. Er zijn twee soorten aanpassingen: veranderingen in de 
conformatiestatistiek (molecuulniveau) en in de energetische wisselwerkingen (segment
niveau). De kracht van het model is dat deze aanpassingen onafhankelijk van elkaar, op 
simpele wijze en per molecuulsoort kunnen worden aangebracht. In de conformatiesta
tistiek zitten formeel alleen weegfactoren, men hoeft bij het formuleren van de vergelij
kingen geen rekening te houden met de energetische wisselwerkingen. De weegfactoren 
kan men als gegeven beschouwen. De weegfactoren zijn op hun beurt onafhankelijk van 
de conformatiestatistiek en zijn alleen een functie van de locale energetische wisselwer
kingen. Op dit niveau kan men de ruimtelijke distributie van de segmenten als gegeven 
beschouwen. De koppeling treedt pas in werking bij het oplossen van het stelsel vergelij
kingen. In Figuur 10 is een algemeen rekenschema gegeven waarin de afzonderlijke stap-
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pen zijn aangeduid. Er zijn in het algemeen M onbekende potentialen en M onafhankelij
ke vergelijkingen per segmentsoort. Soms zijn er twee of meer oplossingen van het stel
sel, namelijk als het systeem zich in meer dan één (meta-)stabiele toestand kan bevinden. 

berekening iteratie 

CbeginschatlingA I — 

polenïialen > ' I 

u „ ( z ) 

s i r u c l u u r 

s y s l e e m « 

m o l e c u l e n 

d i s t r i b u t i e 

m o l e c u l e n 

j M Ï o e v e e l h e i d \ _ ^ 
\ ^ m o l e c u l e n J ~ 

v e r o n d e r | 

p o t e n t i a l e n 1 ^ i^ot^) 

(e n e r g i e -

p o r o m e l e r s y--A 

Figuur 10. Rel<enscliema. 

Enkele belangrijke variaties op de ketenstatistiek en in de energetische wisselwerkingen 
worden in de volgende paragraaf besproken. 

6.1 Soorten poiymeren 

Voor ringvormige, vertakte en staafvormige polymeren kan de conformatiestatistiek op 
voor de hand liggende wijze worden aangepast. De segmenten worden zodanig in het 
rooster geplaatst dat ze de gegeven ketenstructuur vormen. 

Polymeren zi jn in het algemeen erg heterogeen (polydispers) wat hun lengte betreft. 
Als de lengtedistributie bekend is kan hiermee rekening worden gehouden in formule (5). 

Polymeren die chemisch aan een of twee uiteinden zijn verankerd aan een oppervlak 
worden gesimuleerd door aheen conformaties te genereren met die uiteinden in de eerste 
laag, of door de weegfactoren van de verankerde segmenten een waarde O te geven, be
halve in de eerste laag. Voor asymmetrisch verankerde ketens moet in vergelijkingen (4) 
en (5) G(z,r-s4-111) vervangen worden door G(z,s|r). 

De conformatiestatistiek kan verbeterd worden door bindingshoeken van O graden (het 
terugstappen naar dezelfde roostercel) te verbieden. In combinatie met een diamant-
rooster kan dan het zevende segment pas weer op de roosterplaats van het eerste segment 
terechtkomen (met een zeer kleine kans). Een verdere verbetering is het toekennen van 
een energie die afhangt van de bindingshoek. Deze modificaties hebben wel een iets lan
gere rekentijd tot gevolg. Waarschijnlijk hebben ze voor lange polymeren niet veel meer 
invloed op het resuhaat dan éen schalingsfactor voor de afstand. Voor korte moleculen 
kan het wel de moeite waard zi jn. Overigens hoeft men van langere rekentijden niet terug 
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te schrikken: met de huidige minicomputers kunnen de hier gegeven voorbeelden in enke
le minuten worden geproduceerd. 

Ook de vorm van het grensvlak heeft invloed op de toegestane conformaties. Door bi j 
voorbeeld met een bol- of cilindervormig rooster te werken kan de adsorptie op bohetjes 
en staafjes of in poriën worden berekend. 

Voor copolymeren, opgebouwd uit verschillende soorten segmenten, is het zaak in de 
conformatiestatistiek dezelfde volgorde van segmentweegfactoren te gebruiken als de 
volgorde waarin de segmenten met elkaar zijn verbonden. Ook copolymeren zijn vaak 
asymmetrisch. Een polymeer met A , B en C segmenten in de volgorder AABCCB in 
respectievelijk de lagen z, z ' , z " , z ' ' , z ' , en z krijgt dus gewicht G^(z) G^(z') Gg(z ' ' ) 
G(,(z ' ' ) G^(z') Gg(z). De segmentsoorten kunnen ook statistisch over de ketens verdeeld 
zi jn. In dat geval moet men bij elke stap rekening houden met de kansverdeling van de 
segmentsoorten. Deze kansverdeling hangt vaak af van het voorafgaande segment, waar
door bijvoorbeeld de volgorde A A en BB waarschijnlijker is dan de volgorde A B of BA. 

Als de adsorptieplekken energetisch heterogeen zijn, kan dit op analoge manier behan
deld worden als copolymeren. Een segment in de eerste laag krijgt met een bepaalde 
kansverdeling de bijbehorende gewichtsfactoren toegewezen. Ook deze kansverdeling 
kan afhangen van het voorgaande segment, namelijk als de verdeling van de verschillen
de adsorptieplekken over het oppervlak niet willekeurig is. Van de segmenten en mono
meren in de eerste roosterlaag moet per oppervlaktesoort een gegeven fractie met dat op
pervlak in contact staan. 

Vloeistof-vloeistof en vloeistof-gas grensvlakken ontstaan in dit model vanzelf als de 
juiste wisselwerkingsenergieën (x parameters) tussen de moleculen worden ingevoerd. 
(De multilaagadsorptie in Figuur 5b is al een voorstadium van zo'n grensvlak.) Om een 
stabiel grensvlak te krijgen moet aan twee voorwaarden voldaan worden. Ten eerste mag 
een vloeistoffase niet onbeperkt aangroeien. Hieraan kan gemakkelijk voldaan worden 
door het aantal moleculen in het systeem per soort constant te houden. Dit komt neer op 
het eindig maken van de afmetingen van de bulk, oftewel de totale hoeveelheid van een 
van de molecuulsoorten constant houden via vergelijking (8). De bijbehorende buikcon
centratie zal zich automatisch instellen. Ten tweede moet het rooster op een vaste plaats 
ten opzichte van het grensvlak gefixeerd worden. Dat kan door gebruik te maken van de 
kiemwerking van een adsorptiewand, maar ook door het plaatsen van "spiegels". Hier
bij zet men het concentratieprofiel links van laag 1 en rechts van laag M gespiegeld voort, 
dus<^(-l) = (/)(1), u(- l ) = u ( l ) , enzovoorts. De invloed van een adsorptiewand is dan ver
dwenen. 

6.2 Speciale segmenten 
Op segmentniveau moet de interactie-energie met de omgeving worden vastgesteld bi j ge
geven ruimtelijke verdeling en oriëntaties van de moleculen. I n eerste instantie is het 
daarvoor niet nodig te weten of de segmenten in een keten zijn ingebouwd of als vrije 
monomeren voorkomen. 

Zo hebben ionen met valentie Z en ionisatiegraad a(z) in een electrostatisch potentiaal
veld \p(z) een extra energie a(z)Ze\J'(z), evenals de geladen segmenten van een polyelectro-
lyt (e is de elementairlading). De locale ionisatiegraad a(z) kan uitgedrukt worden in de 
locale concentraties tegenionen met bijbehorende ionisatieconstante. De locale potenti
aal \p{z) kan via de vergelijking van Poisson uit de ladingsverdeling berekend worden. 

Polaire segmenten hebben een energie die afhangt van hun oriëntatie ten opzichte van 
de locale veldsterkte. Dit leidt tot richtingsafhankelijke energietermen en gewichtsfacto
ren. 

Andere belangrijke systemen waarin oriëntaties van de segmenten een belangrijke rol 
spelen zijn de vloeibare kristallen. De oriëntatiemogelijkheden van een segment in zo'n 
geordend systeem hangen sterk van de oriëntaties van zi jn buren af. Dit veroorzaakt een 
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richtingsafhankelijke, entropische factor in de weegfactoren. In principe geldt dit ook 
voor gewone polymeerkristahen, waarin de ketens parallel liggen. 

7 Adsorptie van polyelectrolyten 

In biologische cellen en waterige polymeersystemen nemen polyelectrolyten een bijzonde
re poshie in. Electrostatische krachten hebben een grote reikwijdte en men kan zich voor
stellen dat de onderhnge afstoting van gelijkgeladen segmenten ook hun invloed hebben 
op het adsorptiegedrag. Een interessante vraag is bijvoorbeeld of polyelectrolyten vlak
ker of juist minder vlak adsorberen dan ongeladen polymeren. Intuïtief zal men zeggen 
dat de onderhnge afstoting het gevolg zal hebben dat er lange polymeerstaarten de oplos
sing in zuhen steken. Dit bl i jkt echter alleen het geval als de ketens chemisch aan het op
pervlak zijn verankerd! De onderlinge afstoting zorgt ervoor dat er slechts weinig mole
culen geadsorbeerd zijn, juist voldoende om gebruik te maken van de aangeboden 
adsorptie-energie of de gunstige wisselwerking met een tegengesteld geladen grensvlak. In 
het algemeen proberen de moleculen het locale electrisch veld zo laag mogelijk te maken. 
De geadsorbeerde hoeveelheid is vaak nauwelijks hoger dan nodig voor volledige ladings-
neutrahsatie van het oppervlak. Het gevolg is dat de moleculen zeer vlak adsorberen. In 
Figuur I I is een concentratieprofiel van een geadsorbeerd polyelectrolyt gegeven. De 
sterke afstoting vanwege de relatief hoge concentrarie aan het grensvlak heeft zelfs tot ge
volg dat er direkt tegen de adsorptielaag een depletie ontstaat. Bovendien is de adsorptie 
minder dan dat van een vergelijkbaar ongeladen polymeer. 

Figuur 11. Concentratieprofiel van geadsorbeerd polyelectrolyt in vergelijlcing ttiet dat 
van een geadsorbeerd ongeladen polymeer (Ut. SJ.r^ = 2000, uf = -2 kT,Xn = 0,5, 4>f 
= 10"*, Z = 1, zoutconcentratie 0,01 tnolair, voluitie roostercel = 1 nm^, ongeladen 
wand, hexagonaal rooster. 

8 Vloeistof-vloeistof grensvlakken 

In het voorgaande is al ter sprake gekomen dat vloeistof-vloeistof grensvlakken in dit 
model spontaan kunnen onstaan als de wisselwerkingsparameter x voldoende hoog is. In 
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Figuur 12 is een octaan-water (OW) grensvlak gesimuleerd. De X(,„ kan men bepalen uit 
de oplosbaarheid van water in octaan of van octaan in water. De dikte van een grensvlak 
tussen twee soorten polymeer is ongeveer \/\lx- Voor poshieve waarden van x treedt er 
dus al gauw ontmenging van polymeren op. Voor korte ketens, zoals hier, moet x hoger 
zijn om fasenscheiding te krijgen. 

z 

Figuur 12. Olie-water grensviali. = i , r^ = 8, x^,,, = 1,6, hexagottaal rooster. 

Zoals eerder gesteld, zijn zeepmoleculen door hun amfipolaire karakter erg grensvlak-
actief. Dat wh zeggen dat ze zich bij voorkeur in een grensvlak ophopen. Een zeepmole-
cuul kunnen we voorstellen als een copolymeer met een kop van (wateroplosbare) K seg
menten en een staart van (vetoplosbare) S segmenten. In een water-olie grensvlak kunnen 
beide soorten segmenten een gunstig khmaat vinden. Deze combinatie van octaan, water 
en zeep bestaat uit vier soorten segmenten, waartussen in principe zes verschillende wis
selwerkingen een rol spelen. (Voor n soorten segmenten zijn er n*(n-l)/2 ongelijke com
binaties.) We kunnen dh inperken tot drie als de staart een alkaanketen is, want dan zijn 
de S en O segmenten identiek. 

0,5 

1 1 1 ^ -

olie / 

• — / water 

staarten / \ / \ 

y \ / Y \ koppen 
X . \ \ 

— O 5 10 15 20 
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Figuur 13. Zeeptnoleculett in een olie-water grensvlak (lit. 6). = 1, r^ = 8, r^ = 17, r^. 
= 3. X„,., = X,„, = 1.6, Xo, = X,, = 2, x„„ = O, x„, = 0,2, 0^^,/- = 3, hexagonaal 
rooster. 
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In Figuur 13 zijn de resultaten weergegeven voor een dergelijke combinatie van molecu
len. De zeep bestaat uit ketens van 3 kopsegmenten en 17 staartsegmenten. De wisselwer
kingsparameters zijn als volgt gekozen. Een sterke repulsie tussen alkaan en water, zoals 
in het voorgaande systeem: = X s „ = 1.6- Een nog sterkere repulsie tussen alkaan en 
kopsegmenten: x ,̂̂  = x̂ k = 2. Geen netto wisselwerking tussen kopsegmenten en water 
(dus onderling geen energetische verschillen); x^ ,̂ = O, maar wel een hchte repulsie tussen 
staart en octaansegmenten, om de oplosbaarheid van de zeep in octaan te verminderen: 
Xso = 0'2' De totale hoeveelheid zeep is 3 equivalente monolagen. De zeepmoleculen zit
ten inderdaad met hun kop in het water en met hun staart in de ohe, maar zi jn overigens 
vrij chaotisch gerangschikt. 

9. Membranen 

Zeepvhezen bestaan uit twee lagen zeepmoleculen gescheiden door een laagje water. De 
zeepmoleculen steken met hun kop in het water en met hun staart in de lucht. Als we in 
Figuur 13 "ohe" vervangen door " lucht" en de figuur aan de waterkant spiegelen, k r i j 
gen we een beeld van de structuur van een zeepvhes. 

Het omgekeerde van een zeepvlies komt ook voor: in (biologische) membranen zitten 
de lipidestaarten naar elkaar toe en wordt water in twee compartimenten gescheiden. 
(Lucht in het membraan is te verwaarlozen, we kunnen volstaan met water en zeep.) Een 
voorbeeld geeft Figuur 14. 

- 7 - 5 - 3 - 1 1 3 5 7 

Figuur 14. Structuur van een lipidemembraan (Ut. 6). r,̂ , = 1, r^ = 17, r^ = 3, x,,, = 1,6, 
^sk = ^' XA-„, = O, d^^^p""" = 3, Itexagonaal rooster. 

In deze figuur zijn dezelfde parameters gebruikt als in Figuur 13. Door de energiepara
meters te varieren kan het membraan dikker of dunner worden. Als de afstoting tussen 
staarten en water te zwak wordt lost het membraan op. Membranen van lipiden met twee 
staarten zijn veel stabieler. Via een serie berekeningen kan snel een indruk verkregen 
worden van de belangrijkste parameters die de stabihteit van membranen bepalen. Voor
al de mogelijkheid de positie van extra toegevoegde moleculen te bestuderen is van grote 
waarde. 

10. Conc i us ie 

De structuur van ketenmoleculen in concentratiegradiënten kan met het beschreven mo
del nauwkeurig onderzocht worden. De graad van detaillering kan naar behoefte worden 
opgevoerd. Er zijn geen beperkingen aan het aantal verschillende moleculen, de concen-
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tralies, de lengte en opbouw van de moleculen. Evenmin aan grootte en soort van de 
energetische wisselwerkingen of aan het type grensvlak. De parameters in het model heb
ben een duidelijke fysische betekenis en zijn in principe meetbaar. De getoonde voorbeel
den zijn slechts een zeer kleine greep uh de tot nu toe berekende resuhaten. Vergelijking 
met (schaarse) experimentele gegevens van goed gekarakteriseerde systemen leert dat de 
overeenkomst uitstekend is. Het is al herhaalde malen voorgekomen dat aanvankelijk 
ongeloofwaardige voorspellingen van het model later experimenteel bevestigd zi jn. De 
grenzen van de capaciteit en de flexibilheh van het model zijn nog lang niet bereikt. De 
ontwikkeling van computerprogramma's voor uiteenlopende systemen die praktisch of 
wetenschappelijk van belang zijn op technologisch, biologisch of chemisch gebied, is in 
volle gang. Daarmee komen belangrijke hulpmiddelen beschikbaar voor de ontwikkeling 
van nieuwe materialen, technieken en kennis. 
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M O N O C L O N A L E A N T I S T O F F E N : N I E U W E O N T W I K K E L I N G E N 

door 

A . D . M . E . Osterhaus 

Sinds de introductie van de liybridomateclinologie in 1975 door Kohier en Mhstein heeft 
het gebruik van monoclonale antistoffen een enorme vlucht genomen. De waarde als im
munologisch reagens wordt thans algemeen onderkend nu deze antistoffen niet slechts 
gebruikt worden in het immunologisch onderzoek, maar tevens in het gehele veld van de 
biomedische research. De groeiende behoefte aan monoclonale antistoffen heeft geleid 
tot een verfijning van de technieken en een zoeken naar alternatieve mogelijkheden voor 
de immortalisatie van eigenschappen van lymfocyten. Recente ontwikkelingen die heb
ben geleid of zullen leiden tot een verbetering van de hybridomatechnologie hebben zich 
voorgedaan bij de verschillende onderdelen van de technologie. Voor meer gedetailleerde 
informatie wordt verwezen naar een recent overzichtsartikel (1). 

Immunisatie 

De eerste stap bij de produktie van hybridoma's is het genereren van geactiveerde B-
lymfocyten, die als fusie-partner moeten dienen voor myelomacellen. Het is aangetoond 
dat het aantal hybridoma's dat bij celfusie kan worden verkregen na in vivo stimulatie, 
direct gerelateerd is aan het aantal recent gestimuleerde grote lymfocyten aanwezig in dè 
milt ten tijde van fusie en dat immunisatieprocedures gericht moeten zijn op het verkrij
gen van actief delende B-lymfocyten en niet van cellen die reeds gedifferentieerd zijn tot 
plasmacellen. Ofschoon alle mechanismen die bij immunisatie een rol spelen niet geheel 
bekend zi jn, wordt algemeen aangenomen, dat verschillende factoren zoals de aard, de 
dosis en de presentatievorm van het antigeen, alsmede de route en het schema van immu
nisatie, van groot belang zi jn om bevredigende celfusies te verkrijgen. In het algemeen 
kan worden gesteld dat complexe vormen van antigenen, zoals oppervlakte-antigenen 
van cellen en (micro-)organismen sterk immunogeen zijn, terwijl oplosbare antigenen 
doorgaans zwakker immunogeen zijn. Verschillende methoden zijn ontwikkeld om de 
immunogeniteh van zulke "slechte" antigenen te vergroten. Ze kunnen worden gekop
peld aan oplosbare o f particulaire dragers of worden toegediend in combinatie met adju
vantia. Een andere benaderingswijze is de presentatie van zulke antigenen in multimere 
in plaats van in monomere vorm. Zo werd aangetoond dat, hoewel monomere vormen 
van bepaalde antigenen slecht immunogeen zijn of zelfs immunosuppressief konden wer
ken, hun multimere vormen zoals liposomen (virosomen), micellen en een recent ontwik
kelde nieuwe presentatievorm, de iscom (immuno stimulating complex) zéér immuno
geen kunnen zijn. Wat betreft route en schema van immunisatie kan worden opgemerkt 
dat de meeste protocollen thans gericht zijn op een initiële "pr iming" door een serie van 
intramusculahe, subcutane of intraperitoneale inoculaties, gevolgd door een rustperiode 
van tenminste vier weken. Dan volgt een intraveneuse of intraperitoneale booster, 3 tot 4 
dagen vóórdat de fusie wordt uitgevoerd. Aangetoond is dat "slechte" antigenen bevre
digende reacties kunnen geven, wanneer ze volgens een bepaald schema in de voetzolen 

Natuurkundige Voordrachten N.R. 65. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij 
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 9 maart 1987. 
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worden gespoten. Recent werd aangetoond dat ook directe immunisatie in milt of lymfe
klieren, zeer snel tot hoge immuun-responsen kunnen leiden. Verschillende protocollen 
van in vitro immunisatieprocedures zijn beschreven als simpele en snelle methoden om 
een blastogene respons te induceren in splenocyten van muizen. Met relatief geringe hoe
veelheden andgeen kan dan binnen enkele dagen een al dan niet primaire blastcel-
inductie plaatsvinden. De aantrekkelijkheid van het gebruik van in vitro immunisatieme-
thodes voor het genereren van humane hybridoma's is duidelijk. 

Tenslotte is aangetoond dat een bijna 100-voudige verrijking van het aantal antistof-
vormende cellen kan worden verkregen, door miltcellen van geïmmuniseerde muizen te 
transplanteren in bestraalde syngene muizen en deze dieren vervolgens te immuniseren 
met het voor primaire immunisatie gebruikte antigeen. 

Fusiepartners 

Naast het genereren van geactiveerde antigeen-specifieke B-lymfocyten, is veel aandacht 
besteed aan het verkrijgen van geschikte myeloma-cellijnen als fusiepartners. Belangrijke 
criteria zijn de verdubbelingstijd (<24 uur), het selectiesysteem (meestal H A T ) , de ef f i 
ciëntie van klonering, de tumorigeniteit, de fusiefrequentie met lymfoide cehen en de sta
bihteit van de verkregen hybridoma's. Verder is het een voordeel wanneer de myeloma-
cellijn zelf géén Ig ketens produceert omdat de gevormde hybridomalijnen dan uitslui
tend lg moleculen produceren, afkomstig van de geactiveerde B-lymfocyt. Op dit mo
ment staan myelomacellijnen van drie species ter beschikking: muis, rat en mens. Het is 
aan te bevelen de myelomacellijn te betrekken van dezelfde species (of zelfs "strain") als 
waarvan de geactiveerde B-lymfocyten afkomstig zi jn, omdat dan in principe de cellen in 
deze species kunnen worden aangekweekt (uiteraard met uitzondering van de mens) daar 
Xenohybriden doorgaans weinig stabiel zi jn. Er is de laatste jaren veel aandacht besteed 
aan het ontwikkelen van myelomacellijnen van met name de mens. Ondanks de grote in
spanningen zijn tot nu toe slechts een gering aantal humane myelomacellijnen beschik
baar welke met succes voor de produktie van humane monoclonale antistoffen kunnen 
worden gebruikt. De produktiemogelijkheden van humane hybridoma's zi jn dan ook 
achtergebleven bi j die van de murine hybridoma's. Hetzelfde geldt ook voor de ontwik
keling van andere animale myelomacellijnen. Met namé voor het in vitro gebruik van 
monoclonale antistoffen bij landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren, l i j k t het van be
lang om te komen tot de ontwikehng van geschikte myelomacellijnen van deze dieren. 
Succesvolle fusies van bovine lymfocyten met een Xenohybride (muis-kalf) cellijn wer
den beschreven en mogelijk zal deze aanpak, die ook in het humane systeem reeds tot 
successen heeft geleid, geschikte fusiepartners opleveren. 

Immortalisatie 

Fusie van zoogdiercellen in vitro kan worden geïnduceerd door verschillende virussen, 
bepaalde chemicahën, een elektrisch veld of door het immuniserend antigeen zelf. Sinds 
de introductie van polyethyleenglycol (PEG) voor de produktie van grote aantahen groei
ende somatische celhybriden is dit, vanwege de hoge efficiëntie en de geringe toxiciteit, 
het middel van keuze geworden voor het genereren van hybride cellen, met inbegrip van 
lymfocyt-hybridoma's. Een inherent probleem met de PEG gemedieerde fusie, is dat 
PEG behandeling van cellen resuheert in een non-selectieve fusie van de ene cel met de 
andere. Daardoor is het uiteindelijke percentage van groeiende hybriden die antilicha
men van de gewenste specificiteit produceren, relatief gering. Theoretisch moet het mo
gelijk zijn om de myelomacel selectief aan de antigeen-reactieve lymfoblast te koppelen, 
door antigeen tussen de twee cellen als een "bridging ligand" te gebruiken, waarna al 
dan niet spontaan fusie zou kunnen optreden. Deze methode is inderdaad uitgewerkt 
voor bepaalde systemen. Het gebruik van een elektrisch veld kan leiden tot een zgn. elec-
trofusie. Bij deze methode worden cellen gerangschikt door ze bloot te stellen aan een 



129 

laag niet uniform electrisch veld: "dielectrophoresis". Dit proces genereert dipolen in de 
cellen en de aantrekkingskrachten tussen de dipolen zorgen voor de oriëntering van de 
cellen. Deze georiënteerde cehen worden vervolgens blootgesteld aan een korte puls van 
een hoog voltage, wat microscopisch kleine gaatjes veroorzaakt in de celmembranen op 
de plaatsen waar ze elkaar raken. Door expansie van deze gaatjes vindt uiteindelijk de fu 
sie plaats. Ofschoon dit proces zeer attractief l i jk t , zijn er tot nu toe nog weinig succes
volle fusies gemeld, die op dit principe berustten. Een modificatie van de electrofusie-
techniek, de zgn. "receptor directed ceh fusion" werd kort geleden beschreven. Hierbij 
wordt aan avidine gekoppeld antigeen gebruikt als "bridging ligand" tussen de lymfo
blast en de met biotine gekoppelde myelomacel. Daarna wordt de uiteindelijke fusie met 
een electrische puls bewerkstelligd. Vooral deze laatste techniek l i jk t vanwege zijn grote 
specificiteit en efficiëntie zeer attractief. 

Verscheidene ahernatieve immortalisatiemethoden voor B-lymfoblasten, die in plaats 
van of in combinatie met fusietechnieken gebruikt zouden kunnen worden, hebben de 
laatste t i jd veel aandacht gekregen. Het gebruik van een transformerend virus, zoals 
Epstein Barr virus voor humane B-lymfocyten, is hiervan een voorbeeld. Animale equi
valenten voor deze approach hebben tot nu toe weinig aandacht gekregen. Daarnaast 
wordt thans nagegaan of het gebruik van cellulaire of virale onc-genen voor dh doel 
praktisch bruikbare protocollen zou kunnen opleveren. Voor de wat verdere toekomst 
lijken recombinant D N A technieken mogelijkheden te bieden waarmee het mogelijk zou 
kunnen zijn een informatie voor fragmenten van lichte en zware ketens uit te wisselen. 

Kweken van hybridoma's I 

Voor kleinschahge produkties kan men in het algemeen volstaan met in vivo geprodu
ceerde monoclonale antistofpreparaten. Het meest gebruikt is de ascitesproduktie in syn
gene BALB/c muizen en Lou-ratten. Alternatieve systemen bedienen zich meestal van 
immunogesupprimeerde dieren, zoals nu/nu muizen, bestraalde muizen of met anti-
thymocyten globuline behandelde ratten. Voor grootschahger produkties is het o.a. om 
ethische redenen, technologische overwegingen en problemen met eventueel aanwezige 
contaminerende agenda zoals virussen, veelal noodzakelijk om uiteindelijk over te gaan 
op in vitro produktiesystemen. Naast de "klassieke" stationaire systemen, hebben 
fermentor- en hollow fibre systemen een grote vlucht genomen. Bij de fermentorsyste-
men l i jk t naast de suspensiecultuur, die continue of als perfusiesysteem kan worden aan
gewend, ook de zgn. micro-encapsulatiemethode grote mogelijkheden te bieden. Het ge
bruik van continue hollow fibre cultuursystemen kan ook tot grootschahge produkties 
leiden. Een interessante methode is de combinatie van een in vivo met in vitro methode, 
waarbij een gedraineerd lymfesysteem van een koe wordt gekoppeld aan een hollow fibre 
systeem. A l deze methoden zijn erop gericht om een zo groot mogelijke opbrengst aan 
gezuiverd, geconcentreerd immunoglobuline te verkrijgen, met zo weinig mogelijk conta
minerende componenten. De substitutie van foetaal kalverserum uit overwegingen van 
ziriverheid, standaardisatie maar ook kostenbesparing, speelt daarbij een belangrijke rol . 

Selectie- en screeningsmethode 

Het is essentieel dat de gewenste hybridoma's zo vroeg mogelijk na fusie kunnen worden 
geïdentificeerd om de werkzaamheden aan niet-relevante cellen tot een minimum te be
perken. Daartoe moeten gevoelige systemen waarbij antistoffen in nanogram hoeveelhe
den kunnen worden aangetoond worden gebruikt. Doorgaans worden enzyme-linked im
munosorbent assay (ELISA) of radioimmune assay (RIA) systemen gebruikt. Wellicht 
zouden methoden van selectie van B-lymfoblasten vóór fusie meer aandacht moeten k r i j 
gen. Een nieuwe methode van selectie van gefuseerde cellen direct na fusie m.b.v. een ro-
setteringsmethode l i j k t een interessante mogelijkheid in te houden teneinde snel te ko
men tot de selectie van gewenste hybridoma's. Het is van belang om de screeningsmetho-
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de af te stemmen op het uiteindehjk gebruik van de monoclonale antistoffen. Nieuwe 
ontwikkelingen hebben zich de laatste t i jd vooral voorgedaan op het gebied van het ge
bruik van gevoelige substraten, de automatisering en snelle dataverwerking die het moge
l i jk maken om grote aantallen monsters snel na fusie te testen en zodoende de gewenste 
hybridoma's vroeg te selecteren. 

Toepassingen 
Het is ondoenlijk een overzicht te geven van het gebruik van monoclonale antistoffen en 
alle recente ontwikkelingen op dit gebied. Het belang van de toepassingen moge blijken 
uh de toekenning van de Nobelprijs aan Kohier en Mhstein. 

Monoclonale antistoffen hebben hun intrede gedaan in het gehele veld van de biomedi
sche research. In de tumordiagnostiek, de virale en (micro)biologische diagnostiek en 
epidemiologie verdringen monoclonale antistoffen thans polyclonale sera en vergroten 
daarmede de diagnostische (en epidemiologische) mogelijkheden door de grootst moge
lijke specificiteit die men ermee kan bereiken. Bi j de zuivering van verschillende eiwitten 
(bijv. interferon) worden thans op grote schaal monoclonale antistoffen in immunoaffi-
niteitschromatografische procedures gebruikt. Het therapeutische gebruik van monoclo
nale antistoffen beperkt zich tot nu toe vooral tot enkele toepassingen bi j de behandehng 
van tumoren (o.a. B-ceh lymfomas, T-ceh leukemieën en coloncarcinoma's), waarbij 
wisselende successen met verschillende behandehngsregiems worden behaald. Het ge
bruik van monoclonale antistoffen gericht tegen subsets van humane T-cellen o.a. voor 
de inductie van immunosuppressie bij afstotingsreacties bij niertransplantaties is onder
werp van studie. Het preventief of curatief toepassen van monoclonale antistoffen bi j 
verschillende virale of bacteriële infecties heeft eveneens tot wisselende successen geleid. 

Een geheel nieuwe mogelijkheid voor de toepassing van monoclonale antistoffen l i jk t 
zich aan te bieden op het gebied van de vaccinontwikkeling. Het is namelijk mogelijk ge
bleken om zonder gebruik te maken van antigeen, een specifieke immuun-respons op te 
wekken tegen een aantal verschillende (micro) organismen en virussen, door toediening 
van anti-idiotypische antistoffen. Een panel van monoclonale anti-idiotypische antistof
fen zou wehicht een ideaal alternatief kunnen vormen voor op conventionele wijze gepro
duceerde vaccins. 
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FACETOGEN: ORDELIJK EN K L E U R R I J K 

door 

D.G. Stavenga 

Inleiding 

Het oog is liet zintuig waarmee dieren het licht uit hun omgeving waarnemen. Het ba
sisprincipe van deze lichtwaarneming is voor alle ogen gelijk. Invallend licht bereikt via 
een optisch systeem de lichtgevoelige zintuigcellen en wordt daar door gespecialiseerde 
moleculen opgevangen. In de aldus geactiveerde zintuigcel worden een reeks van chemi
sche processen gestart, die vervolgens resulteren in een verandering van de electrische 
spanning over het membraan van de zintuigcel. Deze spanningsverandering is het signaal 
dat door de zenuwcellen van de visuele hersenen verwerkt wordt en eventueel tot een zin
volle reactie van het dier aanleiding geeft. 

De bouw van ogen is vaak zeer variabel en meestal karakteristiek voor het dier. Met 
name het optische deel van ogen vertoont grote verschillen, en vandaar dat een onder
scheid gemaakt wordt in enkelvoudige en samengestelde ogen. Enkelvoudige ogen be
schikken over één lens, zoals in een fototoestel; men spreekt daarom wel van camera
ogen. Samengestelde ogen hebben een groot aantal lenzen, die aan de buitenkant zicht
baar zijn als facetjes aan een diamant; vandaar de naamgeving facetogen. 

Inzicht in het visuele proces wordt verkregen door onderzoek aan geschikte proefdie
ren en toegankelijke ogen. Omdat het visuele proces verloopt via in principe dezelfde 
stappen is kennis verkregen aan, bijvoorbeeld, het oog van de kikker of de goudvis direct 
bruikbaar voor een beter begrip van het oog van de mens. Voor metingen aan de electri
sche signalen zijn eveneens de facetogen van insecten erg geschikt. In de eerste plaats om
dat de visuele zintuigcellen en neuronen gemakkelijk toegankelijk zijn voor het meet
instrument, de micro-electrode. In de tweede plaats omdat de ruimtelijke organisatie van 
het visuele systeem van insecten, met name van vliegen, buitengewoon regelmatig is. 
Hierdoor wordt de analyse van de bedrading, van de onderlinge contacten tussen de ze
nuwcellen van het visuele systeem, goed mogelijk. Is een regelmatige structuur niet aan
wezig, dan wordt door het enorme aantal contacten tussen de zenuwcellen onderzoek aan 
de functie en eigenschappen van de interacties in de praktijk onuitvoerbaar. 

Door de grote regelmaat in structuur en de vaak verrassende kleurenrijkdom zi jn 
facetogen een visueel genot voor de beschouwer. Deze eigenschappen maken deze ogen 
daarenboven tot een aantrekkelijk onderwerp van onderzoek. 

Roosters en orde 

l n een samengesteld oog zi jn de facetlenzen als in een mozaïek aanééngerijd. Robert 
Hooke, die de eerste onderzoekingen met behulp van een microscoop uitvoerde, werd di
rect door het fraaie f acetrooster van het oog van een vlieg getroffen.' Onze landgenoot 
Jan Swammerdam^ bestudeerde als eerste de anatomie van het oog van een bij en i l 
lustreerde in zijn gravures de hexagonale stapehng van de facetten (Fig. 1). Van deze 
hexagonale stapehng wordt de dichtheid bepaald door de diameter van de facetjes; en die 
kan nogal variëren over het oog, zoals bl i jkt bij roofvliegen (Fig. 2). Bij de meeste insec
ten is de facetdiameter 20-30 ^m. 

Natuurkundige Voordractiten N.R. 65. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor 
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 23 maart 1987. 
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Fig. 1. De eerste twee figureti gemaalct vatt facetogen. Boven: Een vlieg (Hooke 1665); 
Onder: Een bij (Swammerdam 1737). Goed herkenbaar is de hexagonale stapeling van de 
facetten en de opbouw van het oog uit ommatidia. 

Fig. 2. De facetgrootte kan sterk over een insecteoog variëren, zoals duidelijk is in dit sa¬

mengesteld oog van een roofvlieg. 
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Aan het facetrooster van een speciale soort vliegen, de langpootvhegen, is de funda
mentele opbouw van het visuele systeem van insecten direct, dus van de buitenkant, her
kenbaar (Fig. 3). Bij langpootvliegen vertonen de facetlenzen namelijk om en om een 
verschillende kleur; vaak geel en rood. Gelijkgekleurde facetten liggen op lijnen die onge
veer horizontaal (H) en verticaal (V) staan (bij een normale, verticale stand van het l i -
chaamssymmetrievlak). Het facetrooster van deze vhegen wordt dus bepaald door een H -
V-coördinatenstelsel (Fig. 3). Eenzelfde roosteropbouw als zichtbaar op het niveau van 
de facetten is te onderkennen in alle volgende lagen van het visuele systeem; dus ook in de 
ganglia van de visuele hersenen. Bij onderzoek hoe visuele informatie door het ze
nuwstelsel wordt doorgegeven functioneren de facetten, in het door hun gedefinieerde 
rooster, daarom als markante herkenningspunten. 

Kleur 

Dat de facetlenzen van langpootvliegen (Fig. 3) gekleurd zijn is reeds geruime t i jd be
kend.^ Bij deze vliegen blijken de facetlezen op een speciale manier geconstrueerd te zi jn, 
en wel, ze zijn opgebouwd uit een aantal laagjes met verschhlende brekingsindex en dik
te. Steeds is voor ieder laagje de optische weglengte 6, dat is het product van brekingsin
dex n en dikte d: 5 = nd, constant. Een stapel laagjes met die eigenschap functioneert als 
een zgn. kwartgolflengte-interferentiespiegel. De stapel reflecteert licht waarvan de golf-

V 

Fig. 3. De ogen van langpootvliegen zijn kleurrijk: de facetjes zijn om en om geel en 
rood. Hieraan is de opbouw van het visuele systeem onmiddellijk te herkennen. Het is ge
organiseerd volgens een ongeveer orthogonaal coördinatenstelsel dat een horizontale (H-) 
as en een verticale (V-)as heeft. 
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lengte een waarde heeft waarvoor geldt X = 5/4. Bij de facetlenzen van de langpootvhegen 
bl i jkt de 6-waarde zo te variëren dat de golflengte van maximale spiegeling om en om geel 
en rood is (Fig. 3). Hoewel de gekleurde spiegehng heel opvallend is, is de spiegehngsfac-
tor in feite nogal klein. Slechts enkele procenten van het invallende licht worden gereflec
teerd. Vrijwel al het licht wordt dus doorgelaten, hoewel door de gele (resp. rode) facet
ten iets minder in het geel (resp. in het rood). Gezien het geringe effect op de transmissie 
van de lensjes is de functie van de kwartgolflengte-interferentiespiegels in het oog van de 
langpootvliegen daarom niet echt duidelijk. Voor een effectieve ,,gekleurde b rh" zou 
men namelijk transmissieverschillen van tenminste meerdere procenten verwachten. Op 
dit punt zijn dus goede ideeën en verder onderzoek noodzakelijk. Waarschijnlijk zal het 
antwoord gezocht moeten worden in de hoek van het verbeteren van het kleuronderschei-
dingsvermogen. 

Aan het zien van kleuren is al veel onderzoek verricht. Een gedetailleerde beschrijving 
in termen van de complexe neurale bewerkingen die op de signalen van de zintuigcellen 
worden uitgevoerd ontbreekt echter nog ten ene male. Gelukkig worden de eerste stap
pen van het kleurenzien toch wel goed begrepen. In het bijzonder geldt dit voor de eigen
schappen van de visuele pigmentmoleculen die in de zintuigcellen het licht opvangen. 

Visuele pigmenten 
Voor het zien is vitamine A , als bouwstof voor de visuele pigmenten, onontbeerlijk. Uit 
het tot nu toe uitgevoerde onderzoek aan visuele pigmenten is duidelijk geworden dat er 
in het gehele dierenrijk drie types vitamine A voorkomen. Deze drie vitamines, die slechts 
weinig van elkaar verschihen, z i jn alcoholen: retinol, 3-dehydroretinol en 3-
hydroxyretinol. Ze worden respectievelijk vhamine A i , A2 en A3 genoemd. De hiervan 
afgeleide aldehydes retinal, 3-dehydroretinal en 3-hydroxyretinal vormen samen met een 
geschikt eiwit, een opsine, een visueel pigment: respectievelijk een rhodopsine, porphyr-
opsine of xanthopsine (Fig. 4). 

alcoiiol chromophore visual pigment 

Rhodopsin 

Porphyropsin 

Xanthopsin 

Fig. 4. De drie in de natuur vooricotnende visuele pigmenten ritodopsine, porpltyropsine 
en xantttopsine vormen drie Iclassen van eiwitten die een specifielc ctiromofoor fiebben: 
retinal, 3-detiydroretinal en 3-fiydroxyretinal. Deze zijn liet aidefiyde van een alcohol, 
resp. vitamine A j, vitamine A^ en vitamine A ^ (Vogt 1987). 
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Van de drie types visuele pigmenten zijn de rhodopsines veruit het wijdst verbreid. De 
porphyropsines komen voor bij een beperkt aantal dieren, zoals de amfibieën en vissen. 
De xanthopsines, die pas recent gevonden zijn, komen voor bij de hogere insecten, in het 
bijzonder bij vliegen en vlinders. 

De opsines zijn eiwitten waarvan de moleculen opgebouwd zijn uit een 300-400 amino
zuren; het resulterende molecuulgewicht is ongeveer 40.000 dalton (Fig. 5). Opsines zijn 
kleurloos omdat ze geen hcht in het zichtbare gebied absorberen. Ze doen dit wel als één 
van de drie retinaldehydes als chromofoor aan het opsine gebonden is (Fig. 4). Opmerke
l i jk is dat de aldehydes zelf voornamelijk in het ultraviolet absorberen. Door de binding 
aan het eiwit ontstaat er een sterke absorpdeband in het zichtbare gebied (Fig. 6). In het 
geval van het visuele pigment dat zich bevindt in de staafjes van de mens ligt het absorp-
tiemaximum bij 498 nm; dat is in het blauwgroen (Fig. 6, 7). De pigmenten in de staafjes 
van andere zoogdieren blijken sterk overeenkomstige eigenschappen te hebben. De visue
le pigmenten van de drie kegeltjes die het de mens mogelijk maken om kleuren te zien ab
sorberen maximaal bij respectievelijk 420, 534 en 564 nm (Fig. 7). Men spreekt daarom 
van het blauwe, groene en rode kegeltje. 

Fig. 5. Het voomaamste visuele pigment van liet fmitvliegje Drosopltila is opgebouwd 
uit 373 aminozuren. De moleculen zijn ingebed in het celmeinbraan in de vorm van een 
zevental a-helices (Zuker et al. 1985). 
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Fig. 6. Hei rljodopsine van de staafjes van de mens absorbeert maxitnaal in itet blauw
groen, bij 498 nm. Het ctiromofoor fetinal(deliyde) bevindt zich in de gelcniicte 11-cis 
toestand, maar ten gevolge van lichtabsorptie springt het in de all-trans toestand. Het 
molecuul ontvouwt zich dan zodat uiteindelijlc het retinal vrijlcomt en er alleen absorptie 
in het ultraviolet overblijft: het visuele molecuul heet dan ,,gebleekt" (de Grip 1985). 
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Fig. 7. Naast het staafjesrhodopsine met een absorptiemaximum bij 498 nm beschikt de 
normale mens over drie kegeltjespigmenten; rhodopsines ttiet absortiemaxiina respectie
velijk bij 420, 534 en 564 nm, behorend bij resp. het blauwe, groene en rode kegeltje 
(Lythgoe 1979). 
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Het verschil in de absorptiespectra van de drie kegeltjespigmenten vindt z i jn oorsprong 
in het verschil in aminozuursamenstelling van de opsines. Dh is dankzij recente eitwit-
analyses komen vast te staan. Op basis van de aminozuuropbouw van een reeks van visu
ele pigmenten is het mogelijk geweest om een evolutiestamboom vast te stehen (Fig. 8). 
De verschillen tussen de visuele pigmenten van gewervelde dieren en insecten moeten al 
vroeg in de evolutie binnengeslopen zijn. Evenwel, ook binnen de groep van hogere in
secten zijn er nog opvallende verschillen. Vliegen hebben namelijk een unieke speciahsa-
tie in een aantal van hun visuele pigmenten. Naast het normale 3-hydroxyretinal als chro
mofoor is er nog een 3-hydroxyretinol (vit A3, zie boven), dat eveneens aan het visuele 
pigmentmolecuul gebonden wordt. Dh vit A^ absorbeert in het uhraviolet en draagt 
geabsorbeerde energie over aan het chromofoor (zie Fig. 9). Vliegen reahseren op deze 
manier een extra gevoehgheid voor uhraviolet licht. 

Rods Cones Rhobdomeres 
1 I 1 I — 1 

ID G T 

Fig. 8. Uit de aminozuursatnenstelling van een aantal visuele pigmentmoleculen is een 
evolutiestamboom opgesteld door te kij/cen naar de mate van divergentie in de amino
zuuropbouw. Hieruit komt naar voren dat de staafjespigmenten van verschillende zoog
dieren veel minder van elkaar en van dat van de mens afwijken dan het staafjespigment 
en de kegeltjespigmenten van de mens onderling. Al geruime tijd geleden in de evolutie 
moeten onderlinge verschillen binnengeslopen zijn. Hetzelfde geldt voorde verschillende 
visuele pigmenten van Drosophila (Applebury 1987). 
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Fig. 9. Vliegen hebben visuele pigmentmoieculen die naast het chromofoor 3-
Itydroxyretinal ook nog 3-hydroxyretinol (vitamine AJ gebonden hebben. Dit laatste 
functioneert als extra ontvanger voor ultraviolette lichtenergie. De 7 a-helices zijn sche
matisch weergegeven (Vogt 1987). 

Fototransductie 
Nadat licht geabsorbeerd is door een visueel pigmentmolecuul verloopt binnen het mole
cuul een reeks van moleculaire processen. I n eerste instantie bevindt het chromofoor zich 
in een geknikte, zgn. 11-cis-configuratie (Fig. 6). Lichtabsorptie veroorzaakt een isomeri
satie naar een all-trans-configuratie van het chromofoor. De interne bindingskrachten in 
het visuele pigmentmolecuul veranderen daardoor zodanig dat het gehele eiwitmolecuul 
zich gaat vervormen. Enkele milliseconden na lichtvangst wordt vervolgens zo'n vorm 
bereikt dat het molecuul een binding aan kan gaan met de eiwitten van de fototransduc-
tieketen. Hiermee wordt het biochemische versterkersysteem aangeduid dat als eindresul
taat heeft een verandering van de ionenstroom door de wand van de zintuigcel, en daar
mee een verandering in de electrische membraanspanning. De versterkingsfactor, de 
spanningsverandering per eenheid geabsorbeerd licht, is karakteristiek voor de zintuig
cel. Staafjes blijken bijvoorbeeld aanzienlijk lichtgevoeliger dan kegeltjes. 

De absolute hchtgevoehgheid moet niet worden verward met de spectrale gevoehgheid. 
Die wordt volledig bepaald door de absorptieëigenschappen van het visuele pigment. Het 
zien van kleuren wordt nu gerealiseerd door de electrische signalen die opgewekt worden 
in cehen met verschillende spectrale gevoehgheid met elkaar te vergelijken en met deze 
signalen te gaan rekenen. Dit gebeurt door een netwerk van zenuwcellen die hun ingangs
signalen ontvangen van de drie typen zintuigcellen, met de van elkaar verschillende visue
le pigmenten. Wat hiervan bekend is in de bij zal hierna beschreven worden. 
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Het oog van bijen 

De bouwsteen van facetogen is het ommatidium. Fig. 10 toont als voorbeeld het ommati-
dium van de honingbij. De buitenkant van de lens is zichtbaar als een facet van het sa
mengestelde oog. Onder de lens bevindt zich de kristallijne kegel, die samen met de lens 
er voor zorg draagt dat invallend licht efficiënt gebundeld wordt naar en in het rhab
doom. Dit is een lange cylinder (diameter 2 /tm, lengte 200 /tm), die is samengesteld uit 
rhabdomeren. Een rhabdomeer is het speciale deel van de zintuigcel waar de visuele pig
mentmoleculen opeengepakt zitten. Iedere zintuigcel heeft daarbij altijd één soort visueel 
pigment. Per ommatidium van de bij zijn er 8 grote zintuigcellen. Het visuele pigment 
van 4 cellen absorbeert voornamelijk in het groen, van 2 in het blauw en van de overige 2 
in het ultraviolet. Daarnaast is er in ieder ommatidium nog een negende cel, die ook ul
tra violetgevoehg is. De spectrale gevoeligheid van de drie klassen van zintuigcellen van de 
bij is weergegeven in Fig. 11. 

Fig. 10. Het otnmatidium van een bij bestaat uit een facetlens, met daarachter een Icristal-
lijne /cegel die omgeven is door de primaire pigmentcellen. De visuele zintuigcellen zitten 
hier onder. Het deel waar de visuele pigmentmoleculen zijn heet het rhabdotneer. De 
rhabdomeren van de individuele zintuigcellen zitten tegen elkaar aan en vormen samen 
het rhabdootn. Dat functioneert als een lichtgeieider waardoor er een grote kans van 
lichtabsorptie door de visuele pigmenten gerealiseerd is. In het ceilichaam van de visuele 
zintuigcellen bevinden zich kleine, zwarte piginentkorrels die kunnen werken als een 
lichtregelende pupil door tegen het rhabdoom aan te gaan zitten als de binnenkomende 
lichtintensiteit erg hoog wordt. 

secondary pigment 
cell 
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De kristallijne kegel en de zintuigcellen zijn omgeven door pigmentcellen (Fig. 10). 
Hierin bevinden zich sterk absorberende pigmentkorrels die tot taak hebben strooüicht in 
het oog weg te vangen. Dankzij de aanwezigheid van deze pigmentcellen, en door de fo
cusserende eigenschappen van lens en kristallijne kegel, kan het licht slechts uit een kleine 
ruimteboek (1 a 2 graden) het rhabdoom binnentreden. Omdat het rhabdoom functio
neert als een lichtgeieider heeft het licht, nadat het in het rhabdoom terecht gekomen is, 
een grote kans om door het visuele pigment geabsorbeerd te worden. De kleur van het 
licht dat afkomstig is uit de bhkrichting van een ommatidium is dan te berekenen met de 
drie kleurtypes zintuigcehen van Fig. 11. Opvallend is natuurlijk dat de drie gevoelig
heidsspectra (Fig. 11), met maxima in het ultraviolet (343 nm), blauw (440 nm) en groen 
(543 nm), sterk verschoven zijn ten opzichte van het kegeltjessysteem van de mens (Fig. 
7). De verschuiving naar kortere golflengtes kan begrepen worden uit de grote belangstel
hng van bijen voor bloemen. Bloemen hebben vaak karakteristieke kleurpatronen in het 
ultraviolet. Deze contrastrijke patronen kunnen goed door bijen worden waargenomen, 
met name dankzij hun uhravioletgevoehge zintuigcellen. 
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Fig. 11. Een bij lieeft dfie typen zintuigcellen, resp. gevoelig in liet ultraviolet, blauw en 
groen (itiaxinia bij 343, 440 en 543 nin) (Menzel et al. 1986). 

Het kleurenzien van bijen 
Hoe de kleurdiscriminatie tot stand komt is verre van duidelijk. Waarschijnlijk zijn de 
neurale processen die hierbij een rol spelen sterk analoog aan die van het menselijk kleu
renzien. Electrische afleidingen met microelectroden van kleurverwerkende neuronen 
van bijen hebben een aantal interessante resuhaten opgeleverd. Deze neuronen vertonen 
een voortdurende electrische activiteit in de vorm van actiepotentialen, ook al is het don
ker. Belichting van het oog veroorzaakt een verandering in de frequentie van actiepoten
tialen, die afhankelijk is van de kleur van het licht. In de hersenen van de bi j z i jn twee be
langrijke typen neuronen gevonden (Fig. 12). Het ene type, U*B"G", vertoont bij ultravi
olet belichting een versterkte activiteit en bij blauw en groen licht een verminderde activi
teh. Het andere type, U*B"G*, reageert sterker op ultraviolet en groen licht en zwakker 
op blauw. 
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Fig. 12. De signalen die door beiicfiting in de visuele zintuigcellen worden opgeweld wor
den doorgegeven aan neuronen die verschillende kleurgevoeligheden kunnen hebben. De 
neuronen reageren op belichting van het oog met actiepotentialen. De activiteit kan ver
sterkt of verzwakt worden afhankelijk van de schakelingen tussen de zintuigcellen en de 
neuronen in het visuele systeem van de bij (Backhaus 1987). 

Gedragsonderzoek met bijen die getraind werden op het herkennen van gekleurde pa
tronen konden geïnterpreteerd worden met interacties tussen de drie kleurtypes zintuig
cellen die sterk overeenkomen met interacties zoals die tot uiting komen in de twee ge
noemde types kleurgevoelige neuronen (Fig. 12). Een interessante vinding bij gedragson
derzoek aan bijen is overigens ook het uitvallen van het kleuronderscheidingsvermogen 
bij lage hchtintensiteiten. Alle golflengten worden dan als kleurloos, wit licht ervaren. 
Iets dergelijks gebeurt ook bi j de mens. Bi j daglicht functioneert het kegeltjessysteem, 
maar bij schemer wordt de waarneming verzorgd door het staafjessysteem. Bijen be
schikken niet over een duplexsysteem zoals dat van de mens. Z i j tellen bi j weinig licht alle 
signalen van de verschillende zintuigcellen bij elkaar op om zo toch nog iets te kunnen 
zien. 

Lichtregeling met een pupil 

Bij zeer hoge helderheden wordt bi j de mens de pupil in het oog vernauwd. Hierdoor 
wordt de intensheit van het licht dat in de visuele zintuigcellen terecht komt verminderd, 
zodat overbelichting wordt voorkomen. In het oog van bijen wordt intens licht eveneens 
gereduceerd. Dit gebeurt echter niet met een of ander zich vernauwend diafragma, maar 
door pigmentkorrels die in de zintuigcel naar het rhabdoom toe bewegen (zie Fig. 10). 
Daar gaan de pigmentkorrels hcht dat door het rhabdoom voortgeleid wordt absorberen. 
Het systeem van pigmentkorrels heeft dus een lichtregulerende functie die volstrekt ana
loog is aan die van de pupil in het oog van de mens. Daarom wordt ook in het geval van 
de bi j over een pupilmechanisme gesproken. 



142 

Lichtregeling met behulp van een pupilsysteem in de zintuigcellen is bij samengestelde 
ogen een algemeen voorkomend principe. Bij dagvhnders is dat heel mooi direct aan het 
intacte oog te observeren, bijvoorbeeld met een opvallend-hcht microscoop (of zelfs met 
een simpele oogspiegel zoals door oogartsen gebruikt wordt). Dit is mogelijk dankzij een 
opmerkelijke specialisatie van vlinders, namelijk een kwartgolflengte-interferentiespiegel 
onder het rhabdoom.'* Als licht het rhabdoom doorlopen heeft wordt het aan die spiegel 
gereflecteerd, en kan dan, na nog eens door het rhabdoom gegaan te zijn, weer terug uit 
het oog treden. De intensheit van dit gereflecteerde licht hangt natuurlijk af van de mate 
van absorptie door het visuele pigment in het rhabdoom. Daarnaast kan de reflectie sterk 
minder worden als de pupil ingestuurd wordt. Door het teruggespiegelde licht te meten 
kan de werking van het pupilmechanisme in het vlinderoog direct in het intacte oog 
bestudeerd worden. 

Het tot nu toe verrichte onderzoek geeft krachtig steun aan het vermoeden dat niet al
leen de kwartgolflengte-interferentiespiegel van vhnders een hulpmiddel is voor vhnders 
om hun kleuronderscheidingsvermogen te verbeteren, maar dat ook de pupil in het vlin
deroog vaak een dergelijke functie heeft. Het zal echter nog aanzienlijk veel (en boeiend) 
onderzoek vergen om deze ideëen te detaiheren en te kwantificeren. 
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