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De maatschappij telde op 1 januari 1994, 425 leden. 

In dit seizoen vierden wi j het 200-jarig bestaan van de Maatschappij. Dit gebeurde 
in de vorm van de volgende aktiviteiten: 
Op vrijdagmiddag 17 september, de eigenlijke verjaardag van de Maatschappij, werd de 
jubileum tentoonstelling over de Maatschappij in het Museon geopend met een receptie 
en het aanbieden van het jubileumboek. 

Onder het motto 'Wetenschap en Kunst' werd op de feestavond op 16 november - in aan
wezigheid van onze Beschermvrouwe H . M . de Koningin - een uitvoering gegeven van het 
door de gemeente gesubsidieerde muziekstuk 'Palomar op het strand', dat in opdracht 
van het bestuur speciaal voor deze viering werd geschreven door de stadsgenoten Ri
chard Rijnvos en Frank Zweers. Het werd uitgevoerd door het 'Ives Ensemble'. 

Na de pauze volgde een debat tussen de classicus Gerard Koolschijn en de wetenschapsfi-
losoof Prof. S.J. Doorman, M . Sc. over het thema: 
'Integratie van de natuurwetenschappen in onze cultuur.' 

Het 200-jarig bestaan is door de Stichting Kunstkring Diligentia aangegrepen om een 
grondige, maar noodzakelijke verbouwing van het gebouw door te voeren. 

Ondanks zijn toezegging heeft Prof. dr. J . Lugtenburg zi jn manuscript van de, in het 
vorig seizoen gehouden voordracht, niet ingestuurd. 
Van Dr. S. Daan, die sprak over 'Slapen en Waken: Regeling en Functie' en van Dr. 
J . Heise, over 'Het waarnemen van zwarte gaten', is geen manuscript ontvangen. 
Prof. dr. L . J . de Jongh deelde mee pubhkatie niet zinnig te vinden omdat over het on
derwerp 'Fysische en chemische nanostructuren' in november a.s. een pubhkatie bij Klu
wer verschijnt, waar hi j ook zijn medewerking aan verleend heeft. 

J . W . M . Evers 
secretaris. 
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U I T DE VOORDRACHTEN 1893-1894 

door 

M . J . Bottema 

Honderd jaar geleden, op 3 november 1893, herdacht de Maatschappij D I L I G E N T I A 
de dag waarop zij honderd jaar eerder werd opgericht. Die herdenking gebeurde op zeer 
bescheiden wijze. De toenmalige voorzitter, Sluiter, verklaarde in zijn herdenkingsrede, 
dat het bestuur 'heeft gemeend van eene luisterrijke feestviering te moeten afzien, al wa
re het alleen om de afdoende reden, dat het saldo onzer kas ontoereikend is om de daar
aan verbonden kosten te bestrijden'. 
Die kas sloot ondertussen wel met een positief saldo van ƒ 1300,—. Dat overschot vond 
zijn bestemming in de aflossing van een oude schuld en in de verbetering van de zitplaat
sen in de zaal. Een nuttige besteding, want 'Verscheidene der oude banken toch zijn zoo
danig door den worm aangetast, dat de sohditeit wordt bedreigd, en bovendien zijn de 
zittingen te kort en zoo ongemakkelijk, dat sedert lang daarover ernstige klachten zijn 
geuit. . .' Zo werden de slechtste banken, ongeveer de helft van het aantal zitplaatsen 
uitmakende, door stoelen vervangen, 'gelijk aan die in de groote zaal van het gebouw 
voor Kunsten en Wetenschappen'. 

De voorzitter geeft vervolgens een uitvoerig overzicht van het wel en wee van de Maat
schappij in die eerste honderd jaar. 

Na deze inleiding volgt de voordracht van het bestuurslid Dr. Groenman 'om zowel 
in historisch als in wetenschappelijk opzicht een blik in ' t verleden en in de toekomst 
te slaan'. 

Gelet op het feit, dat de negentiende eeuw de eeuw der uitvindingen wordt genoemd, 
verklaart spreker, dat het te enenmale uitgesloten is om van al die toepassingen van de 
natuurkundige ontdekkingen, ook maar de geringste schets te maken, zonder daarbij in 
een droge opsomming te vervallen. 'Doch de beoefening der natuurwetenschappen heeft 
niet alleen ten doel uitvindingen te doen en toepassingen te maken, zij beoogt ook inzicht 
te verkrijgen in de natuurverschijnselen, de natuur beter te leren kennen.' 

Een treffend voorbeeld daarvan vormt de stoommachine. Aan het begin van de 19e 
eeuw was de toepassing ervan al zeer ver voortgeschreden, maar het inzicht, in het daar
bi j plaatsvindende natuurkundig proces, was nog maar zeer beperkt. 

In de stoommachine komt een keten van energie transformaties voor. Eerst de verbran
ding van steenkool, die warmte levert, dan de afgifte van die warmte aan het ketelwater 
waardoor stroom onder spanning ontstaat. Vervolgens de expansie van die stoom, waar
bij mechanische arbeid wordt geleverd. 

Terwij l de stoommachine op een steeds ruimer veld toepassing vond, worstelde men 
nog steed met de begrippen temperatuur en warmte. 

Die verwarring werd ook wel een beetje in de hand gewerkt door de waarneming. 
Plaatste men twee blokken tegen elkaar, waarvan de ene warm en de andere koud was, 
dan zullen deze blokken na verloop van enige t i jd (nagenoeg) dezelfde temperatuur heb
ben aangenomen. Voegt men daar nog b i j , dat het warme blok daarbij iets gekrompen 
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is en het koude blok iets was uitgezet, dan kan men haast niet anders veronderstellen, 
dan dat er iets is overgestroomd. Een warmte-stof. Vooralsnog onweegbaar genoemd, 
omdat men er op dat moment niet rechtstreeks vat op had. 

Die warmte-stof theorie was een prachtig hulpmiddel bij het verklaren van warmte-
processen. Maar er waren ook processen, waar de theorie niet de sleutel tot het inzicht 
verschafte. Zo nam graaf Rumford (ook drager van de titels: Sir Thomson en Lord Kel
vin) bij het boren van kanonlopen waar, dat bi j die bewerking grote hoeveelheid warmte 
werd ontwikkeld. In 1798 hield hij voor de Royal Society een voordracht over dit ver
schijnsel. Deze voordracht trok zeer de aandacht en wel hoofdzakelijk door de volgende 
uitspraak: 

Tn een geïsoleerd hchaam kan door wrijving en andere mechanische middelen, eene 
hoeveelheid warmte worden voortgebracht, die afhangt van de sterkte der mechanische 
werking. Deze warmte kan niet van buiten zijn ingevoerd, doch is door mechanische 
werking ontstaan. Warmte is niet eene stof, maar een toestand van de stof en wel een 
bewegingstoestand van de moleculen'. 

Dit denkbeeld werd toen nog niet door alle natuurkundigen aangenomen, doch het be
gon veld te winnen. 

Graaf Rumford was niet de enige, die deze opvatting uitsprak. In 1799 maakte Sir 
Humphrey Davy al het vermoeden van de omzetbaarheid van natuurkrachten bekend. 
Verder was 'reeds in de 17e eeuw de meening verkondigd, dat de warmte der hchamen 
zou bestaan in eene beweging der moleculen'. Rond 1800 was reeds al het materiaal voor 
het doen van een beshssende stap in de theorie van de warmte aanwezig. De t i jd was er 
evenwel nog niet r i jp voor. Pas in het midden van de 19e eeuw wordt die beshssende stap 
gezet. Het zijn Robert Mayer en James Prescot Joule, die met het bepalen van het me
chanisch warmte equivalent (de vaste verhouding tussen warmte en arbeid), de weg tot 
de moderne warmteleer banen. Het zou toch nog tot het eind van de 19e eeuw duren eer 
de warmteleer tot volle ontwikkehng kwam. 

De mechanica kende reeds het beginsel van het behoud van arbeidsvermogen. Door 
de equivalentie van arbeid en warmte werd nu het gebied van de mechanische energie 
met dat van de thermische energie verenigd. Dit leidde tot de zogenoemde eerste hoofd
wet van de thermodynamica: 'Geen arbeidsvermogen kan vernietigd worden, noch uit 
niet worden voortgebracht'. 

Deze wet sluit tevens de mogelijkheid van het zo naarstig gezochte perpetuum mobile 
uit. Desondanks worden er ook vandaag nog patenten aangevraagd op machines met 
eeuwigdurende beweging. 

In de negentiende eeuw kwam ook de techniek van het fotograferen tot volle bloei. In 
de voordracht van Dr. Van de Stadt wordt daaraan aandacht besteed. H i j weidt daarin 
speciaal uit over 'De momentphotographie en hare toepassingen'. 

De ontwikkeling van de fotografie had in 1826 haar begin, toen Niepce afbeeldingen 
op een asfaltplaat maakte. Die eerste foto's vroegen een behchtingstijd van wel acht uur. 

In 1837 volgt de door Daguerre b i j toeval ontdekte methode van de kwikzilverbeelden. 
H i j deed namelijk proeven met een zilverplaat bedekt met joodzilver. Deze plaat was 
hchtgevoelig, maar vroeg nog wel om een uitzonderlijk lange belichtingstijd. Op zeker 
moment ontdekte h i j , dat veel korter belichte platen ineens ook een beeld gaven. Door 
systematisch bij elke opname iedere op zichzelf staande invloed uit te schakelen en te 
onderzoeken, vond hi j eindelijk ' in de kast eenige kwikdruppels en het werd hem spoedig 
duidelijk, dat door het zich vormen van kwikdampen dit metaal zich op de plaat had 
neergezet, waar het licht geschenen had'. 

Deze vondst betekende voor die t i jd een doorbraak in de fotografie. Een nadeel was 
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altijd nog, dat er van elke opname maar één enkel exemplaar beschikbaar kwam. Daarin 
kwam verbetering met een vinding van Talbot (1841). H i j deed proeven ter verhoging 
van de lichtgevoeligheid van platen. Daarbij verkreeg h i j , ongewild, een negatief beeld. 
' H i j kwam op het idee om onder het papier, dat den negatieven afdruk vertoonde, een 
tweede papier te leggen en daar het licht nu op te laten schijnen. Op dat papier kwam 
dan het positieve beeld tevoorschijn. Op die manier kreeg hij van een negatief een groot 
aantal positieven'. 

Spreker deelt dan mede, dat er thans zelfs scherpe opnamen zijn te verkrijgen bi j een 
belichtingstijd van niet meer dan 1/1000 seconde. Dat is een belangrijk hulpmiddel bi j 
de analyse van ' in beweging zijnde voorwerpen, ten einde langs dien weg tot meerdere 
kennis te komen van hetgeen er tijdens de beweging eigenlijk gebeurt'. 

Overbekend, omdat er in bijna elk boek over fotografie een afbeelding van voorkomt, 
is de serie opnamen, die Muybridge (1830-1904) van een galopperend paard maakte. 
Muybridge kon daarbij niet over een filmcamera beschikken, omdat die nog niet was uit
gevonden. 'Zijne inrichting bestaat in de hoofdzaak uit een 40-tal naast elkaar geplaatste 
camera's die geopend worden zodra de daar voor gespannen electrische draden worden 
verbroken. Door een persoon of een dier, dat door die draden loopt, wordt de camera 
geopend, een oogenblijk daarna de volgende camera, en zo erlangt men 40 beelden van 
hetzelfde voorwerp over een kleine afstand'. 

Prof. Marey heeft, in dezelfde trant, in zijn laboratorium tal van proeven genomen 
met in cirkelbanen lopende mensen en dieren. 

'Ten einde die standen beter van elkaar te onderscheiden, m.a.w. om de beelden uit 
elkaar te halen, dacht hij den streep- en puntmensch uit, door het zwarte pak waarin 
de te photographeren persoon gestoken werd, langs beenen en armen van witte strepen 
en het hoofd van een dito vlek te voorzien, waardoor alleen die hchtlijnen werden afge
beeld'. 

Aan de opnamen van het galopperende paard was overigens nog een weddenschap ver
bonden. Het ging daarbij om de vraag of bi j de gang van het paard er perioden waren, 
dat het paard alle benen van de grond zou hebben. De fotosessie toonde dat dat inder
daad het geval was. 

Andere voordrachten in dit seizoen waren: 

Prof. Dr. K. Martin 
Prof. Dr. B.J. Stokvis 
Dr. M . Straub 
Prof. Dr. L . Aronstein 
Dr. A . W . H . Wirtz 

Over zijne reizen in de Molukken (1/2) 
Vergiften en tegengiften 
Bijziendheid 
Oplossingen 
Horzels 

(titels bekort) 

De laatste voordracht van het seizoen was die van Dr. E .H . Groenman over Galilei. H i j 
verhaalt daarin van de moeizame overgang van het geocentrische wereldbeeld naar het 
heliocentrische. Vooral moeizaam, maar wat het verschijnsel zelf betreft, niet zeldzaam. 
Want verzet tegen verandering kan men haast wel als wetmatig opvatten. Het kwam eer
der al ter sprake bi j de behandehng van de voordracht over het mechanisch warmte equi
valent. Andere sprekende voorbeelden van vertragende invloeden zijn de koepokinentin
gen van Jenner, de mutatietheorie van Mendel en de schollentheorie van Wegener. Men 
behoort de (geestelijke) weerstand tegen verandering dan ook als een onafscheidelijk fe
nomeen te beschouwen, waar men bij voorbaat rekening mee moet houden. 
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Die oppositie kan ook wel eens te zwaar worden, zoals in het geval van Galilei (1564¬
1642). H i j moest, zoals bekend, zijn vernieuwende inzichten over het wereldbeeld als 
ketterij afzweren. 

I r . M . J . Bottema. 
Bestuurslid van de Kononinklijke Maatschappij voor Natuurkunde Dilgentia van 1976¬
1988, waarvan twee maal 2 jaar in de functie van voorzitter. 



B U I T E N A A R D S G E W E L D 

door 

H.N.A. Priem 

Kosmisch Bombardement 

Het is al lang bekend dat er uit de buitenaardse ruimte voortdurend stof en meteorieten 
op Aarde neerkomen, maar tot voor kort kende men hieraan slechts een zeer bescheiden 
geologische rol toe (een kleine bijdrage aan sommige diepzee-sedimenten). Geologische 
processen werden toegeschreven, direct of indirect, aan het streven tot nivellering van 
warmteverschillen in en op de Aarde (met als warmtebronnen de inkomende energie van 
de Zon en de warmte die binnen in onze planeet bij het verval van radioactieve nucliden 
wordt geproduceerd), aan de zwaartekracht, en aan biologische activiteiten. 

Dit beeld is de laatste jaren drastisch bijgesteld. In 1979 concludeerden de Amerikanen 
Luis en Walter Alvarez (vader en zoOn, respectievelijk fysicus/nobelprijswinnaar en geo
loog) op grond van een scala van geologische gegevens dat er op de grens Krijt-Tertiair 
(K /T) , 65 miljoen jaar geleden, een reusachtige meteoriet of komeet de Aarde heeft ge
troffen. Die tnega-inslag zou een wereldwijde milieu-catastrofe hebben veroorzaakt. 
Aanvankelijk werden deze ideeën met veel scepsis ontvangen, maar zij brachten wél een 
vloed van gericht onderzoek op gang. Dat heeft inmiddels zoveel feiten aan het hcht ge
bracht, dat het feit van de K / T catastrofe thans vri j algemeen wordt geaccepteerd. Bo
vendien is onderkend dat er in het geologische verleden méér mega-inslagen en wereld
wijde miheu-catastrofes zijn geweest. 

Dat was vooral het geval in de eerste half miljard jaar na het ontstaan vah de aarde, 4,57 
miljard jaar geleden. Onze planeet werd in zijn prille jeugd getroffen door massa's puin 
in allerlei afmetingen, die de aardkorst telkenmale verpulverden, kraters vormden, en 
op grote schaal vulkanisme op gang brachten. De sporen van deze inslagen zijn echter 
uitgewist door jongere, 'gewone' geologische processen - de aarde is een geologisch zeer 
actieve planeet. Dat we toch kennis hebben van de tumultueuze jeugd van de aarde, dan
ken we voornamelijk aan het geologisch onderzoek van de maan. 

Grote delen van het maanoppervlak hebben, in tegenstelling tot de aarde, de laatste 4 
miljard jaar nauwelijks veranderingen ondergaan. Talloze inslagkraters geven deze oude 
gebieden een pokdalig uiterlijk. Door radiometrische datering van gesteentemonsters die 
naar de aarde zijn gebracht is vastgesteld dat die kraters grotendeels tussen 4,1 en 3,9 
miljard jaar geleden zijn ontstaan. Dit kosmisch botnbardement moet ook de aarde heb-

Natuurkundige voordrachten Nieuwe Reeks 72. Lezing gehouden voor de Koninkli jke Maatschap
pij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 27 september 1993. 
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ben getroffen. Wellicht representeert dit bombardement het einde van een 650 miljoen 
jaar lange periode waarin de planeten puin opruimden dat van de vorming van het zon
nestelsel was overgebleven. Alle oudere kraters zouden door de inslagen aan het eind van 
die periode zijn uitgewist. Een andere mogelijkheid is dat ongeveer 4,1 miljard jaar gele
den twee planetoïden in onze omgeving met elkaar in botsing kwamen en daarbij uit el
kaar spatten. De brokstukken zouden dan in de volgende 200 miljoen jaar op maan en 
aarde zijn neergekomen. 

Hoe dan ook, op basis van de distributie en chronologie van de kraters op de maan, re
kening houdend met de verschihen in grootte en zwaartekracht, is berekend dat er t i j 
dens het kosmisch bombardement op aarde ten minste zo'n 3.000 inslagkraters met een 
doorsnee groter dan 100 km zijn gevormd (waarvan ongeveer 25 groter dan 1.000 km), 
naast tahoze kleinere kraters. 

Maar ook na afloop van het kosmisch bombardement bleven grote boliden de aarde tref
fen, zij het veel minder frequent. Pas na de ontdekking van de K / T inslag is men zich 
echter de belangrijke rol van mega-inslagen in de ontwikkehng van onze planeet gaan 
realiseren. Achteraf is dat uiterst merkwaardig. Lucretius verhaalt al in de 1ste eeuw van 
onze jaartelling over voorwerpen uit de ruimte die af en toe met groot geweld op de aar
de neerkomen. Meteorieten hggen in de collecties van alle geologische musea en al lang 
onderkent men hun buitenaardse oorsprong. Men wist dat vele planetoïden en kometen 
banen beschrijven die de aardbaan kruisen. Het ligt dus voor de hand dat de aarde ook 
wel eens door kilometers grote lichamen wordt getroffen. Het paste echter niet in het 
traditionele denken om in dergelijke toevalhge, 'catastrofale' gebeurtenissen een belang
r i jk geologisch proces te zien. 

Mysterieuze Kraters 

Zo hebben geologen zich lang het hoofd gebroken over de oorsprong van een aantal gro
te, min of meer cirkelvormige depressies. Dicht bi j huis is dat bijvoorbeeld de Ries-
depressie met een doorsnede van 24 km in Zuid Duitsland, met daarin het middeleeuwse 
stadje NördUngen. A l in de vorige eeuw waren er enkehngen die argumenteerden dat dit 
een inslagkrater is, maar de meest gangbare verklaring was dat het hier ging om een b i j 
zonder vulkanisch verschijnsel, naar men dacht een buitengewoon sterke 'freatische uit
barsting' (door het plotselinge toetreden van grondwater tot heet magma - op deze wijze 
zijn bijvoorbeeld in geologisch recente t i jd de Maaren in de Eifel ontstaan). Dergelijke 
depressies werden aangeduid als 'kryptovulkanische structuren'. Zelfs de bekende Bar-
ringer Crater in Arizona met een diameter van 1.200 m, thans het schoolboek-voorbeeld 
van een inslagkrater die 25.000 jaar geleden is gevormd door de inslag van een ijzermete
oriet van ongeveer 10* ton (en bijgevolg herdoopt in Meteor Crater), werd mi j nog in 
1961 door geologen van de U.S. Geological Survey als een vulkanische krater getoond 
- hoewel zij er eerlijk bij vertelden dat sommigen meenden dat het hier om een inslagkra
ter zou gaan. 

Sedertdien heeft men echter geleerd wat de criteria zijn om een inslagkrater als zodanig 
te herkennen. Toen bleek dat de Ries-depressie het product is van de inslag van een mete
oriet met een doorsnede van ongeveer 1 km en een massa van zo'n 3.10' ton. Door ra
diometrische datering is de ouderdom van de inslag vastgesteld op 14,8 miljoen jaar. Het 
grote strooiveld van tektieten in centraal Europa (de zogenaamde tnoldavieten) is van 
deze inslag afkomstig. 
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Tot dusverre zijn er op aarde zo'n 150 inslagkraters van uiteenlopende grootte en ouder
dom herkend en er komen er steeds meer b i j . Hierbij spelen satelhetwaarnemingen een 
belangrijke rol . Men moet echter bedenken dat kraters op het land snel vervagen als ge
volg van erosie, terwijl zij zelden worden herkend op de bodem van zeeën en oceanen 
(60% van het aardoppervlak). Bovendien verdwijnen kraters op de oceaanbodem als ge
volg van platen-tektonische processen na enkele tientallen miljoenen jaren met de ocea
nische korst in de mantel. Ook zijn vele inslagkraters door jongere sedimentafzettingen 
aan het oog onttrokken, zodat zij alleen met behulp van geofysische methoden kunnen 
worden opgespoord. 

De K/T inslagen 

Zo is de plaats van de mega-inslag die verantwoordelijk was voor de wereldwijde K / T 
milieu-catastrofe pas in 1991 gelocahseerd. De inslagkrater, met een diameter van 300 
km, ligt verborgen op een diepte van zo'n 1.000 meter in de ondergrond van het vis
sersplaatsje Xixculubub in Yucatan (Mexico). De inslaande meteoriet, met een doorsne
de van ongeveer 15 km en een massa in de orde van 10" gram, veroorzaakte een explo
sie van ongeveer 100 miljoen megaton TNT equivalent, wat overeenkomt met de explo
sieve kracht van zo'n 9 miljard atoombommen van het Hiroshima-type. Om een indruk 
te krijgen van de gevolgen van een dergelijke explosie, kan het Armageddon-scenario 
van de 'nuclear winter' model staan dat ten tijde van de koude oorlog is ontwikkeld. 
Dit laat zien wat er zou gebeuren wanneer in de (toen nog gevreesde) wereldoorlog aüe 
nucleaire arsenalen zouden worden ingezet - waarvan de totale explosieve kracht 
'slechts' 0,01% bedraagt van die van de Yucatan-inslag. 

Behalve de krater in Yucatan, zijn er twee kleinere inslagkraters bekend die dezelfde 
ouderdom hebben (binnen de foutengrens van de datering, zodat tussen de inslagen dui
zenden jaren kunnen liggen): de Manson krater in lowa met een doorsnede van 35 km, 
en de Popigay krater in Siberië met een doorsnede van 20 km. Deze inslagen hadden elk 
voor zich echter niet genoeg kracht om de wereldwijde K / T milieu-catastrofe te ver
oorzaken. Of we hier te maken hebben met één reusachtige meteoriet die bi j zi jn binnen
komst in de dampkring in (ten minste) drie stukken is gebroken, dan wel met een zwerm 
planetoïden die in geologisch korte t i jd de aarde heeft getroffen, is onbekend. 

Biotische Crises 

De wereldwijde milieu-catastrofe tengevolge van de K / T mega-inslag kan de biosfeer 
niet onberoerd hebben gelaten. Inderdaad laat het fossielarchief zien dat de K / T grens 
wereldwijd wordt gemarkeerd door een biotische crisis, een abrupt uitsterven van ruim 
70% van alle dier- en plantesoorten. Na dit massale uitsterven ondergingen de overleven
de soorten in het Tertiair een snelle expansie en diversificatie. Dit resulteerde in de opvul
hng van alle 'ecologische niches' die door de biotische crisis leeg waren gekomen. Binnen 
enkele miljoenen jaren evolueerde een grote verscheidenheid van nieuwe levensvormen. 
Nadat de reptielen 150 miljoen jaar het landleven hadden gedomineerd, zagen de zoog
dieren, die tot aan het Tertiair in vergelijking met de reptielen klein en onopvallend wa
ren gebleven, de kans schoon. Hun 'explosieve' evolutie en diversificatie leidde zo'n 60 
miljoen jaar later tot de komst van het genus Homo, mens. Zonder de biotische crisis 
van 65 miljoen jaar geleden zou de heerschappij van de grote reptielen welhcht nog 
steeds voortduren en zouden wij mensen waarschijnlijk niet op het toneel zijn versche
nen. 
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Bij het massale uitsterven op de K / T grens zijn ook de laatste soorten van de tegenwoor
dig zo populaire dinosauriërs verdwenen (hoewel deze groep toen al enkele miljoenen ja
ren op zijn retour was). In de bewijsvoering van de biotische crisis spelen deze reptielen 
echter nauwelijks een rol . Dinosauriërs leefden op het land en hun fossielen zijn vr i j 
zeldzaam. Continentale afzettingen laten meestal géén continue opeenvolging van lagen 
zien, zodat het uitstervingspatroon van de dinosauriërs niet nauwkeurig is vast te stellen. 
Zeker is dat deze diergroep, evenals allerlei grote mariene reptielen (mosasaurus, plesio-
saurus, grote zeeschildpadden), er niet in slaagden om tot in het Tertiair te overleven. 

Daarentegen zijn de uitstervingspatronen van allerlei soorten ongewervelde en plankto
nische zeedieren in het fossiel-archief wél goed te vervolgen. Daaruh bl i jkt dat de K / T 
grens wordt gemarkeerd door het abrupte verdwijnen van alle soorten ammonieten en 
rudisten, en vele soorten planktonische foraminiferen, nannoplankton, pelecypoda, bra-
chiopoden en gastropoden. Hun verdwijnen vak samen met de wereldwijde afzetting van 
een enkele centimeters dik kleilaagje dat verrijkt is aan iridium en mineralen bevat die 
bij een inslag-explosie worden geproduceerd. 

Er woeden echter nog steeds heftige discussies of de door de K / T inslag veroorzaakte 
milieu-catastrofe de (enige) oorzaak is van de biotische crisis. Sommige paleontologen 
houden vast aan de opvatting dat abrupte veranderingen in de biosfeer niet het gevolg 
zijn van een plotsehnge wereldwijde catastrofe of andere ingrijpende, geologisch snelle 
verandering van het fysische milieu, maar de apotheose vormen van processen die zich 
over een aanzienlijk langere t i jd uitstrekken. Die discussies zijn nog veel heftiger ten aan
zien van de vier oudere wereldwijde biotische crises die in het fossiel-archief zijn her
kend, in het bijzonder die van 210, 250, 360 en 438 miljoen jaar geleden. Er komen ech
ter steeds meer feiten aan het hcht die er op wijzen dat ook deze biotische crises samen
vallen met mega-inslagen. 

Elke wereldwijde biotische crisis maakte de aarde vr i j voor de 'explosieve' ontwikkeling 
van een nieuwe fauna en flora. Een causaal verband tussen mega-inslagen en wereldwij
de biotische crises imphceert dus dat, naast het geleidelijke proces van de Darwiniaanse 
evolutie, ook toevallige, catastrofale gebeurtenissen in belangrijke mate de ontwikkehng 
van het leven hebben bepaald. Toen de biosfeer ruim 4 miljard jaar geleden deel ging 
uitmaken van het 'systeem aarde', kan zij dus niet al de 'marsroute' van de evolutie in 
zich geprogrammeerd hebben gehad die onvermijdelijk moest leiden tot het verschijnen 
van de mens. 

Zwaard van Damocles 

De ruimte rond de aarde is ontzagwekkend leeg. Toch bewegen er talrijke planetoïden 
en kometen in banen die een continue bedreiging voor de aarde vormen. De Amerikaan
se geoloog Eugene M . Shoemaker schat dat er momenteel in de orde van 1.100 planetoï
den met een doorsnede van ten minste één kilometer zi jn, naast zo'n 40 kometen met 
een kern van minimaal dezelfde grootte, die zich bewegen in banen die de aardbaan krui
sen en potentieel met aarde en maan in botsing kunnen komen. De grootste hchamen 
hebben een doorsnede van ongeveer 10 km. De banen veranderen voortdurend onder in
vloed van de gravitatie van de planeten, de zon, de maan en elkaar, zodat voorspelhngen 
op lange termijn niet mogelijk zi jn. 

Op basis van aantal en chronologie van de inslagkraters op de maan, schat Shoemaker 
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dat er op aarde per 5.000 jaar gemiddeld 17 inslagen zijn met een explosieve kracht van 
ten minste 12 megaton, 7 van ten minste 30 megaton, en één van ten minste 800 megaton 
TNT equivalent. Dit zijn echter gemiddelde waarden over de laatste paar miljard jaar, 
waarvan de inslagfrequentie in een bepaalde periode fors kan afwijken. Mega-inslagen 
als die van de K / T grens komen gemiddeld eens per honderd miljoen jaar voor. 

Het is dus niet nodig in angst en vreze uit te zien naar de komende kosmische Apocalyps. 
Vooral niet als men bedenkt dat 3/5 van de aarde bedekt is met oceaan en er ook (nog) 
grote onbewoonde landoppervlakten zijn, waar alleen zeldzame mega-inslagen als die 
van de K / T grens een wereldwijde catastrofe kunnen veroorzaken. Anderzijds zou een 
'kleine' bohde als die welke op 30 juni 1908 de dampkring boven het onbewoonde gebied 
van de Tunguska rivier in Siberië binnendrong en op een hoogte van 8 km explodeerde 
(met een explosieve kracht van zo'n 10 megaton T N T equivalent, overeenkomend met 
de explosieve kracht van zo'n 500 atoombommen van het Hiroshima-type), wanneer die 
boven Utrecht was geëxplodeerd, ons land grotendeels hebben verwoest. En dergelijke 
'kleine' boliden treffen de aarde met een gemiddeld frequentie van ten minste één per 
250 jaar! 





AIDS BIJ D E K A T 

door 

M . C . Horzinek 

De Iclmisclie verscliijnselen bij virusinfelcties zijn niet altijd van karakteristielce, acute 
aard. Sinds de rode liond epidemieën weten wi j dat infekties bij zwangere vrouwen tot 
embryonale misvormingen kunnen leiden, en uit de diergeneeskunde kunnen infekties 
met parvo- en pestivirussen als embryopathogene voorbeelden dienen. De gedragsstoor-
ms als gevolg van een virusinfektie van het centrale zenuwstelsel is eveneens bekend' b i j 
hondsdolheid komt dit zelfs in de naam naar voren. Aan de virale etiologie van chroni
sche neurologische ziektes, zoals multiple sclerose wordt vastgehouden, hoewel tot nu 
toe nog geen steekhoudend bewijs gevonden kon worden. De verworven immunodefi
ciëntie, het 'acquired immunodeficiency syndrome' (AIDS) van de mens is de jongste 
der onorthodoxe manifestaties van een vhusvermeerdering in een organisme. Ook b i j 
dieren bestaan virussen die tot immunodeficiëntie leiden. De ontdekking van de eerste 
vertegenwoordiger van de lentivirussen bi j de kat, het feline immunodeficiëntie virus 
(FIV) heeft om meerdere redenen een bijzondere betekenis; deze zullen hieronder wor
den besproken. 

AIDS bij mens en dier 

Tot ongeveer 10 jaar geleden geloofde men dat van virussen geen grote verrassingen 
meer te verwachten zijn - afgezien van enkele zeldzame, exotische of ekonomisch onbe
duidende mlektieziekten: de meeste kende men al, voor de belangrijkste ziekten bestond 
er een entprofylaxe. De geneeskunde zag in de bestrijding van kanker en hart- en vaat
ziekten haar hoofdtaak voor de jaren tachtig en daarna. Door het opduiken van AIDS 
werd deze zekerheid aan het wankelen gebracht. Plotseling ontstond er een vatbaarheid 
bij enkele personen tegenover banale en ubiquitaire bakteriën, schimmels, protozoa - die 
normaal gesproken haast nooit tot ziekten leidden. De wetenschappelijke wereld rea
geerde snel: in twee jaar t i jd (1982-1984) was het infektieuze en epidemische karakter van 
AIDS bewezen, een meuw virus - het Humane Immunodeficiëntie Virus (HIV) - geïso
leerd en als ziekteverwekker geïdentificeerd, een serologische test ontwikkeld en beschik
baar. Het virus bleek famihe te zijn van de retrovirussen. Het is een van de gelukkige 
toevallen in de geschiedenis van de wetenschap dat het eerste retrovirus van de mens -
het humane T-Iymfotrope lentivirus type 1 (HTLV-1) - na tientallen jaren onderzoek 
slechts kort voor de uitbraak van de AIDS-epidemie was gevonden. Zo kon men verder 
bouwen op een technische ervaring die uiteindehjk ook de veterinaire virologen bij de 
ontdekking van het FIV ten goede kwam. 

Natuurkundige voordrachten Nieuwe Reeks 72. Lezing gehouden voor de Koninkli jke Maatschap
pi j voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 11 oktober 1993. 
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De truuk die men nodig tiad betrof de doelcel van het virus, en dat is zowel bi j het H T L V 
als bij het H I V de T-lymfocyt (daarom ook H71.V): om deze virussen te kunnen kweken 
moet men T-cellen in kuituur houden, en dat lukte lange t i jd niet. Na behandeling van 
'buf fy coat' cellen met een fythemagglutine en het interleukine-2 bleek echter dat lymfo
cyten opeens kunnen delen en geïnfekteerd kunnen worden. 

De cellen die in een organisme vreemd antigeen herkennen komen in 2 varianten voor, 
de B-lymfocyten (van de 5ursa Fabricii van de kip, waar ze voor het eerst beschreven 
werden) en de T-lymfocyten (van de TTiymus, waar ze in rijpen). De B-lymfocyten diffe
rentiëren zich na antigeenkontakt tot plasmaceOen die immunoglobulinen produceren; 
zij zijn dus voor de humorale immuunrespons verantwoordelijk, de synthese van antih
chamen. De T-lymfocyten daarentegen spelen de sleutehol bij de cellulaire afweer maar 
vooral bi j de regulatie van de immuunrespons. 

De werkverdehng strekt namelijk nog verder, want ook de T-celpopulatie is niet uni
form. Wanneer men receptors en funkties van T-cellen onderzoekt kan men T4 (helper
cellen) en T8 (suppressorcellen, cytotoxische T-lymfocyten) onderscheiden. De cijfers 
hebben betrekking op de receptormolekulen CD4 en CDS, waarbij de eerste een trieste 
faam heeft verworven: het CD4 molekuul is ervoor verantwoordelijk dat HlV-partikels 
T4-lymfocyten kunnen binnendringen en infekteren - het is dus ook receptor voor een 
virus. Omdat door vernietiging van de helpercellen het f i j n afgestemde immunologische 
netwerk is onderbroken, wordt de celgestuurde immuniteit benadeeld: T8-lymfocyten 
hebben de hulp van T4 cellen nodig om hun cytotoxische aanval op geïnfekteerde cellen 
te kunnen lanceren. Dit is nog niet alles: T4-cellen produceren bepaalde cytokinen, dat 
zijn kommunikatiemolekulen (proteïnen) die B- en T-cellen tot prohferatie kunnen aan
zetten. 

Het verlies van T4-cellen heeft een dramatische uitwerking op het afweermechanisme 
van het hchaam, niet alleen met betrekking tot mikrobiële verwerkkers, maar ook wat 
betreft 'ontspoorde' cehen. Maligne cellen ontstaan voortdurend in een organisme en 
hun exorbitante vermeerdering moet door een efficiënt immuunsysteem voorkomen 
worden. Bij AlDS-patiënten gebeurt dit niet, en lymfomen, maar vooral het beruchte 
Kaposi-sarkoom kunnen het gevolg zijn. 

Verschillende infektieverwekkers in het kielzog van de immuunsuppressie zijn: Candi
da albicans, Legionella, Salmonella, mykobacteriën, toxoplasmen, histioplasmen, kryp-
tokokken, en kryptosporidiën. Virologisch is het cytomegalovirus van belang, waarvan 
men normaal gesproken geen last heeft - het duikt ook bij medikamenteus immuunge-
suppriraeerde transplantatiepatiënten op. 

Virusinfeicties in slow motion: lentivifussen 

Het FIV is een typisch lentivirus dat met betrekking tot zijn morfologische en fysisch-
chemische eigenschappen erg l i jk t op de immunodeficiëntie virussen van mens, aap en 
rund. Biologisch, genetisch en antigenetisch is het echter een zelfstandig agens. 

Lentivirussen behoren tot de Retroviridae, het fehene leukemievirus (FeLV) was tot nu 
toe de belangrijkste retrovirus vertegenwoordiger bi j de kat. Z i j veroorzaken bi j mens 
en dier chronische aandoeningen van luchtwegen, gewrichten, het zenuwstelsel, de 
bloedvormende organen en het immuunstelsel. Het visna/maedi-virus van het schaap 
wordt als prototype van de lentivirussen gezien. 'Maedi' is de IJslandse deskriptieve 
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naam voor kortademigheid en 'visna' voor verlamming. In de jaren veertig brak de ziek
te bij schapen op IJsland uh, ongeveer 7 jaar na een import uit Duitsland. De dierenarts 
Björn Sigurdsson heeft niet alleen aangetoond dat visna/maedi door een filtreerbaar in-
fektieus agens veroorzaakt wordt, maar hi j het ook zien dat de ziekteverschijnselen pas 
zeer laat na de infektie optreden. Derhalve noemde Sigurdsson het infektieuze agens len
tivirus (lat. lentus = langzaam, traag, sluipend, slepend). Niet alle lentivirussen zijn dus 
immuunsuppressief; lang bekende lentivirus-infekties zijn ook de infektieuze anemie van 
de éénhoevigen en de arthritis/encephalitis van de geit. 

De ontdekkingsgeschiedenis van het 'jongste' kattevirus 

Het FIV werd in het jaar 1986 gevonden door Niels Pedersen, de viroloog wiens ver
dienste ook de isolering van het FlP-virus is. Hem viel een bijzonder ziektegebeuren in 
een grote kolonie van huiskatten op die hi j langer dan 10 jaar heeft begeleid. De kolonie 
bevond zich in Petaluma, in de buurt van San Francisco. Vanaf ongeveer 1975 waren 
alle dieren in de kolonie regelmatig op FeLV getest en altijd negatief bevonden. Ook 
nieuwe katten werden aheen opgenomen wanneer ze FeLV-negatief waren. De samen
stelling van de groepen veranderde weinig, en tussen 1968 en 1982 deden zich ook bijna 
geen gezondheidsproblemen voor en was de mortahteit gering. Natuurlijk werden de, 
voor groepen van deze grootte typische ziektebeelden gekonstateerd zoals diarree en 
niesziekte van voorbijgaande aard, oormijten, huidschimmel-infekties, darmparasieten, 
vlooien, abscessen, ziekten van de mondhohe en het feline urologische syndroom. 

In deze evenwichtstoestand kwam in 1982 een plotsehnge verandering. Nieuwe ziekten 
traden op nadat een katje van 4 maanden in een groep werd geplaatst. Toen het dier on
geveer 7 maanden oud was vertoonde het diarree, ontwikkelde een chronische rhinitis 
en conjunctivitis en kreeg een spontane abortus. De slechte gezondheidstoestand hield 
ongeveer 2 jaar lang aan, daarna werd het dier anemisch en vermagerde. Tegelijkertijd 
konden veranderingen in zijn gedrag worden vastgesteld: dwangmatig heen en weer lo
pen en veelvuldige bewegingen van mond en tong. Zware ontstekingen van de mond en 
rond de tanden traden op. Ondanks herhaalde bloedtranfusies Heten de anemie, verma
gering en de chronische infekties zich niet beheersen, en uiteindelijk stierf de kat. Tussen 
1982 en 1986 ontwikkelde zich een eender ziektebeeld bi j negen andere katten in de 
groep. 

De eigenaresse viel haar dierenarts met de wilde hypothese lastig, dat haar katten AIDS 
zouden hebben. Het ziektebeeld bi j de mens was immers in Cahfornië maar al te goed 
bekend. Het spreekt voor Dr. Pedersen dat hi j de zaak zonder vooroordeel serieus nam. 
H i j kwam al snel tot de konklusie dat het hier om een nieuwe infektieziekte moest gaan 
die in haar symptologie op leukemie leek, maar niet door FeLV veroorzaakt kon zijn. 

Het ziektebeeld 

Er bestaan inderdaad khnische parallelen tussen de infektie van de kat met het FIV en 
die van de mens met het H I V . 

Een immunodeficiëntiesyndroom komt bij ongeveer de helft van de geïnfekteerde kat
ten voor, een derde vertoont alleen wisselende en weinig karakteristieke symptomen zo
als eetlust- en gewichtsverlies, koorts, opgezwollen lymfeknopen, veranderingen in het 
bloedbeeld (anemie, leukopenic) alsmede veranderingen in het individuele en sociale ge
drag. Katten met deze symptomatologie zouden tegenwoordig meteen op een FIV-
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infektie onderzocht moeten worden. 

De immunodeficiëntie uit zich vooral bij de slijmvliezen in het maag-darmkanaal, vooral 
in de mondholte. De dierenarts ziet voortschrijdende ontstekingen van de slijmvliezen 
van de wang, het tandvlees, het periodontale weefsel en de tong, die de eigenaar vaak 
al jarenlang bekend waren. Men moet nu niet geloven dat elke kat met aandoeningen 
in de mondhohe een FlV-infektie heeft - in de VS was dh <25% en in Groot Brittanië 
>75%. Met het FeLV geïnfekteerde katten kunnen dezelfde symptomatologie laten 
zien, en de retrovirus-negatieve mondholteziekten wachten nog op een verklaring. 

Bij ongeveer een vierde van de katten met een AlDS-ziektebeeld ziet men chronische in
fektie van de bovenste luchtwegen maar ook van de long. Ook de conjunctivitis 
weerspiegek een verzwakte immuunafweer van de slijmvhezen. Ongeveer 15% van deze 
patiënten laten chronische huid- en oorontstekingen van bakteriële, mykotische en para
sitaire (mijten) aard zien. Abscessen werden vaak bi j FlV-positieve dieren gevonden. 
Ongeveer elke tiende kat l i jdt aan een chronische darmontsteking die echter vaak niet 
herkend wordt, omdat deze de eigenaar niet opvalt; vermagering is de konsekwentie. 

De ook bij humane AlDS-patiënten gekonstateerde neurologische symtomen zijn 
meestal terug te leiden op lesies in de hersenen; zij betreffen daarom vaker veranderingen 
van het gedrag dan bewegingsstoringen. Achteruitgang van de intehigentie, verlies van 
de aanhankelijkheid, toenemende agressiviteit, de door de eigenaar als ondeugd geïnter
preteerde neiging om de kattebak niet meer te gebruiken, kunnen aOemaal gegevens voor 
een waarschijnlijkheidsdiagnose zi jn. Ook werd geschreven over dwangmatige bewegin
gen, spiertrekkingen van het gezicht, voortdurend likken van de hppen. Ook werd er een 
geval van narkolepsie (hypersomnie) met ondertemperatuur gekonstateerd; deze kat 
stortte zich uitgehongerd op zijn etensbakje en viel tijdens de maaltijd in slaap. 

Diagnostische mogelijicheden 

Het bewijs dat een lentivirus de 'nieuwe' ziekte bij de kat veroorzaakt, werd door Peder
sen op dezelfde wijze geleverd als Luc Montagnier het aan het Instituut Pasteur bij de 
ontdekking van de AIDS-verwekker gedaan had: door isolering van het virus (kweken) 
in de celkultuur. Hiervoor moet men lymfocyten uit bloed van een gezonde donorkat 
opzuiveren, met behulp van een mitogeen (concanavaline A) aktiveren, met een groei-
faktor (interleukine-2) tot vermeerdering stimuleren en dan cellen van het beenmerg of 
leukocyten van een FlV-verdachte kat aan deze cultuur toevoegen. Ongeveer 7 tot 40 da
gen na het begin van de co-kultivering kan in een positief geval een lentivirus-specifieke 
reverse transkriptase aktiviteit in de kweekvloeistof aangetoond worden. Ook een patho
logisch effekt wordt zichtbaar: de cellen zwellen op, vormen reuscellen en sterven uitein
delijk. 

Sinds kort zijn er tests in de handel te verkrijgen die FlV-antilichamen met een hoge ge
voehgheid en specifiteit aantonen. Men neemt van een verdachte kat een bloedmonster 
en mengt dit met een enzym gemarkeerd FlV-proteïne. Na 3 tot 5 minuten pipetteert men 
het mengsel in een cupje waarvan de bodem uit een membrane van nitrocellulose bestaat. 
Hierop is door de producent een druppel FlV-proteïne opgedroogd en gefixeerd. Wan
neer het serum in het bloedmonster antilichamen bevat, zullen ze zich aan dit antigeen 
hechten. Dit is natuurlijk niet zichtbaar. Voor het aantonen van de op de bodem vastge
houden immuunkomplexen (bestaande uit antihchamen uit het bloedmonster en het 



25 

enzym-gemarkeerd FlV-proteïne) druppelt men het substraat en een kleurindikator erbij 
die bij aanwezigheid van een enzym een kleuromslag tot resultaat heeft. Nu ziet men een 
kleurvlek op een witte ondergrond - het bewijs voor een binding van antihchamen aan 
het FlV-antigeen. Wanneer het katteserum géén antihchamen bevat, b l i j f t de onder
grond wit; het enzym-gemarkeerde FlV-proteïne heeft geen reden om zich alleen aan de 
op de bodem aanwezige FlV-proteïne te binden: het zijn de antihchaammolekulen die 
tussen beide een brug slaan. A l naar gelang de ervaring van de persoon die de test uit
voert kan hi j na 10 tot 15 minuten worden afgelezen. In de moderne test komen geen 
spoelhandelingen meer voor: een hydrofiel sponsje onderin het testcupje neemt alle 
vloeistof op. 

Overdracht en verspreiding 

De FlV-infektie komt ogenschijnlijk wereldwijd voor. In eerste onderzoeken bi j gezonde 
dieren was het in Europa <l»/o tot 3% seropositieve dieren, in Noord-Amerika tussen 
de 1% en 5% en in Japan 12%. Doordat overdracht van het FIV voornamelijk door bijt-
verwondingen gebeurt, zouden de verschillen in percentages de levensomstandigheden 
moeten weerspiegelen, bijv. de verhouding tussen loslopende en in huis gehouden dieren. 
Inderdaad is deze verhouding in Japan 19:1, in de VS daarentegen maar 7:1. Van de die
ren die sinds hun geboorte de woning niet of nauwelijks hebben verlaten reageren 
< 0,1 % seropositief. Ook bij raskatten en in de stad geïsoleerd gehouden katten wordt 
de infektie zelden gevonden. Daarentegen komt de infektie bij katten op het platteland 
veel vaker voor. Katers zijn 2 tot 4 keer vaker seropositief dan poezen, zelfs wanneer 
men een korrektiefaktor voor het grotere aantal van katers in een populatie toepast. 

Het FIV kan uit bloed, serum en speeksel van natuurlijk en experimenteel geïnfekteerde 
katten worden geïsoleerd. 

Hoewel kontaktinfekties vergelijkbaar met FeLV-overdracht voorkomen, zijn ze zeer 
zeldzaam. Slechts ongeveer 5% van de katten die met FIV geïnfekteerde katten in een
zelfde ruimte werden gehouden, werden in een onderzoeksperiode van 30 maanden sero
positief. Ook de sexuele overdacht speelt epidemiologisch geen rol . Hetzelfde geldt voor 
infekties van kittens in utero evenals postnataal via het colostrum, de melk en door lik
ken - ze komen voor, maar zijn epidemiologisch niet belangrijk. Viremische katten kun
nen gezonde kittens ter wereld brengen die hun hele leven lang seronegatief blijven. 

De belangrijkste wijze van overdracht is door bijtverwondingen. Deze komen in een 
huis met meerdere katten (multi-cat household) en in catteries met een stabiele sociale 
struktuur niet vaak voor; de dieren handhaven hun territorium op een niet-agressieve 
wijze. Wanneer men dezelfde katten echter buitenshuis laat rondlopen komt het tot terri
toriale verdediging met bijten, vooral van de kant van katers. De aanwezigheid van lenti
virussen in een celarme hchaamsvloeistof zoals speeksel is ongewoon. 

Anderzijds scheiden zieke katten veel meer FIV in speeksel uh dan gezonde dieren. 
Waarschijnlijk vergroten mondlesies het risico van infektie, want nu zullen óók virus-
geïnfekteerde cellen overgedragen worden. 

Nog iets met betrekking tot de vraag van de overdraagbaarheid van FIV op de mens. 
Deze werd telkens weer bij de katteleukemie gesteld en duikt hier vanwege het woord 
'AIDS ' nog vaker op. Alle tot nu toe geteste sera van dierenartsen en dierenverzorgers 
waren antilichaam-negatief, terwijl deze uiterst gevoelige test alle geïnfekteerde dieren 
er duidelijk uithaalde. Dierenartsen en verzorgers die door viremische katten gebeten 
waren, alsmede wetenschappers die zich per ongeluk met virushoudend materiaal geïn-
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jekteerd hadden, bleven eveneens seronegatief en gezond. Er bestaat geen enkele aanwij
zing dat FIV bij de mens ziekte veroorzaakt, laat staan tot AIDS leidt. Het virus onder
scheidt zich biologisch, genetisch en antigenetisch van het H I V en heeft zich sterk aange
past aan zijn gastheer. Dit geldt overigens voor alle retrovirussen. Wetenschappelijk zou 
het echter niet korrekt zijn om te verklaren dat retrovirussen de grens van de diersoort 
niet kunnen overschrijden. Anderzijds getuigt het van weinig reahteitszin wanneer men 
van een gebeurtenis een persoonlijk risico afleidt dat één keer per miljoen jaar voor
komt. 



D E R O L VAN K L E U R IN P A T R O O N H E R K E N N I N G S P R O C E S S E N 

door 

C.M.M. de Weert 

Deze tekst zal het moeten doen zonder gekleurde illustraties en het karakter zal daarom 
eerder omschrijvend zijn dan ihustrerend. Makkeli jk voorstelbaar voor degenen die de 
iUustraties hebben gezien, wat lastiger voor diegenen die de demonstraties niet zagen. 
Deze tekst is zeker op een aantal punten sterk afwijkend van de tekst van de lezing, juist 
omdat het aantrekkelijke element van de demonstratie ontbreekt. 

De laatste 10 jaar is er een enorme groei geweest in de beschikbaarheid van kleuren-
displays. Hoe meer kleuren op een scherm te presenteren, hoe hoger de wervende kracht 
van het systeem. Het kan niet ontkend worden dat kleur een zeer grote aantrekkings
kracht heeft. Analoog aan de slogan 'Mensen Houden Van Bloemen' zou je mogen stel
len 'Mensen Houden Van Kleur'. En om bij slogans te blijven: 'Kleur Moet ' . 
Monochrome beeldschermen beginnen een schaarsteproduct te worden, en wie heeft er 
nog alleen zwart / f i lm in zijn of haar camera? 

Welke firma kan het zich veroorloven zijn reclameboodschappen niet via kleurenprin
ters uit te dragen. De vraag is echter of het gebruik van kleur steeds zo nuttig is als intui-
tief wordt aangenomen. 

Laat ons voorin het systeem beginnen: Visuele perceptie is een voortdurend proces van 
scheiding van figuur en achtergrond. Dat kan door verschillen in oriëntatie, in snelheid, 
in dichtheid, in helderheid en in kleur en in alle mogelijke combinaties daarvan. 

Binnen dh scala vernauwen we de aandacht voorlopig naar kleur en helderheid, al zal 
later duidelijk worden dat deze perceptuele grootheden niet onafhankelijk zi jn van spa-
tiële conteksten. 

De splitsing van het visuele signaal in kleur en helderheid is zeer wel te verdedigen. Zo 
is het mogelijk sterke kleuradaptatie te ondergaan terwijl er nauwelijks of niet verande
ring optreedt in de gevoehgheidsfunctie voor helderheid en andersom. Dat leert ons iets 
over de organisatie van de twee verschihende systemen en over de diverse processen in 
het visuele systeem. In zeer ruwe termen geeft figuur la een schets van het kleur en hel
derheidssysteem. In de retina zijn 3 typen (dag)hcht detectoren, de kegeltjes die verschil
lende, doch enigszins overlappende spectrale gevoeligheidsfuncties hebben. De output 
van de 3 receptoren wordt verondersteld te vloeien in een apart kanaal, het luminantie-
kanaal. Gegeven de relatief grote onafhankelijkheid van helderheidsadaptatie en kleura
daptatie kun je al beperkingen bedenken over de plaatsen waar die adaptatie zou kunnen 
optreden. Dat voert voor ons echter te ver. Argumenten voor een verdere opsplitsing van 
de kleurkanalen in 2 zogenaamde opponente kanalen komen o.a. van de volgende gege
vens: 

We weten uit ervaring dat bepaalde kleursensaties nooit tegelijkertijd voorkomen: een 
object kan rood/geel zijn of blauw/groen, of geel/groen, maar nooit rood/groen of 
geel/blauw. 

Natuurkundige voordrachten Nieuwe Reeks 72. Lezing gehouden voor de Koninkli jke Maatschap
pi j voor Natuurkunde 'DUigentia' te 's-Gravenhage op 25 oktober 1993. 
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Figuur 1 
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A B C 

Figuur la 
Globaal schema van kleurenzien-mechanismen: D h schema is al op retina-niveau geïm
plementeerd via het bestaan van 3 typen kegeltjes receptoren, en een complex aan neuro
nen met hun specifieke verbindingen. Vanwege het feit dat er zowel sprake is van 3 re
ceptoren als van opponente kleurkanalen (twee theoretische concepten die door elkaar 
te vuur en te zwaard bestrijdende onderzoekers (Helmhohz vs Hering) als enige ware 
werden verdedigd, spreekt men van een Zone theorie. Dit schema is ontleend aan het 
werk van J.J. Vos en P.L. Walraven (IZF, Soesterberg). 

Weergave van lijnen waarlangs stimuh in de kleurendriehoek (een stimulusrepresentatie, 
en geen weergave van kleursensaties!) door bepaalde type kleurenblinden met elkaar te 
matchen zijn louter door intensiteitsvariaties; A : protanopen, B: deuteranopen, C: trita-
nopen. 

Argumenten voor het bestaan van een geel/blauw kleurkanaal naast een rood/groen 
opponent kleurkanaal komen ook voort uit het bestaan van zogenaamde unieke kleuren. 
Puur geel licht (licht van stel 575 nm) levert een kleursensatie die gekenschetst kan wor
den als een kleur die noch rood/noch groen is, maar alleen maar geel. Als hcht van die 
golflengte in intensiteh wordt verhoogd b l i j f t die sensatie uniek in bovengenoemde zin. 
Zo is er ook uniek groen, uniek blauw en iets gecompliceerder uniek rood. Voor spectra
le hchten die tussen die unieke kleuren in liggen geldt dat de sensatie met toenemende 
intensiteit essentieel van karakter verandert, ook de benaming verandert mee. 

Dit verschijnsel, bekend als het Bezold-Bruecke effect is begrijpelijk als we aannemen 
dat de nonlineaire groeifuncties van de twee kleurkanalen verschillend zi jn . 

Een volgend argument voor de gegeven sphtsing is te ontlenen aan specifieke vormen 
van kleurzin-stoornissen. 8% van de mannen is in een of andere mate kleurenblind, 
voornamelijk in de rood/groen dimensie. Kleuren worden verward, d.w.z. zi jn met el
kaar verwarbaar te maken door intensiteitsaanpassingen in de zogenaamde confusierich-

Figuur Ib 
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tingen, zoals in figuur Ib aangegeven voor twee vormen van rood/groen stoornissen en 
voor een andersgeaarde vorm van een geel/blauw stoornis. 

Wi j concentreren ons echter hier op processen die directer voor patroonherkenningspro
cessen van belang zi jn . 

Met name het spatieel oplossend vermogen en het temporeel oplossend vermogen zijn 
laag voor de kleurkanalen en hoog voor het achromatische (of monochromatische) hel
derheidskanaal. 

Variaties in de t i jd (bijvoorbeeld sinusoidale variaties of blokvormige) zijn tot een veel 
hogere frequentie te volgen in het helderheidsdomein dan in het kleurendomein. In feite 
vormt dit verschil in oplossend vermogen de basis voor een methode om hchten van ver
schillende kleur (verschillende golflengte indien het monochromatische lichten betreft) 
in helderheid aan elkaar gelijk te stellen (de helderheid of luminatie = V^ .E^, met V;^, 
de spectrale ooggevoehgheids functie) door ze in zo'n tempo alternerend aan te bieden 
dat de kleur fuseert en als homogeen in de t i jd gezien wordt, en de resterende variatie 
via aanpassing van de relatieve intensiteit te minimahseren is. (Fhkkerfotometrische me
thode). 

l / m 1 

2a 

2c 

1 10 ^ _ WO 

c 

2b 

Figuur 2 

2a: Modulatie-overdrachtsfuncties voor kleurcontrast (C) en voor luminantiecontrast 
(L) 

2b: lijnspreidingsfuncties voor helderheid (L) en kleur (C) 

2c: typische voorbeelden van receptieve velden 
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Het ruimtelijk oplossend vermogen is eenvoudig aan te geven in een modulatie
overdrachtsfunctie als functie van de spatiele frequentie. 

Interessant is dat de Fourier-getransformeerden van de contrastoverdrachtsfuncties 
voor kleur en voor helderheid 2 verschillende typen lijnspreidingsfuncties geven, die, 
voor de fysiologisch geïnteresseerden, een sterke gelijkenis vertonen met twee typen 
receptief veld-structuren zoals die in de retina en hogerop in het visuele systeem aange
troffen worden. 

De lijnspreidingsfunctie voor helderheid is te beschrijven als een verschil van 2 gaussi
sche functies en die van kleur als een enkelvoudige gaussische functie. De verschilfunctie 
levert een model voor een receptief veld-structuur met een inhibitiezone en een exchatie-
zone, terwijl de enkelvoudige alleen inhibitief of excitatief is. 

Gaan we verder die verschillen relateren aan perceptuele verschijnselen dan kunnen 
we begrijpen waarom het zogenaamde Mach band-effect, het optreden van extra heldere, 
respectievelijk extra donkere banden in de perceptie van stimulusovergangen wel op
treedt in een helderheidsovergang en niet in een kleurovergang (bij gelijkblijvende hel
derheid). 

De suggestie wordt gewekt dat kleur en helderheid in elk geval ongelijke bijdragen le
veren in een aantal processen, waarbij contourverwerking van belang is. 

Over de fysiologie is veel meer te zeggen, het is hier zeker niet de plaats daar diep op 
in te gaan, wel kan worden opgemerkt dat er goede redenen zijn om aan te nemen dat 
die verschillen in bijdragen zich ook uiten in het verschil in plaatsen waar de diverse pro
cessen zich in de hersenen afspelen. 

VerschUlende gedragingen van kleur en helderheid 

In een aantal, veelal fundamentele visuele processen is de rol van zuivere kleurovergan
gen (isoluminant) essentieel anders dan die van (eventueel gecombineerde kleur en-)hel-
derheidso vergangen. 

Van groot belang bij een precieze experimentatie op dh punt is dat voor elk individuele 
proefpersoon de conditie van isoluminantie zorgvuldig wordt bepaald, d.w.z. via een in
dividuele fhkkerfotometrische methode of een methodisch even betrouwbare methode. 
Het wordt hier expliciet vermeld omdat tabellen in handboeken door de presentatie van 
V; in meer dan 3 decimalen de indruk van een vaste en onwrikbare standaard lijken te 
willen vestigen. Niets is minder waar. Zelfs binnen de populatie van kleurnormalen kun
nen verschillen in gevoeligheid voor bijvoorbeeld rood en groen oplopen tot ver over de 
tien procent. Zelfs als de helderheden volgens de fhkkerfotometrische methode gelijk
gesteld zijn kunnen er artefacten optreden waardoor er effectief geen sprake meer is van 
isoluminantie. Ik noem er twee: a) de lens is niet achromatisch, er zullen dus chromati
sche aberraties z i jn die tot (kleine)verstoringen van de isoluminantie kunnen leiden en 
b) het oog is steeds in beweging, waardoor (kleine) adaptatie-effecten kunnen ontstaan 
die in principe ook de isoluminantieconditie kunnen verstoren. De effecten van isolumi
nantie zijn het overtuigendst aan te tonen met dynamische displays, waardoor zelfs in
dien de eerdergenoemde artefacten optreden, aan het verloop van een effect met varië
rende helderheid te zien is dat er een minimum in efficiency optreedt rondom het isolu-
minantiepunt. 

* Een zeer fundamenteel proces dat niet werkt bij isoluminante contouren is accommo
datie. Men zegt weieens dat het accommodatiemechanisme kleurenblind is, d.w.z.: over
gangen die alleen bestaan op grond van kleurverschiOen kunnen het accommodatiepro-
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ces niet sturen. Dat leidt tot een onaangename onzekerheid omdat het accommodatie
systeem een sterke koppeling heeft met het binoculaire convergentiesysteem. Sterke en 
ongecontroleerde fluctuaties in het accommodatieproces leiden tot ongecontroleerde va
riaties in het binoculaire convergentie proces en om de een of andere reden werkt dat, 
net zoals het geval is bij een hchte hersenschudding of dronkenschap zeer onzeker - en 
soms zelfs ziekmakend. Als één oog wordt dichtgehouden verdwijnt het onaangename 
gevoel meestal (althans bij de verstoring t.g.v. isoluminantie!). 

* Een patroonherkenningsproces dat essentieel is voor het waarnemen van objecten in 
een ruimtelijke configuratie is diepteperceptie. Die stereopsis gaat ronduit mis indien het 
gaat om de waarneming van binoculaire dispariteit, d.w.z. diepte gebaseerd op verschil
len van de twee retinale projecties van een scene. Een speciaal geval vormen daarbij de 
zogenaamde Random Dot Stereogrammen (zie figuur 3). De in diepte te verschijnen sti
mulus is verscholen in de ruis in elk van de monoculaire beelden, alleen bi j fusie van de 
twee beelden komt het disparate deel te voorschijn. 

Figuur 3 

Voorbeeld van een random dot stereogram. Een klein deel van de ruis in het hnker plaat
je is in het rechterplaatje in horizontale richting iets opgeschoven. In geen van de 2 plaat
jes is dat deel afzonderlijk te detecteren. 

Als de Random Dot Stereogrammen isoluminant zijn treedt in het geheel geen diepte op, 
als de monoculaire figuren in de afzonderlijke beelden wel identificeerbaar zijn treedt 
er onder isoluminantie wehswaar een diepteëffect op, maar het is veel zwakker dan bi j 
de aanwezigheid van helderheidscontouren. 

Wonderlijk genoeg geldt die verslechtering van de diepte-indruk ook voor monoculai
re stimuli, als die alleen kleurcontouren bevatten. De figuur is op zich goed herkenbaar, 
maar de scene ziet er vlakker uit. 

* Een visueel verschijnsel dat in het dagelijks leven minstens zo belangrijk is als diepte 
is de waarneming van beweging: isoluminante stimuli, die met een zelfde fysische snel
heid over het netvhes bewegen als helderheidsstimuh worden als aanmerkelijk trager be
wegend waargenomen, soms zelfs als stilstaand. Kennelijk geldt hier ook weer: het bewe-
gingswaarnemingssysteem is kleurenbhnd. Net als het diepte waarnemingssysteem en het 
accommodatiesysteem wordt het niet getriggerd door pure kleurstimuli. 

* Een volgend belangrijk proces is de ordening van vlakken ten opzichte van elkaar of 
ook het bepalen van de samenhang, de cohaesie in een figuur. 

In een stimulus zoals weergegeven in figuur 4, organiseren de vlakken zich in verschil
lende structuren. Dat is niet langer het geval als de subfiguurtjes in helderheid gelijk wor-
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den gemaakt aan de achtergrond. Heel fraai is dat verschijnsel te demonstreren aan de 
hand van afbeeldingen van menselijke gezichten, waarin slechts twee helderheden of 
twee tinten worden gebruikt om schaduwdelen te onderscheiden van lichtvangende de
len. Zo'n gezicht is indien er helderheidsverschillen in het geding zijn eenvoudig als ge
zicht herkenbaar. Maak je de twee delen isoluminant en dus aheen in kleur verschillend, 
dan is er van een menselijk gezicht geen sprake meer, zelfs al weet je het. 

Figuur 4 
Lijnvariant van de figuur van Vicario. Als de gestreepte oppervlakken dezelfde helder
heid krijgen als de achtergrond, maar alleen in kleur verschillen is er van enige perceptu
ele organisatie geen sprake meer. 

Er zijn meer perceptuele functies te geven, maar vermoedelijk is het verschil in de wer
king van kleur en helderheid al voldoende aannemelijk gemaakt. 

De vraag is nu waar kleur dan wel voor te gebruiken is? 
Om te beginnen: het gebruik van pure kleurstimuh, d.w.z. isoluminant kleurgebruik 

is nergens goed voor, maar kleur, in combinatie met helderheidsverschillen kan zeer 
goed worden gebruikt. 

Kleur als aandachtstrekker en kleur als ordeningsiniddel 

Kleur en helderheid zijn primitieve grootheden in die zin dat er geen gerichte gefocus-
seerde, attentie nodig is om deze kenmerken van een stimulus te verwerken, Dit in tegen
stelling tot de verwerking van een 'samengesteld kenmerk' zoals bijvoorbeeld de vorm 
van een object, die de detectie van meerdere kenmerken tegelijkertijd vereist. De enkel
voudige kenmerken kunnen parallel worden verwerkt in het visuele systeem in t i jd en in 
plaats, de samengestelde alleen serieel en focaal. Alleen daar waar de blik zich op richt 
kunnen de verschillende kenmerken worden samengevoegd tot het vormkenmerk. 

Men spreekt van 'pop-out' van de enkelvoudige kenmerken, aangevend dat die zich 
als het ware zelf verraden. Hoewel de theorie veel genuanceerder is dan hier voorgesteld 
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is deze voorstelling van zalcen volledig genoeg om iets van de specifiek sterke functies 
van kleur te begrijpen. 

Op de eerste plaats heeft kleur door zijn' primitieve karakter een sterke aandachtstrek-
kende in plaats van aandachtkostende functie. Kleur is uitstekend als aandachtstrekker 
te gebruiken, net zoals flikkering overigens. 

Het is zeer eenvoudig om voorbeelden te geven van de zeer sterke ordenende functie 
van kleur (lay-out functie). 

In figuur 5 wordt de 'Gestah'-vormende functie van kleur vergeleken met die van vorm. 
In vrijwel alle gevallen domineert de kleur waar het de ordening in globalere figuren be
treft. 

Pseudo-kleuring, Kleurschaling 

De combinatie van de twee functies, n . l . de opvallendheidsfunctie en de ordenende func
tie leiden soms tot een kleurgebruik waar je vraagtekens bi j kunt zetten. Bedoeld is hier 
de toepassing van de pseudokleuringstechniek. 

Figmir 5 

'Kleur'verwantschap in vergelijking met vormverwantschap (merk op dat in technische 
hteratuur 'kleur' zowel naar verschil in helderheid als naar verschil in kleur en helderheid 
kan refereren). De kleurverwantschap zal sterker zijn stempel drukken op de globale f i 
guurvorming dan de vormverwantschap. 
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Het is duidelijlc dat de overgang van achromatische informatie waarin alleen helder
heidsveranderingen mogelijk zi jn, naar gecombineerde kleur en helderheidsveranderin
gen een ongelooflijke uitbreiding van het aantal weer te geven, perceptueel verschillende 
niveaus leidt. Maar juist de eerder genoemde 'kleur-gestalt'vorming, en het gebrek aan 
kennis om daarmee om te gaan leiden eerder tot een schadelijk gebruik dan tot de beoog
de meerwaarde. In essentie is het probleem het volgende: Als je een bepaald detail, b i j 
voorbeeld in een röntgenfoto als belangrijk hebt gedetecteerd, kun je door, via een be
paalde sleutel, de helderheidsniveaus in kleur plus helderheidswaarden om te zetten (het
geen technisch een kunstje van een cent is) de betreffende informatie extra duidelijk la
ten zien. Geen probleem, althans voor gewoon kleurenzienden. Het probleem zit echter 
in de generaliseerbaarheid of beter gezegd het gebrek daaraan. 

Is die sleutel ook toepasbaar voor een andere foto, of zelfs maar voor een ander nog 
te ontdekken detail in dezelfde foto? Dat andere detail is ingebed in een andere spatiele 
context. Het is bepaald niet eenvoudig om omzettingssleutels te vinden die algemeen toe
pasbaar zijn. 

In de volgende paragraaf zal getracht worden aan te tonen via een eenvoudig kleur-
schalingsexperiment hoe moeilijk het zal zijn om daar tot enige geldige generahsatie te 
komen. 

De mate waarin kleuren als bijelkaarhorend worden gezien hangt onder andere af van 
de 'afstand' in de perceptuele kleurenruimte. In een stimulus zoals in figuur 6 aangege
ven wordt aan proefpersonen gevraagd of in een korte aanbieding een driehoek met de 
punt naar rechts of een driehoek met de punt naar hnks gericht gezien wordt. 
De stimuh in (1), (2) en (3) verschillen in kleur en/of helderheid van elkaar. Het is moge
l i j k dat waarnemers een combinatie van kleur en helderheidsverschillen gebruiken, maar 
het zou evenzeer denkbaar zijn dat een waarnemer 'beshst' om de helderheidsdimensie 
meer gewicht te geven dan de kleurdimensie. 

De sets van kleuren die gebruikt zijn betroffen óf 3 kleuren in 3 helderheidsniveaus 
(zie tabel 1) óf een set van 9 isoluminante kleuren (zie figuur 7). 

Figuur 6 
Figuur 6a: Stimulus gebruikt om via spontane 'gestalt'vorming een metriek af te leiden 
voor stimuh in de kleurenruimte. 
Figuur 6b: Stimuh voor de 'triadische vergehjking'. 
Proefpersonen moeten zeggen of 3 meer bij 1 hoort dan 2 bi j 1 hoort. 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 
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Designation X Y 2 
Luminance (cd/ni 

HG 0.290 0.580 30 
MG 0.290 0.580 15 
L G 0.290 0.580 7.5 
HY 0.475 0.458 30 
MY 0.475 0.458 15 
L Y 0.475 0.458 7.5 
HR 0.634 0.342 30 
MR 0.634 0.342 15 
LR 0.634 0.342 7.5 

Tabel 1 

RYG kleursets. R = Rood, Y = geel en G = Groen. Posities in (x,y) chromaticiteitsdia-
gram en 3 helderheidsniveaus per kleur (H = Hoog, M = Middel en L = Laag). 
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Figuur 7 

Posities van de kleuren van de isoluminante kleursel in (x,y) diagram. 

De stimuh werden gepresenteerd in een figuur zoals in figuur 6b te zien, volgens een tria
dische vergelijkingsmethode. De waarnemer wordt gevraagd welke 2 stimuh als meest 
bij elkaar horend worden gezien 1-3 of 2-3. Die keuzedata worden geconverteerd in scha
len die de gelijkenissen van ahe stimuh met betrekking tot elkaar ordenen. Die schalen 
worden vervolgens als ingangsgrootheden gebruikt in multidimensionele schalingspro-
gramma's, die de stimuli zodanig in een (al dan niet euclidische) ruimte ordenen dat alle 
ordinale afstanden optimaal behouden blijven. De oplossing met het kleinst aantal 
schendingen van de empirisch gevonden orde-relaties kan, indien tenminste een euchdi-
sche metriek gehanteerd wordt eenvoudig worden weergegeven. 
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In figuur 8 zijn de oplossingen zoals in liet eerder beschreven experiment weergegeven 
voor twee dimensies. Voor de isoluminante kleursel, waarbij een donkere achtergrond 
gebruikt was zie je verrassend goed de structuur van de stimulusruimte terug. 

Kennelijk heeft die fysische stimulusrepresentatie een reële perceptuele betekenis. 
Voor de RYG kleursel (3 helderheidsniveaus, drie kleuren) is een duidelijk verschil te 
zien voor de 2 verschillende achtergrondscondilies. De wille achtergrond is helderder 
dan de helderheidsdimensie, en de clustering gebeurt op grond van lint-gelijkheid, ter
wi j l voor de donkere achtergrond een meer gelijkwaardige rol voor kleur en helderheids
dimensie weggelegd l i jk t . Deze data dienen alleen ter illustratie van de contextgevoelig
heid van gelijkenisoordelen. 

Over de hele problematiek van kleurschaling voor grotere kleurverschillen en met na
me over de vraag of er sprake is van bewust door de waarnemer te kiezen strategieën 
(scheidbare dimensies of juist niet) wordt hier niet ingegaan. Wel moge het aannemelijk 
zijn geworden dat een simpele, algemeen toepasbare sleutel voor de omzetting van hel
derheidssignalen naar kleur + helderheidssignalen geen simpele zaak is. 
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Figuur 8 
Resultaten van multidimensionale schalingsprocedures. Weergave van de 2-

dimensionale oplossingen. 

'Colour appearance' (kleursensaties veisus kleurstimuli) 

Ofschoon het hieronder volgende onderwerp niet echt verwant is aan de kleurscha-
hngsproblematiek kan het geen kwaad enige ruimte te besteden aan het gegeven dat de 
kleurwaarneming, anders dan de pure stimulusbeschrijving, sterk afhankelijk is van de 
spatiotemporele context waarin de stimulus wordt gepresenteerd. 

Stimuli met exact dezelfde kleurcoordinaten (posities in kleurendriehoek) en dezelfde 
luminantie kunnen er zeer verschillend uitzien als gevolg van contrast en/of assimilatie 
effecten, en anderzijds kunnen stimuli met een geheel verschillende stimulusbeschrijving 
er identiek uitzien als gevolg van het optreden van kleurconstantie. Op beide onderwer
pen zal kort worden ingegaan. 
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Figuur 9 

Voorbeelden van assimilatie. U kunt ze zeif in kleur en helderheid varieren door de keuze 
van de in te kleuren (stippel)lijnen. 

Contrast en assitnilatie: Bij contrast wordt het verschil in sensatie behorend bij twee aan
sluitende delen vergroot, bij assimilatie treedt juist het omgekeerde op. Als U bijvoor
beeld de stippellijnen in figuur 9 met een rode stift overtrekt en de getrokken lijnen met 
een groene dan zult U vermoedelijk zien dat waar de groene l i jn de binnenste l i j n vormt 
de kleur van het interieur groener is dan in het geval dat de rode l i j n de binnenste l i j n 
is. Dit is een voorbeeld van assimilatie, de kleur van een l i jn spreidt over het aansluitende 
gebiedje en mengt zich met de reeds aanwezige kleur. Er zijn veel fraaiere voorbeelden 
van assimüatie te geven, maar dit type kunt U eenvoudig zelf produceren met pen en 
papier. Een goed voorbeeld van een practisch relevant optreden van assimilatie vindt U 
in de sterke kleurverandering van een bakstenen muur na afvoegen. Relatief kleine de
tails kunnen leiden tot sterke perceptuele veranderingen. Het merkwaardige is dat het 
kleur- en helderheidscontrast verschijnsel veel bekender is en in tegenstelhng tot assimi
latie in elk boek over visuele perceptie uh en te na wordt besproken. Over de precieze 
mechanismen van assimilatie en contrast en vooral over hun interactie is het laatste 
woord nog lang niet gesproken. 

Het tweede verschijnsel, kleurconstantie duidt er op dat we ondanks enorme variaties 
in belichting (en daarmee in retinale stimulatie) de kleur van objecten goed blijven her
kennen. Dat is een complex verschijnsel, omdat het duidelijk maakt dat er in de verste 
verte niet zoiets bestaat als een 1 op 1-relatie tussen retinale stimulatie en perceptie. Het 
optreden van kleurconstantie is typisch een uitdaging voor Computer Vision onderzoe
kers die een oplossing moeten zien te vinden voor robots, die objecten moeten herkennen 
onder veranderlijke behchtingsomstandigheden. Er is op dit moment zeer veel belang
stelling voor dit onderwerp en er bestaat ook nogal wat verschil van mening over hoe 
het menselijk visuele systeem dit onderbepaaldheidsprobleem oplost, n . l . het afleiden 
van objecteigenschappen uit retinale stimulatie die een product is van een spectrale licht
verdeling enerzijds en een reflectantiecurve van een object anderzijds. 

Toepassingen van kleur 

Eerder is opgemerkt dat kleur hoe dan ook toegepast wordt. 

Er is een verstandig gebruik mogelijk, maar dan moeten de taken waar kleur voor 
wordt gebruikt goed geanalyseerd worden. 
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Het is verleidelijk om kleur als coderingsmogelijkheid aan te wenden. Het volgende 
voorbeeld ontleen ik aan de sterke behoefte aan extra coderingsmogelijkheden voor ope
rators in de luchtverkeersleiding. 

Er moet onbehoorlijk veel informatie tegelijkertijd door deze operators verwerkt wor
den. Op het scherm is informatie zichtbaar van een groot aantal vliegtuigen op verschil
lend hoogte, met verschillende bestemmingen, snelheden, ladingen, etc. De operators 
zijn bovendien veelal ook nog via radiocontact verbonden met de piloten. Gehoopt werd 
dat de invoering van kleur een goed middel zou zijn om de informatiedichtheid verant
woord op te voeren. Duidelijk is dat kleur als coderingsmiddel maar een zeer beperkte 
bruikbaarheid heeft om de simpele reden dat kleurcodes als coderingsmiddel zich niet 
anders gedragen dan andere codes, d.w.z. je kunt er maar een zeer beperkt aantal van 
hanteren. De belangrijkste reden is echter al eerder genoemd. Kleur heeft door zijn rela
tief 'primitieve kenmerk' karakter een aandachttrekkende functie, waardoor ongewild 
verstoringen van de aandacht optreden. Bij een gebruik van veel kleuren op een scherm 
wordt het al snel een bonte kermis die te veel aandachtsverstoring levert. 

Dat betekent niet dat kleurgebruik ten behoeve van de luchtverkeersleiders niet nuttig 
kan zi jn. Naar mi jn mening moet vooral de 'layout'functie van kleur worden benut, 
waarbij de keuze van de kleuren zo moet zijn dat er 'juist genoeg kleurverschil is ten op
zichte van de achtergrond om de bewust naar bepaalde informatie-zoekende operators 
te laten zien welke delen van de informatie bij elkaar horen, maar weer niet zo sterk ver
schillend van de achtergrond dat de gekleurde informatie ongewild de aandacht trekt van 
de operator'. 

Kleur in bewegwijzering 

Kleurgebruik is natuurlijk op alle mogelijke manieren denkbaar. Zinvol kleurgebruik is 
voorstelbaar in bewegwijzering bijvoorbeeld in ziekenhuizen, op luchthavens, in een 
aantal openbare gebouwen waar meerdere diensten zitten etc. In onderstaande wordt in 
het zeer kort beschreven hoe zeer ontwerpers zich kunnen vergissen doordat vooron
derstellingen over hoe mensen met informatie(kleur) omgaan in de praktijk niet worden 
waargemaakt door de gebruikers. 

In een stage-onderzoek zijn we nagegaan of en in hoeverre toekenning van kleuren aan 
bepaalde categorieën van gebouwen het zoekproces naar een bepaald gebouw, in een 
overzichtstabel van al die gebouwen beïnvloedde. 

Stelt U zich voor dat alle verwijsborden naar sportgebouwen groen zi jn, die naar win
kels rood, die naar openbare gebouwen zoals bibhotheken etc. wh enzovoort. Neem aan 
dat tevoren uitgezocht is, dat voor iedereen die indehng in categorieën duidelijk is. Ge
meten werd in de laboratoriumproef wat de zoektijd was naar het bord van een bepaald 
type gebouw, waarbij naast ahe mogelijke soorten van ruimtelijke variaties in de presen
tatie van de verzamehng borden een zeer belangrijke experimentele variabele werd ge
hanteerd, n . l . het al of niet tevoren inlichten van de proefpersonen over die categorise
ring. 

W i j veronderstelden dat de proefpersonen zeker na een uur aanwijzen van de gevraag
de borden, ook bi j niet-geinstrueerd zijn over de categorisering de relatie kleur-categorie 
zelf wel zouden leggen. Tot onze verrassing gebeurde dat eigenlijk niet of nauwelijks. 
De les hieruit is dat je niet zomaar mag veronderstellen dat kleur (maar vermoedelijk 
geldt dit voor veel meer coderingen) als relevante informatie wordt opgevat, en we weten 
uit tal van andere experimenten dat als kleur als niet relevante informatie wordt toege
voegd eerder verslechtering van zoekfuncties optreedt dan een verbetering. 



39 

Kleurgebruik voor superpositie vati informatie 

Bij de presentatie van informatie op beeldsciiermen is denlcbaar dat doorzichtige 3 D 
informatie-weergave nuttig is. Men denlce aan ontwerpen van machineonderdelen etc. 
Het is eenvoudig om transparantie te suggereren, zowel voor vlaltken van verschillende 
helderheid alsook voor in kleur verschillende vlakken. Daarbij doen zich interessante 
theoretische vragen voor. Wat voor mengingen van kleur worden door de menselijke 
waarnemer als natuurlijk herkend? Speeh het überhaupt een rol of die mengvorm ecolo
gisch vahde is of niet? 

In experimenten, opgezet om uh te zoeken of mensen op een of andere manier over 
'kennis' beschikken over kleurmengwetten werden 2 soorten taken bedacht. 

Figuur 10 

In het experiment waarin 'actieve kennis' van kleurmenging werd getoetst moest de 
proefpersoon de kleur van het overlappende deel (3) instehen. Bij het 'passieve' meng-
kleurherkenningsonderzoek hoefde de proefpersoon alleen proberen beide woorden te 
lezen. 

In een experiment werd mensen gevraagd aktief aan te geven welke kleur als mengkleur 
zou kunnen worden opgevat gegeven twee te mengen kleuren. De proefpersoon kon de 
kleur via een joy stick of muis varieren (zie figuur 10a). In een ander experiment werd 
via een herkenningsexperiment gemeten hoe herkenning van twee over elkaar heen ge
plaatste, in kleur verschillende woorden, afhing van de kleur van de overlap (zie figuur 
10b). In het laatste geval wordt in feite passieve kennis van kleurmeniging gemeten als 
we mogen aannemen dat alleen indien de overlap kleur als een mengkleur gepercipieerd 
wordt de kans op herkenning van beide woorden zal toenemen. 

De resultaten van deze 2 onderzoeken waren interessant: met weglating van alle details 
kan gezegd worden dat van actieve kennis van kleurmengwetten in de verste verte geen 
sprake is, maar dat de 'passieve' herkenning duidt op 'kennis' van additieve kleurmeng
wetten. 

Bronnen 
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D E EVOLUTIE VAN DE C A L C I U M R E G U L A T I E BIJ DE GEWERVELDE DIEREN 

door 

S .E. W E N D E L A A R BONGA 

Inleiding 

Calcium is een uiterst belangrijk element voor organismen. Calcium-ionen zi jn noodza
kelijk voor een goed verloop van vele fysiologische processen, zoals spier-contractie en 
prikkelgeleiding in het zenuwstelsel. Een te lage calciumconcentratie in het bloed leidt 
tot tetanische krampen die uiteindelijk dodelijk kunnen zijn. Ook zijn calcium-ionen be
langrijke intracellulaire boodschappers. Veel celfuncties worden gereguleerd door tijde
lijke veranderingen in de intracellulaire calciumconcentratie. Voor het goed functione
ren van dierlijke organismen is het daarom noodzakelijk dat het gehalte aan calcium-
ionen van de extracellulaire vloeistof, in het bijzonder het bloed, wordt gereguleerd bin
nen nauwe grenzen. Voor de gewervelde dieren komt daar bi j dat het skelet zi jn stevig
heid ontleent aan een calciumfosfaat-verbinding, het calcium-hydroxy-apatiet. Veel cal
cium is daarom nodig voor de opbouw en instandhouding van het skelet. Om de 
calcium-concentraties in de verschihende Hchaamscompartimenten op het juiste niveau 
te houden beschikken de hogere, op het land levende, gewervelde dieren over een gecom
pliceerd regulatiesysteem. Toch wordt bijvoorbeeld de mens voortdurend geconfron
teerd met hchamelijke problemen die terug te voeren zijn op een tekort aan calcium 
en/of het tekortschieten van het regelsysteem voor calcium. Om misvorming of ontkal
king van het skelet te voorkomen zijn, naast een calciumrijke voeding, veel zonhcht, h-
chaamsbeweging en vitamine D-preparaten nodig. Deze laatste, die vroeger in de vorm 
van levertraan werden toegediend, vormen momenteel een normale toevoeging aan boter 
en melk. Volgens een recent onderzoek is er daarnaast alle reden om in Nederland, waar 
de zon betrekkelijk weinig schijnt, tot het profylactisch toedienen van vkamine-D over 
te gaan, tenminste bij vrouwen op en boven de middelbare leeftijd. Daarmee zou het 
aantal heupfracturen op oudere leeftijd sterk kunnen worden beperkt.') 

W i j staan er nauwelijks meer bi j stil dat wi j met vitamine-D in fehe te maken hebben 
met de chronische toediening van een soort medicijn, nodig om problemen met de 
calcium-balans in ons lichaam te voorkomen. Voor geen enkel ander mineraal in ons l i 
chaam zijn dergelijke kunstgrepen nodig. Wat maakt calcium dan zo bijzonder? In dit 
artikel wordt een antwoord gegeven op deze vraag vanuit een evolutionair perspectief. 
Betoogd wordt dat de verklaring voor het wankele evenwicht waarin onze calciumbalans 
verkeert kan worden gevonden in de vroegste geschiedenis van de gewervelde dieren, die 
zich in het water heeft afgespeeld. Tijdens de evolutie van de eerste landdieren zijn heel 
veel aanpassingen tot stand gekomen die het leven op het land mogelijk hebben gemaakt. 

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe Reeks 72. Lezing gehouden voor de Koninkli jke Maatschap

pij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 13 december 1993. 
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De ontwikkeling van waterdieren naar landdieren is dan ook de meest ingrijpende ge
beurtenis die in de evolutie van de gewervelde dieren heeft plaatsgehad. De belangrijkste 
processen speelden zich af in het Devoon, bijna 400 miljoen jaar geleden, toen de eerste 
amfibieën ontstonden uit vis-achtige voorouders. Een vergelijking van de huidige verte
braten met vissen leert dat vele morfologische en fysiologische veranderingen noodzake
l i jk zijn geweest, zoals de ontwikkeling van longen ter vervanging van de kieuwen, het 
ontstaan van een gescheiden bloedsomloop voor de longen, waardoor de zuurstofopna
me sterk kon worden vergroot, en het ontstaan van een sterk verhoornde huid, die de 
verdamping van lichaamsvocht als gevolg van het leven in een droge omgeving sterk be
perkt. Ook de oogleden en de traanklieren, met als functie het vochtig - en dus transpa
rant - houden van het hoornvlies van het oog buiten het water, moeten tot deze aanpas
singen worden gerekend, evenals de schouder- en bekkengordels en bijbehorende lede
maten die het voortbewegen op het land mogelijk maken. Dat ook voor de calcium
regulatie ingrijpende aanpassingen nodig waren is minder bekend. 

Calciumregulatie op het land 

Bij de landvertebraten komt calcium binnen met het voedsel, via de darm. Het wordt 
waarschijnlijk door de darmcellen opgenomen via calciumkanalen in het apicale cel
membraan en wordt uit deze cellen naar het bloed getransporteerd via calciumpompen 
(met name Ca-ATPases). Dit proces wordt gereguleerd door het bijschildkher-hormoon 
(parathyroid hormoon; PTH) dat wordt gevormd door de glandulae parathyroideae, de 
bijschildkheren. Bij dh transport vervuh een vhamine-D derivaat, het 1,25-dihydroxy-
vitamine-Dj, een belangrijke rol . De opname van calcium uit de darm vindt vooral 
plaats vlak na een maaltijd. Dit is een periodiek proces en uiteraard afhankelijk van de 
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Figuur L 
Schematische weergave van de regulatie van de calciumconcentratie van het bloed bij ter
restrische vertebraten; PTH houdt deze concentratie constant door stimulatie van de op-
natne uit de dartn en het vrijmaken van calcium uit het been weefsel; ook beperkt het 
de verliezen van calcium via de urine (niet aangegeven); calcitonine verzorgt de afzetting 
van calcium in het beenweefsel; PTH stimuleert de produktie van 1,25-dihydroxy-
vitamine-b} dat nodig is voor de opname van calcium uit de darm en voor de mobilisa
tie van calcium uit het beenweefsel. 
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aanwezigheid van calcium in het voedsel. Zodra door de opname van calcium de concen
tratie van calcium-ionen in het bloed te hoog dreigt te worden vindt de afzetting plaats 
van calcium in het bot, onder invloed van een ander calciumregulerend hormoon, het 
calcitonine. Dit hormoon, dat wordt gevormd door speciale cellen die bij de zoogdieren 
in de schUdklieren zijn gelegen en bi j de lagere dieren in speciale orgaantjes, de ultimo-
branchiale kheren, komt bi j vrijwel alle vertebraten voor. Wanneer bi j de landdieren het 
calciumgehalte van het bloed te laag dreigt te worden, bijvoorbeeld doordat via de nieren 
calcium verloren gaat en de vervangende aanvoer vanuh de darm onvoldoende is, wordt 
onder invloed van het PTH weer calcium vrijgemaakt uit het bot (f ig. 1). De cellen van 
de bi j schildklieren die het P T H vormen beschikken over een heel bijzonder mechanisme, 
een uiterst gevoelige calciumsensor, waarmee heel kleine veranderingen in het gehalte 
aan C a ^ i o n e n in de extracehulaire vloeistof, inclusief het bloed, kunnen worden 
waargenomen.^) Deze waarneming wordt omgezet in een prikkel voor de cehen om 
meer PTH af te geven (als de concentratie van calciumionen daalt beneden het 'set point' 
van ongeveer 1,25 m m o l . l ^ ' ) , dan wel om de afgifte te stoppen (als het gehalte hoger 
is dan het 'setpoint'). 

Het skelet fungeert bi j landdieren dus als een opslagplaats voor calcium. Door de wis
selvallige beschikbaarheid van calcium in het dieet is calcium een stof waar landdieren 
gewoonlijk zuinig mee om moeten gaan, en de mogelijkheid om calcium ti jdeli jk in het 
hchaam op te slaan is dan ook onontbeerlijk voor deze dieren. Dat geldt in het bijzonder 
- maar zeker niet alleen - voor de voortplantingsperiode van de vrouwelijke amfibieën, 
reptielen en vogels. Deze hebben veel calcium nodig voor de vorming van dooiereiwitten, 
die r i jk aan calcium zijn, en, voor wat vogels betreft, de eierschaal. Vrouwelijke zoog
dieren hebben extra veel calcium nodig tijdens de periode waarin het skelet van embryo
nen in de baarmoeder verbeent, en daarna tijdens het zogen. Wanneer te weinig calcium 
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Figuur 2. 
Overzicht vati de belangrijkste hormonen die betrokken zijn bij de calciumregulatie bij 
de gewervelde dieren bij respectievelijk de land-vertebraten en de beenvissen; +: aanwe
zig; - : afwezig; ?: aanwezig, maar de functie is onduidelijk. In de laatste kolom is het 
effect van de hormonen aangegeven op het calciumgehalte in het bloedplasina: I . ' verho
gend; i .• verlagend; =: geen duidelijk effect. 
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in liet voedsel aanwezig is - en dat is vaak het geval, zowel bij mens als dier - dan wordt 
ti jdelijk calcium uh het skelet gehaald. Het beenweefsel is hiervoor speciaal toegerust 
met een uitgebreid stelsel van bloedvaten dat in nauw contact staat met de botcellen, via 
een f i j n netwerk van kanaaltjes in het bot. Been is dus een levend weefsel, met cellen 
die continu kunnen worden gestimuleerd om calcium uit het bloed af te zetten in het 
been, dan wel om calcium weer hieruh vr i j te maken.^) Tijdens de voortplantingsperio
de, of tijdens perioden van voedseltekort of een tekort aan calcium in het voedsel kan 
het calciumgehahe van het skelet afnemen, soms met meer dan 25 procent. 

Calciumregulatie bij vissen 

Gegeven het grote belang van P T H bij de calciumregulatie voor landdieren, is het in eer
ste instantie verrassend te moeten constateren dat dit hormoon ontbreekt b i j de aquati
sche vertebraten: het wordt niet alleen niet aangetroffen bij de vissen, maar ook niet bij 
een deel van de amfibieën. Het is veelzeggend dat het PTH juist ontbreekt bi j die verte
genwoordigers van de amfibieën die vrijwel uhsluitend in het water leven, zoals de sala-
manderachtigen. Bi j kikkers en padden die een belangrijk deel van hun leven op het land 
doorbrengen is P T H wel aanwezig. Dit hormoon l i jk t dus een typische aanpassing aan 
het landleven. Onderzoek naar een hormoon dat de rol van P T H bij vissen zou kunnen 
vervuhen - een hormoon dat de opname van calcium stimuleert en ervoor zorgt dat het 
calciumgehalte in het bloed op peil b l i j f t - heeft uiteindelijk geen resuhaat gehad. Wel 
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Figuur 3. 

Schematische weergave van de regulatie van de calciumconcentratie van het bloed bij 
beenvissen. Het stanniocalcine (STC) houdt deze concentratie constant door de toevoer 
van calcium vanuit het water (en indien nodig uit de darm) te reguleren via remming van 
de entree van calcium in de kieuw- en darincellen (-); een teveel aan calcium in het 
bloed kan eventueel worden weggewerkt via excretie door de nieren, een proces dat mo
gelijk ook wordt geregeld door STC (dtt is niet aangegeven). Calcitonine stimuleert de 
afzetting van calcium in het skelet tijdens de groei. 
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is geblelten dat vertegenwoordigers van de grootste groep van de vissen, de beenvissen, 
beschilcken over een hormoon dat een even centrale functie bij de calciumregulatie heeft 
als PTH bij de landvertebraten: het stanniocalcine (f ig. 2). Dit onderzoek is uitgevoerd 
als samenwerkingsproject van onderzoeksgroepen van de universiteiten van Leiden en 
Nijmegen. Tot nu toe is geen structurele verwantschap gevonden van stanniocalcine met 
enig ander hormoon van de hogere vertebraten. Het belangrijkste effect van stanniocal
cine is vergelijkbaar met dat van P T H - het handhaven van de calcium-concentratie van 
het bloed binnen nauwe grenzen - maar de wijze waarop dit wordt bereikt is geheel tegen
overgesteld: stanniocalcine stimuleert de calciumopname niet maar werkt juist als een 
rem."*) Ook bl i jkt het hormoon niet in staat te zijn om, zoals PTH, calcium te mobihse
ren uh het bot. Sterker nog, het dichte netwerk van bloedvaten in het bot dat bi j de ter
restrische vertebraten nodig is om snel en effectief calcium te kunnen vrijmaken onder 
invloed van PTH ontbreekt geheel bi j de aquatische vertebraten.^) 

Hoe wordt het calciummetabohsme bij vissen dan wel gereguleerd? Onderzoek met ra
dioactieve calcium-isotopen heeft laten zien dat bi j vissen het calcium het lichaam vooral 
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Schematische weergave van het calcium-opname mechanisme in de ionocyten in de Icieu-
wen van beenvissen; calciumionen uit het water Icomen de cellen binnen via calciumka
nalen in het apicale celmembraan, daarbij gedreven door een zeer gunstige electrochemi-
sche gradiënt. Het hormoon stanniocalcine reguleert de entree door de calciumkanalen 
te sluiten. De calciumionen worden uit de cel naar het bloed gepompt via calciumpom
pen in het basolaterale celmembraan (route 1; Ca^*-ATPases met een half maximale 
activiteit bij een fCa^+J die lager is dan 1 micromolaiij; daarnaast zijn Na+/Ca^+ 
exchange carriers aangetoond (route 2) die waarschijnlijk veel minder belangrijk zijn 
dan de Ca^^-ATPases; deze carriers worden gedreven door een Na^-gradiënt die wordt 
gehandhaafd door Na^/K+ -ATPase-activiteit [5,6]. 
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Figuur 5. 
Het operatief verwijderen bij palingen van de orgaantjes die Itet hormoon stanniocalcine 
produceren leidt tot een extreme verhoging van het calciumgehalte in het bloed (STX); 
control: het calciumgehalte in het bloed van schijn-geopereerde dieren [6]. 

binnenkomt via de kieuwen en in veel mindere mate via de darm (fig. 3). Het water en 
dus niet het voedsel is de belangrijkste calcium bron. Dit geldt niet alleen voor zeewater, 
dat veel calcium bevat, maar ook voor zoetwater. De functie van de kieuwen is dus niet 
beperkt tot de ademhaling in het water: deze organen zijn ook verantwoordelijk voor 
de opname van één van de belangrijkste bouwstoffen. Kieuwen bezitten daarvoor specia
le cellen, de ionocyten. De wijze waarop de calciumopname plaatsvindt is de afgelopen 
jaren duidelijk geworden. Calcium komt de cel binnen door calciumkanalen en wordt 
vanuit de cel naar het bloed gepompt, zoals is weergegeven in f ig . 4. De opname van 
calcium wordt gereguleerd door stanniocalcine, dat een remmend effect heeft. Dat b l i jk t 
wanneer de orgaantjes die verantwoordelijk zijn voor de produktie ervan (deze zijn gele
gen in de nieren) operatief worden verwijderd. Dan stijgt het calciumgehalte van het 
bloed tot extreem hoge waarden (fig. 5). D h verrassende effect bl i jkt tot stand te komen 
door een sterk verhoogde opname van calcium door de kieuwen. Er zijn geen aanwijzin
gen gevonden dat deze opname hormonaal wordt gestimuleerd. De verklaring hiervoor 
kan worden gevonden in de uiterst lage concentratie van calciumionen die het cyto
plasma van elke cel, ook dat van de calciumtransporterende cellen van de kieuwen, ken
merkt. Deze concentratie is meer dan duizendmaal lager dan die van het water, in het 
cytoplasma ligt deze rond 10"^ mol per liter, terwijl in het zoete water, ook als dit heel 
zacht is, de calcium-concentratie tenminste 10"'' mol per liter bedraagt. D h impliceert 
dat calcium vanuit het water deze cellen kan binnenstromen, zolang tenminste de 
calcium-kanalen in het apicale membraan van deze cellen openstaan. Het stanniocalcine 
is waarschijnlijk werkzaam als een calciumkanaal-blokkerende factor. Wanneer het cal-
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ciumgehalte in het cytoplasma een drempel overschrijdt verandert het calmoduline, een 
eitwh dat in het cytoplasma aanwezig is als een soort intracellulaire calciumsensor, van 
structuur. Het calmoduhne kan zich daardoor aan de calciumpompen binden en acti
veert daarmee deze moleculen, waardoor het calcium naar het bloed wordt gepompt. 
Door dit fraaie mechanisme loopt het calcium als het ware vrij het dier in , tenzij de toe
vloed wordt afgeremd door stanniocalcine. Dit imphceert dat vissen, in tegenstelling tot 
de landvertebraten, onder normale omstandigheden vrijwel nooit met een calciumtekort 
worden geconfronteerd. Het bot hoeft daardoor bij vissen niet te fungeren als een cal
cium reservoir waaruit geput kan worden in tijden waarin het aanbod van calcium via 
het dieet tekortschiet. 

Helaas zijn kieuwen door hun fragiele bouw erg kwetsbaar voor waterverontreiniging. 
Dit geldt vooral ook voor het mechanisme voor het calciumtransport, dat gemakkelijk 
wordt beschadigd door waterverzuring en giftige stoffen. De calciumpompen zijn b i j 
voorbeeld extreem gevoehg voor cadmium. Aangezien de ionocyten voorkomen in de 
kieuwen van de meest primitieve vissen (Agnatha, de kaakloze vissen) mag worden aan
genomen dat het calciumtransport-mechanisme van vissen heel vroeg in de evolutie van 
de vissen is ontstaan. Maar behalve in vervuild water of in water met extreem lage 
calcium-concentraties, is de calciumvoorziening voor acquatische vertebraten vermoede
l i jk altijd probleemloos verlopen. De meeste vissen, namelijk die welke in zee leven, heb
ben vooral te maken met de dreiging van een teveel aan calcium: in zeewater is de con
centratie van de calcium-ionen bijna tien keer zo hoog als in het bloed van vissen. Vooral 
bij deze dieren is het bezh van stanniocalcine dus van cruciaal belang om vergiftiging 
door een teveel aan calcium te voorkomen. 

De evolutie van de calciumregulatie 

Uit de grote verschillen tussen de calciumregulatie bij de huidige landvertebraten en de 
vissen kan worden geconcludeerd dat er op een vroeg tijdstip in de evolutie van de verte
braten, namelijk bi j het ontstaan van de eerste landdieren, belangrijke veranderingen in 
de calciumregulatie moeten zijn opgetreden. Tot de problemen waarmee deze eerste 
landdieren werden geconfronteerd behoorde naar alle waarschijnlijkheid de continue 
dreiging van een tekort aan calcium, zoals dat ook nu nog bij landdieren het geval is. 
Bij deze dieren zi jn complexe mechanismen ontstaan als adaptaties aan de situatie op 
het land: een efficiënt opnamesysteem voor de calciumopname in de darm, mecha
nismen om het verhes aan calcium via de nieren te beperken, de ontwikkeling van het 
skelet tot een belangrijk depot voor de tijdelijke opslag van calcium, en een complex hor
monaal controlesysteem. Dit laatste omvat het verschijnen van een nieuw type endocrie
ne klier, de bijschildkher, een nieuw type hormoon, het PTH, en aanpassingen in de 
functies van twee hormonale factoren, die ook bij de vissen al aanwezig zi jn: het calcito
nine en de actieve vorm van vitamine-D, het 1,25-dihydroxy-vitamine D3. 

Vitamine-D, dat onmisbaar is voor zowel de calcium-opname in de darm als voor de 
calciumstofwissehng in het bot, heeft een interessante geschiedenis. De vertebraten kun
nen deze stof merkwaardig genoeg niet zelf produceren. Vitamine-D-achtige stoffen 
worden gevormd door sommige darmbacteriën. Ook wordt veel vhamine-D geprodu
ceerd door ééncehige plankton-organismen die voorkomen in de bovenste waterlaag van 
de oceanen. Doordat deze verbindingen uhraviolet hcht absorberen beschermen zij het 
plankton tegen strahngsschade. Via planktonetende kleine dierlijke organismen komen 
vitamine-D verbindingen in de voedselketen terecht en worden uheindelijk in hoge con
centraties in de vetrijke weefsels van veel vissen, onder andere in het lever, aangetroffen. 
Bi j vissen hebben deze verbindingen geen duidelijke functie bij de calciumregulatie, in 
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tegenstelling dus tot de landdieren. Deze zijn zelf niet in staat tot de vorming van 
vitamine-D, maar zijn afhankelijk van de hoeveelheden die door hun darmbacteriën 
worden gemaakt dan wel via het eten van vis binnenkomen. Voordat het vitamine-D als 
hormoon kan functioneren moet het nog een complexe bewerking ondergaan waarbij het 
via een aantal synthese-stappen wordt omgezet in het hormoon 1,25-dihydroxy-vhami-
ne-Dj. Deze omzettingen vinden achtereenvolgens plaats in de huid, onder invloed van 
ultraviolet licht, in de lever en in de nieren.') Deze synthese route moet ook worden ge
zien als een - wel erg uhzonderlijke en ingewikkelde - adaptatie aan de terrestrische le
venswijze. 

Ondanks al deze complexe adaptaties dreigt voor landdieren nog voortdurend een te
kort aan calcium. Een tekort aan calcium in het dieet en/of gebrek aan zonhcht in de 
jeugd kan bi j de mens skeletmisvorming tot gevolg hebben door onvolledige botverkal-
king (rachitis). Ook dieren hebben met dergelijke verschijnselen te maken. In gebieden 
waar de bodem weinig kalk bevat komt ook weinig calcium voor in planten en dieren 
zoals wormen, slakken en insekten. Het gevolg is dat de landvertebraten die van deze 
organismen leven een zwak beendergestel bezitten. Momenteel doet zich dit probleem 
veel voor in gebieden waar de bodem door de zure neerslag veel kalk aan het verhezen 
is, zoals op de Veluwe. Het gevolg is bijvoorbeeld dat veel vogels minder eieren leggen, 
en dan nog vaak erg breekbare eieren met een dunne en onvolledig verkalkte schaal. 
Wanneer de jongen niet in het ei sterven worden ze steeds vaker geboren met een ver
zwakt skelet. 

Op latere leeftijd doet zich bij de mens en waarschijnlijk ook bi j veel dieren het gevaar 
voor van ontkalking van het skelet (osteoporose), wat de stevigheid ervan ernstig aan
tast. Dh laatste probleem is niet of niet alleen, het gevolg van een tekort aan calcium, 
maar wordt deels veroorzaakt door een verminderde werking of ontregeling van het 
uiterst complexe regulatiesysteem dat nodig is om het skelet in een goede conditie te hou
den. Ook verschuivingen in de balans van hormonen die slechts zijdehngs met calcium 
van doen hebben, zoals de geslachtshormonen, dragen hieraan b i j . Het gevolg is dat het 
calcium dat aan het skelet wordt onttrokken in onvoldoende mate weer wordt aange
vuld. Dus ondanks de complexe adaptaties die in de afgelopen 400 miljoen jaren hebben 
plaatsgehad, of deels juist als gevolg van de grote complexiteit ervan, verkeert de cal
ciumbalans van de landvertebraten nog steeds in een wankel evenwicht. 
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CHAOS, EEN NIEUWE VISIE OP DE WERKELIJKHEID 

door 

F. VERHULST 

1. Inleiding 

Chaos is een verschijnsel dat al lean optreden in eenvoudig l i j leende mechanische syste
men zoals ons Zonnestelsel of, nog simpeler, een tweetal slingers verbonden door een 
veer. We bestuderen dergelijke systemen in formuleringen van de mechanica die sinds 
de achttiende eeuw algemeen bekend zijn. Chaos komt er dan op neer dat, hoewel de 
toekomstige ontwikkeling van zo'n systeem door de wetten van de mechanica volledig 
vasthgt - we spreken wel van determinisme - we toch niet veel vat kunnen krijgen op die 
ontwikkeling. Dat komt omdat kleine onnauwkeurigheden in onze kennis omtrent de 
huidige staat van het systeem op den duur geweldig op kunnen blazen. D h maakt dat 
de toekomst op de iets langere duur slecht voorspelbaar wordt. En daar gaat het 
determinisme.. . 

Nu kwam het determinisme al eerder onder vuur te liggen door allerlei ontwikkelingen 
in de moderne natuurkunde, vooral de quantummechanica, maar de 'chaos-aanslag' 
komt als het ware rechtstreeks uh de wiskunde zelf. Eén gevolg is dat het idee 'onzekere 
toekomst', dat we goed kennen uit het dagelijks leven of als we het over het weer hebben, 
nu ook gemeengoed begint te worden in het klassieke bolwerk van de wiskunde en na
tuurwetenschappen. 

Dit is een vri j negatieve formulering die echter goed past bi j de cultuur-pessimistische 
tonen van deze t i j d . Er gaat echter ook een bevrijdende werking van uit: biologen, eco
nomen en psychologen zijn gewend aan onzekerheden en voelen zich nu wellicht minder 
geremd om de achterliggende wiskunde in hun modelvorming te betrekken. 

De bijbehorende theorie van dynamische systemen en chaos heeft in de laatste decen
nia een grote vlucht genomen. Zowel door intensief gebruik van computers als door ont
wikkehng van de theorie is het inzicht in het wezen van chaotische fenomenen enorm 
toegenomen. We zullen zien dat 'chaos' gaat over processen van beweging en verande
ring die een grilhg en verward verloop hebben, slecht voorspelbaar zi jn, maar toch be
paalde structuren vertonen. 

2. Het woord 'chaos' 

De werkelijkheid van ahedag maakt op velen een chaotische indruk. Dat geldt voor het 
leven van individuele mensen, dat zich afspeelt in een plotseling veranderende wereld 
met gebeurtenissen als ziekte en sterven, werkeloosheid door opheffing van een bedrijf, 

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe Reeks 72. Lezing gehouden voor de Koninkl i jke Maatschap
pij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 17 januari 1994. 
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scheiding en politielce omwentehngen. Die indruk bestaat vooral in die gevallen waarbij 
het individu geen invloed kan uitoefenen op het verloop van de gebeurtenissen en deze 
zich onverwacht voor lijken te doen zoals bij het weer of bij sommige economische en 
pohtieke veranderingen. Van Dale's Groot Woordenboek der Nederlandse Taal (1992) 
geeft van chaos de betekenissen staat van ongeordendheid, warboel en otnvangrijke ver
warde en ordeloze massa. Het is illustratief om een willekeurige krant of andere perio
diek open te slaan en na te gaan hoe vaak het woord chaos of een woord als wanorde 
voorkomt in de beschrijving van een situatie. 

De cuhureel-historische wortels van het idee chaos zijn zeer oud. Zonder dat de mensen 
in de oudheid erg veel inzicht hadden in de wetmatigheden achter de natuurverschijnse
len, dachten ze wel degelijk na over het ontstaan van de wereld. De Grieken, met name 
in de school van Plato, meenden dat er in oorsprong een chaotisch verdeelde oermaterie 
was. Een goede Demiurg heeft hieruit de wereld gevormd naar een aantal eeuwigblijven
de vormen; deze laatste zouden dus onafhankelijk van onze werkelijkheid bestaan. 

In de opvattingen van de Hindoe's is chaos niet een vormloze oertoestand, maar een 
eenheid van orde en wanorde. In deze mythologie gaat de wereld door drie fasen: schep
ping, in stand houden en vernietiging met bijbehorende goden Brahma, Vishnoe en Shi
va. 

Deze ideeën sluiten niet aan bi j de Joodse en dus ook niet bij de Christelijke traditie. 
In het Oude Testament, Genesis 1, staat ' l n het begin schiep God hemel en aarde. Maar 
de aarde was nog ongeordend en leeg.. . ' . In deze mythologie geeft de schepping van 
het zijnde het begin van de tijdrekening aan. In de eerste periode na het tijdstip nul 
brengt God al scheppend orde aan en in de Joods-Christelijke tradhie speeh chaos ver
volgens geen fundamentele rol . Het woord heeft dan een statische betekenis en wordt 
alleen gebruikt om een zeer rommehge, verwerpelijke toestand aan te duiden. 

Je kunt - globaal samenvattend - zeggen dat in de mythologie, chaos steeds een struc
tuurloos voor- of tussenstadium van de kosmos voorsteh, waarin vervolgens structuur 
wordt aangebracht. Scheppen is, in deze opvatting, een vorm van structureren. Mis
schien zou je zelfs kunnen zeggen dat chaos een noodzakelijke voorwaarde is voor het 
scheppingsproces. Maar ook een uitdrukking als 'mi jn klerenkast is een chaos' wijst in 
deze zelfde richting: door op te ruimen brengen we structuur aan. Dh soort opvattingen 
over actief ordenen was - en is nog steeds - heel belangrijk in de Westerse cultuur, het
geen weerspiegeld wordt door een ongekende bloei op velerlei gebieden. 

De wiskundige theorie van dynamische systemen en chaos houdt zich bezig met proces
sen van beweging en verandering. De term 'chaos' is een beeetje misleidend, maar is ge
kozen vanwege zekere overeenkomsten met wat we hierboven zagen. Belangrijkste over
eenkomst is de onhanteerbaar heid: chaotische bewegingen zijn uiterst grillig en verward 
en hun toekomst laat zich slecht voorspellen. Dit is iets wat we uit het dagelijks leven 
heel goed kennen. Om Jim Yorke, een der grondleggers van de chaostheorie te citeren: 
'Je gaat maar iets te laat van huis en je mist je trein . . . ' . Deze vorm van chaos speelt 
een grote rol in de ontwikkeling van het weer en heeft alles te maken met het feit dat 
weersvoorspellingen er vaak zo naast zitten. 

Ook hier is de betekenis van chaos niet louter negatief: het b l i jk t dat systemen met 
chaotische bewegingen vaak juist interessanter en 'vitaler' zijn dan die welke het daar 
zonder moeten doen. Een verschilpunt met het 'dagelijkse' begrip chaos is dat deze 'dy
namische' tegenhanger niet strucuurloos is. Het bl i jkt bijvoorbeeld dat meetkundige, 
waaronder fractale, structuren een essentiële rol spelen. Dynamische chaos kan dan ook 
niet zonder meer door structureren of herstructureren ('opruimen') worden opgeheven. 
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3. Orde en determinisme 

In de zeventiende en aciittiende eeuw voltrok zich grotendeels wat wi j nu aanduiden als 
de 'wetenschappelijke revolutie'. Belangrijke nieuwe elementen hierin zijn waarneming 
en experiment. Voor de middeleeuwer, die vanuit een gesloten wereldbeeld in het alge
meen redeneerde volgens vooropgezette theorieën, speelden deze elementen slechts een 
ondergeschikte ro l . Bekende geleerden die aan de wieg van deze ontwikkehngen stonden 
zijn Tycho Brahe, Johannes Kepler en Galüeo Galileï. 

In het midden van de zeventiende eeuw is Christiaan Huygens (1629-1695) de meest 
vooraanstaande onderzoeker in Europa. H i j houdt zich bezig met veel onderwerpen zo
als de voortplanting van het hcht, de beweging van de planeten, de theorie en constructie 
van het shngeruurwerk. In zijn werk gaan theoretisch inzicht, technische inventiviteit en 
wiskundig meesterschap hand in hand. In deze t i jd vertoont de beoefening van de weten
schap voor het eerst alle moderne kenmerken: nauwkeurige waarneming van de natuur
verschijnselen, theoretische verklaring met ontdekking en gebruik van wiskundige theo
rieën, toetsing van de theorie aan de waarnemingen waarna eventueel verbetering van 
de eerste verklaring volgt. 

Een andere sleutelfiguur in de beginfase van de moderne wetenschap is Isaac Newton 
(1642-1727). Z i j n beroemde werk, waarin onder meer de bewegingswetten van de hemel
lichamen worden afgeleid, de Principia, heet voluit in het Nederlands Wislcundige Begin
selen van de Natuurfilosofie. Deze titel typeert de nieuwe ki jk op de werkelijkheid waar
bij in sterke mate wiskundige taal wordt gebruikt. Hierbij moet men denken aan het be
schrijven van de natuurverschijnselen door het opstellen van vergelijkingen, bijvoor
beeld voor de beweging van deeltjes, of door het geraffineerd gebruik van meetkundige 
constructies zoals Huygens doet in zijn theorie van het licht. 

De vernieuwing in deze periode is op onnavolgbare wijze beschreven door E.J. 
Dijksterhuis in zi jn 'De mechanisering van het wereldbeeld'. Een essentieel element is 
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Figuur L 

Zonnestelsel met de buitenste planeten; binnen de Marsbaan bevinden zicli de planeten 
Aarde, Venus en Mercurius. Behalve de Aarde zijn er nog 5 planeten met manen, in to
taal 33. Verder zijn er grote zwermen asteroïden, kometen, meteoren en kleinere deel
tjes. De asteroïde Pallas is in de figuur aangegeven; deze beweegt zich tussen de Mars
en de Jupiterbaan en heeft een diameter van circa 500 km. 
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Figuur 2. 
De beweging van de slinger is zo voorspelbaar, dat we deze kunnen gebruiken voor tijd
meting. Deze afbeelding is van Christiaan Huygens afkomstig en is te vinden in zijn Ho-
rologium Oscillatorium, over de beweging van het slingeruurwerk. 
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hier de mathematisering van de natuurwetenschappen. Vanaf ongeveer 1800 was mathe-
matiseren dè manier om natuurwetenschappelijke theorieën te vormen. Je zou zelfs kun
nen zeggen dat het in zeker opzicht identiek is geworden met 'begrijpen'. Wat hiervan 
ook z i j , de wiskundige behandehng geeft vaak veel houvast. 

Dit geldt in het bijzonder voor een groot aantal dynamische systemen in de mechanica 
zoals de slinger, de veer, het Zonnestelsel, de snaar, vloeistof stromingen, enzovoorts. 
Hierbij steekt dan voor het eerst het determinisme de kop op: uit de wiskundige theorie 
volgt dat bi j een gegeven begintoestand de gehele toekomst vastligt. In het geval van het 
Zonnestelsel bijvoorbeeld wordt de begintoestand gekarakteriseerd door alle posities èn 
snelheden ten opzichte van de Zon van de planeten, manen en andere voorkomende he
mellichamen. De zwaartekrachtwet, in de vorm van wiskundige vergelijkingen gegoten, 
bepaalt dan verder alle poshies en snelheden in de toekomst. 

Het determinisme suggereert een grote hanteerbaarheid, bijna maakbaarheid, van de 
toekomst, die immers geheel vasthgt in de wiskundige beschrijving van de werkelijkheid. 
Dit past heel goed in allerlei optimistische gedachten betreffende het nut van weten
schappelijke kennis voor het heil der mensheid zoals die in de Verhchting van de acht
tiende eeuw opkwamen. 

In dh verband heeft de filosoof Immanuel Kant (1724-1804) tot op de dag van van
daag in sterke mate het Westerse denken bepaald. Kant's filosofie is krachtig beïnvloed 
door de boven geschetste ontwikkehngen, zowel door de inhoud daarvan als door de 
vorm. Dat laatste slaat onder andere op de bewijskracht en de onomstotelijkheid van 
Newton's wiskundige presentatie. Deze beïnvloeding speeh dan vooral in Kant's kennis
theorie, de theorie die beschrijft hoe de mens kennis kan hebben van de wereld. In deze 
kennistheorie zijn begrippen als 'ruimte', ' t i j d ' en 'causahteit' fundamentele uit
gangspunten, zij spelen een zogenaamde aprioristische rol . 

Het succes bij de beschrijving van de beweging van de hemelhchamen en vele andere pro
blemen leidde tot, wat wel genoemd wordt, het wereldbeeld van het uurwerk. De werke
lijkheid, het dynamisch systeem dat de wereld als geheel vormt, wordt voorgesteld als 
een zeer ingewikkeld uurwerk met erg veel radertjes. Het is allemaal voor een mens niet 
te overzien, maar als we maar blijven zoeken en vinden, brengen we de hele werkelijk
heid in kaart. De geleerde Laplace (1749-1827) zegt het zó: 

'Een intelligente geest die op elk gegeven ogenblik al de krachten zou kennen die de 
natuur doen leven en de onderlinge posities van de dingen waaruit deze bestaat, als 
deze intelligente geest groot genoeg zou zijn om deze gegevens aan analyse te onder
werpen, dan zou deze de beweging van de grootste lichamen en van het lichtste atoom 
in het heelal in een enkele formule kunnen samenvatten: voor zo een intelligentie zou 
niets onzeker zijn en zowel de toekomst als het verleden zou hem voor ogen staan'. 

De gedachte dat het mogelijk is door voortdurend verder onderzoek de werkelijkheid 
volledig te overzien, het optimistische wereldbeeld van Kant, Laplace en hun tijdgeno
ten, het beeld van het ingewikkelde uurwerk, bepaah tot de dag van vandaag veel van 
onze k i jk op de werkelijkheid. Dat optimisme l i jk t op het eerste gezicht gerechtvaardigd. 
In het algemeen werken onze huishoudelijke apparaten en andere machines immers uit
stekend, we kunnen met grote precisie raketten besturen en nog veel meer. 

Ongeveer honderd jaar geleden werd dit wereldbeeld ernstig geschokt door het werk 
van een geniaal wiskundige, H . Poincaré. 



56 

4. Poincaré en de prijsvraag over de stabiliteit van het zonnestelsel 

Indien twee licliamen elkaar aantrekken volgens de zwaartekrachtwet van Newton - denk 
aan de Aarde en de Maan of de Zon en de Aarde - dan kunnen de dynamische vergelij
kingen die de beweging beschrijven eenvoudig worden opgelost. Een beschrijving van 
het zonnestelsel op basis van los van elkaar staande twee-lichamen-problemen is natuur
l i jk te simpel. Dat zou immers inhouden dat elke planeet alleen door de Zon wordt aan
getrokken, maar ze trekken elkaar natuurlijk ook onderling aan, zij het met een kleinere 
kracht. Dat was al in de achttiende eeuw bekend; zo kon rond 1750 de langgerekte baan 
van de komeet Halley om de Zon, omlooptijd ongeveer 75 jaar, alleen nauwkeurig ge
noeg voorspeld worden als de invloeden van Jupher en Saturnus meegerekend worden. 

De oplossing van het bewegingsprobleem van drie of meer hchamen hangt ook samen 
met de vraag of het Zonnestelsel stabiel is. Deze kwestie gaat terug op de eerder genoem
de Laplace, die ook een t i jd hofastronoom van Napoleon is geweest. In zijn Traité de 
Mécanique céleste geeft Laplace een volledig deterministische behandeling van het Zon
nestelsel, gebaseerd op de wetten van Newton. Napoleon miste in dit werk referentie aan 
de Goddelijke invloed. Zeer bekend is Laplace's krachtige antwoord toen zijn gelovige 
keizer hem met dit gemis confronteerde; 'Sire, ik had deze hypothese niet nodig'. 

Hiermee is echter de volgende vraag geboren, namelijk of het Zonnestelsel zich wel 
zal blijven bewegen zoals we dat sinds millennia gewend zijn en waarbij alle gebeurtenis
sen zich ongeveer periodiek herhalen. Te denken valt aan Zons- en Maansverduisterin
gen, conjuncties van planeten, enzovoorts. 

Wat zou er zoal mis kunnen gaan? Wel, het is apriori niet denkbeeldig dat sommige 
planeten met elkaar in botsing zouden kunnen raken, of dat ze het Zonnestelsel geheel 
zouden verlaten. Of bijvoorbeeld dat een maan van de ene planeet wordt ingevangen 
door een andere, enzovoorts. We kunnen met berekeningen aantonen dat het onze t i jd 
wel zal duren, maar daar gaat het hier niet om. Nee, de vraag is of deze nagenoeg perio
dieke dynamica het tot in alle eeuwigheid volhoudt. Dit is de grote vraag naar de stabili
teit van het Zonnestelsel; Laplace zelf gaf een eerste aanzet naar een bevestigend ant
woord, maar de vraag in deze formulering van Laplace en zijn tijdgenoten is nog steeds 
niet bevredigend beantwoord. In de achttiende en negentiende eeuw bleek dat van het 
drielichamenproblemen een 'eenvoudige' algemene oplossing - zoals bi j twee hchamen 
- al niet te vinden was, laat dus staan van het overeenkomstige probleem met meer dan 
drie lichamen. En dit, terwijl de belangrijkste geleerden van die t i j d hieraan hun beste 
krachten gegeven hebben! 

Deze stabihteitsvraag heeft een stimulerende en centrale rol gespeeld in de ontwikke
ling van de wiskunde tot op heden; hi j is nog steeds niet beantwoord. 

De wiskundige Karl Weierstrass (1815-1897) reahseert zich dat het toch wel erg merk
waardig is dat de grote vragen van het driehchamenprobleem onopgelost z i jn en in 1887 
verwerkt hi j dh in een prijsvraag, die koning Oscar I I van Zweden uitschrijft . In 1889 
wordt het essay van Henri Poincaré (1854-1912) bekroond, waarbij Weierstrass aante
kent dat het driehchamenprobleem in zijn algemeenheid nog steeds niet opgelost is, maar 
dat Poincaré 's resultaten epocheinachend mogen worden genoemd. 

Poincaré 's antwoord betekent een breuk met de klassieke methoden, waarmee min of 
meer exphciete oplossingen worden geconstrueerd in de vorm van wiskundige formules. 
De lezer, die de wiskunde alleen van het VWO of als hulpwetenschap kent, zal de op
dracht om formules te vinden vertrouwd voorkomen. 

Poincaré bewees iets opmerkelijks, namelijk dat er in het driehchamenprobleem niet 
voldoende behoudswetten zoals energie en draai-impuls bestaan. H i j introduceerde hier-
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toe nieuwe, vooral meetlcundige metlioden in de wiskunde die bij dit deel van de mecha
nica nodig zi jn. Het komt er op neer, dat bij aanwezigheid van voldoende behoudswet
ten, alle oplossingen als het ware gevangen zijn op allerlei oppervlakken die elkaar dwars 
snijden. In het driehchamenprobleem zijn er niet genoeg behoudswetten, de oplossingen 
kunnen niet allemaal gevangen zijn op oppervlakken en ze kunnen zich daardoor wild 
en grillig gedragen. De klassieke, gebruikelijke constructiemethoden falen hier dus. 

Het gaat hier over hoogdimensionale problemen, maar Poincaré herleidde door aller
lei reductiemethoden zijn overwegingen tot beschouwingen voor één kromme in een 
vlak. In dat geval vertoont deze kromme wat heden ten dage bekend staat als 'homoche-
ne wirwar', zie de figuur. Poincaré zelf spreekt hier beeldend van: 

'een soort traliewerk, door elkaar gevlochten weefsel, een stelsel van mazen dat onein
dig dicht in elkaar gegroeid is'. 

De oplossingen die Poincaré schetst, zijn in huidige termen gesproken, chaotisch met alle 
gevolgen van dien. 

Figuur 3. 

a. Klassieke 'nette, gevangen' oplossingen; b. Hoinocliene wirwar die ztcli afspeelt bij 
een instabiliteit. 

Het achttiende en negentiende eeuwse onderzoeksprogramma voor de mechanica, dat 
gebaseerd is op het vinden van een voldoende aantal behoudswetten, heeft dus gefaald 
en dit heeft verder strekkende gevolgen dan de meeste tijdgenoten van Poincaré hebben 
beseft. In fehe betekent dit alles niets minder dan een forse deuk in het optimistische 
wereldbeeld van Kant en Laplace. We verliezen hiermee als het ware onze vat op de we
reld: in tamelijk eenvoudige deterministische systemen komen kennelijk oplossingen in 
de t i jd voor die 'chaotisch' zi jn en die zich maar bar slecht laten hanteren. Niet alleen 
dat de klassiek-constructieve beschrijvingen hier falen, er is sprake van structurele on
voorspelbaarheid op langere termijn. 

De 'volle' waarheid in deze is pas zeer langzaam in bredere kringen van de wetenschap 
doorgedrongen. Tot 1960 interesseerden zich slechts een handjevol wetenschappers voor 
deze problemen, ze werden door velen als exotisch en pathologisch beschouwd. Een sail
lant voorbeeld hiervan wordt gegeven door de toonaangevende classificatie index van de 
tijdschriften Mathematical Reviews en het Zentralblatt für Mathematik. In de meest re
cente versie, die van 1991 dateert, lezen we nog steeds onder item 58F13: 'Strange attrac
tors, chaos and other pathologies'. 

5. Conservatieve chaos 

In de toestand van chaos treedt instabiliteit op heel veel plaatsen tegelijk op. Voor bijna 
alle naburige beginwaarden vinden we, dat de oplossingen lokaal exponentieel hard uh 

a b 
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Figuur 4. 
Oppervlakte-behoudende afbeelding die hoort bij een conservatief systeem. De regelma
tige krom men corresponderen met ordelijke beweging, de puntenwolken met chaos. 

elkaar weglopen. Het is moeilijk om je hier een voorstelling van te maken. Het betekent 
dat als je een aantal mogelijke begintoestanden hebt van een chaotisch dynamisch sys
teem, je bij elke keuze van begintoestand een totaal andere evolutie van het systeem 
krijgt . Voorspellen van de ontwikkehng is dan heel moeilijk. 

Hiervoor hebben we beschreven welke een belangrijke rol de studie van het zonnestel
sel heeft gespeeld. In het zonnestelsel vindt beweging plaats van planeten en andere deel
tjes in hun banen zonder dat er wrijving is, ahhans zo weinig wrijving dat we deze voor 
de meeste berekeningen kunnen verwaarlozen. Systemen zonder wrijving worden wel 
coitservatief genoemd, in zulke systemen wordt namelijk de aanwezige energie geconser
veerd, behouden. 

Eén van de belangrijkste dingen die ondertussen over conservatieve dynamische syste
men bekend zijn is, dat ze bijna allemaal chaotisch zi jn, dat wil zeggen in meer of minde
re mate chaos bevatten. De eerste aanwijzing hiervoor kwam uit de theoretische sterre
kunde in de studie van Hénon en Heiles voor de beweging van sterren in melkwegstelsels. 
Z i j vinden, dat als ze de deeltjes in hun banen weinig energie geven, de beweging er heel 
regelmatig uhziet; dat wordt weerspiegeld door de regelmatige patronen waarin het ge
kozen vlak wordt doorkruist. Als echter de energie iets verhoogd wordt, breken veel van 
de regelmatige banen (patronen in het vlak), op en bewegen de sterren daar kennelijk 
op een wilde chaotische manier. In 1964 worden de resultaten gepubliceerd in de Astro
nomical Journal; deze leiden eerst tot verbijstering bi j sterrekundigen en wiskundigen, 
maar na enige t i jd begint men er iets van te begrijpen. 

Over dit trage proces van begripsvorming is nog wel iets te vermelden. Hierbij moet men 
zich reahseren dat de experimentele wetenschappen zoals natuurkunde, sterrekunde, 
scheikunde, biologie in de loop van de twintigste eeuw een heel andere weg gingen dan 
de wiskunde. In de experimentele wetenschappen gingen steeds verfijnder meettechnie-
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Figuur 5. 
Kleine wijziging van de parameter die in de afbeelding van figuur 4 voorkomt. 

ken hand in hand met nieuwe inzichten en theorieën. De wiskunde die hierbij nodig 
bleek, bestond al o f werd ter plekke zo'n beetje ontwikkeld. 

In de wiskunde zelf bestond eveneens een sterke ontwikkeling; deze voerde echter van 
de experimentele wetenschappen af en leek in de eerste helft van deze eeuw als ideaal 
steeds grotere abstractie te hebben. De persoonlijke contacten tussen wiskundige en ex
perimentele wetenschappers begonnen hierdoor zelfs enigzins af te nemen. I n de jaren 
'60 van deze eeuw bleek een deel van dit abstract wiskundige werk van fundamenteel be
lang te zijn voor het begrijpen van dynamische systemen en van sommige theorieën bin
nen de experimentele wetenschappen zoals het probleem van Hénon en Heiles. Het duur
de echter even voordat de onderzoekers uit verschillende vakgebieden weer met elkaar 
in gesprek kwamen. Wel bleken deze nieuwe ontwikkehngen in de lucht te zitten. 

Bij het begrijpen van de theorie wordt een vooraanstaande rol gespeeld door het werk 
van de wiskundigen Vladimir I . Arnold, Jürgen Moser en Stephen Smale. Arnold en 
Moser bewezen dat, hoewel in het algemeen conservatieve systemen chaotisch zi jn, er 
toch oneindig veel regelmatige patronen overblijven in de bijbehorende oppervlakte be
houdende afbeelding van het snijvlak. In het geval van Hénon en Heiles zijn dat er bi j 
lage energie zelfs overheersend veel, bi j hogere energie worden het er minder. Na enige 
t i jd begreep men dat verband tussen de sterrekundige berekeningen en de abstract-
wiskundige stellingen. Dit opende een geheel nieuw onderzoeksgebied, waarbij het ge
bruik van de computer en de wiskunde elkaar aanvuhen. 
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Figuur 6. 

Een ander 'familielid' van de conservatieve afbeelding uit figuur 4. Orde en chaos wor
den weer naast elkaar aangetroffen. 

Het soort patronen dat Hénon en Heiles vonden in iiun studie van sterstelsels is typerend 
en deze komen we dan ook in de meest uiteenlopende gebieden tegen. Dit illustreren we 
aan de hand van een aantal plaatjes (f ig. 4-7). 

De gebieden met puntjes vertegenwoordigen onregelmatige, chaotische banen die op die 
plaatsen door het snijvlak prikken. Het vah op, dat in veel gevallen er zowel regelmatige 
patronen zijn als chaotische gebieden, orde en voorspelbaarheid bestaan kennelijk naast 
chaos en onvoorspelbaarheid. Het is als een groot huis, waarin behalve netjes opgeruim
de kamers ook een aantal erg rommelige plekken te vinden zijn. Het is een beetje als het 
leven zelf. 

6. Een weerkundige verrassing. 

In de jaren '60 dachten de meteorologen nog dat verbetering van de weersvoorspellingen 
een kwestie was van een wat fijnmaziger meetnet over de Aarde en het bouwen van gro
tere computers om de voorspehingen uh te voeren. Deze opinie heeft zich b i j velen tot 
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Figuur 7. 
Ook deze figuur is van een oppervlakte-bewarende afbeelding afkomstig. In dit geval 
echter is deze niet 'bedacht', tnaar voortkotnend uit het trillingsgedrag van het uiteinde 
van een lange boor die ronddraait in de aardkorst. 

in de jaren '80 gehandliaafd. Een fraai voorbeeld van zulle denken vinden we in het boek 
Weather prediction by numerical process van Lewis Fry Richardson, in 1922 gepubli
ceerd. Wel had Richardson gevoel voor de omvang van de problemen, want hi j be
schrijft een nietbestaande 'weerfabriek' waarin 60 000 mensen gecoördineerd met hand
rekenmachines zitten te werken om de ontwikkeling van het weer bij te houden (nog niet 
eens te voorspellen!). 

In 1960 voerde de meteoroloog Edward Lorenz berekeningen uit op het M . I . T . in de 
Verenigde Staten. H i j wilde laten zien wat er met de atmosfeer gebeurt als de aarde door 
de zon verwarmd wordt. Er ontstaan dan opstijgende luchtstromen en de koude lucht 
uit boven gelegen lagen zakt naar beneden, maar hoe dit precies gebeurt en hoelang zulke 
processen in de atmosfeer duren was onbekend. Het verschijnsel heet Rayleigh-Taylor 
instabihteit. 

Het wiskundig model hiervoor, moet volgens de wetten van Newton deterministische 
voorspelhngen doen in de zin zoals Laplace die had aangegeven. 

Het model was echter te moeilijk en te groot voor de computer die Lorenz toen ter 
beschikking had. Om toch een indruk te krijgen van de processen die hierbij een rol spe
len, vereenvoudigde Lorenz de vergelijkingen zeer radicaal, zelfs zo zeer dat het nieuwe 
wiskundige model (drie kwadratische gewone differentiaal vergelijkingen) als een car
toon kan worden beschouwd van het oorspronkelijke probleem. 

De resuhaten van zo'n berekening over een periode van bijvoorbeeld een maand, ko
men in de vorm van lange rijen getallen, drie per dag. In dit geval werden namelijk voor 
elke dag drie energiegrootheden van de atmosfeer vooruit berekend. Lorenz liet de bere-
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Figuur 8. 
De bovenste liiclttlagen zijn Icoeler en daardoor zwaarder dan de onderste. Dit ver
oorzaalct de Rayleigh-Taylor instabiliteit, waarbij de lucht uit de bovenste laag naar 
beneden zakt, daar verwarmd wordt, weer opstijgt enz. (plaatje uit I. Stewart en 
M. Golubitsky: Het universum en de theorie van alles, Epsilon Uitgaven, Utrecht 1994). 

keningen overnieuw doen door de waarden lialverwege deze periode als startwaarden op
nieuw in te tikken. Dit gaf geheel andere resultaten en de voor de hand liggende gedachte 
was, dat zijn computerprogramma een fout bevatte of dat de computer zelf defect was. 

Het duurde even voor Lorenz ontdekte dat dit niet het geval was. De oorzaak was de
ze. De computer voerde zijn berekeningen uit in zes decimalen nauwkeurig. Bij het op
nieuw intikken werden slecht drie decimalen gebruikt en dit kleine verschil in startwaar
den leidde tot de ontwikkehng van een heel ander weertype. 

Het bleek dat Lorenz' modelvergelijkingen een typerend voorbeeld zijn van gevoelige af
hankelijkheid van beginwaarden. Als we de drie energiegrootheden van Lorenz in de 
ruimte uitzetten en volgen in de t i j d , dan blijken de oplossingen in de figuur onregelma
tig afwisselend links en rechts rond twee stromingstoestanden te draaien. Als we een iets 
andere startwaarde nemen ontstaat een dergelijk plaatje, maar het ronddraaien gebeurt 
in heel andere onregelmatige volgordes. 

De verzameling waar omheen gedraaid wordt en die de twee stromingstoestanden be
vat, heeft attractie voor de oplossingen, de oplossingen gaan er naar toe, maar er is niet 
een rustige eindtoestand waarin het systeem zich vestigt. We noemen de verzameling een 
vreemde attractor. In het algemeen heeft zo'n verzameling een fractaal karakter; in het 
geval van het probleem van Lorenz is de dimensie 2.4, de attractor is dus iets dikker dan 
een vlak. 

Lorenz realiseerde zich dat hiermee voorspelling van het weer op lange termijn wezen
l i jk onmogelijk is. D h kan geïllustreerd worden met wat hij het vhndereffect noemt: als 
een vhnder in Brazihë zijn vleugels uhslaat, kan er in Texas een orkaan ontstaan. Een 
belangrijk gevolg is dat er grenzen zijn aan het bereik van de weersvoorspelling. Bi j het 
construeren van steeds grotere computerprogramma's voor een betere beschrijving van 
het weer, wordt vanaf een zeker punt de voorspeihng slechter; het programma gaat 
steeds meer op het echte weer lijken en ahe instabiliteiten van dien vertonen. 

Veel van het materiaal dat in deze lezing is bijeen gebracht, is te vinden in het boek van 
H . W . Broer en F. Verhulst, Chaos, een nieuwe visie op de werkelijkheid, Epsilon Uitga
ven, Utrecht (verschijnt in de loop van 1994). In de laatste twee paragrafen behandelen 
we enkele vormen van chaos, er zijn er veel meer. Andere populair-wetenschappelijke 
en inleidende teksten staan aan het einde van dit artikel vermeld. 
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Figuur 9. 

In deze driedimensionale ruimte zijn de drie energiegrootheden van Lorenz uitgezet. De 
banen die de oplossingen beschrijven bewegen zich rond de vreemde attractor. 
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DE Z W A A R T E K R A C H T 

door 

G. 't HOOFT 

Toen onze beroemde landgenoot Christiaan Huygens zijn sterrenlcijlcer op de sterren en 
planeten richtte, reahseerde hij zich dat hij hele werelden aan het bekijken was, werelden 
waar misschien wel levende wezens op aan te treffen waren. Verder redenerend besloot 
hij dat daar ook mensen moesten wonen, in leefgemeenschappen die er misschien wel 
net zo uhzagen als de onze. H i j schreef een verhandehng hierover op getiteld 'Cosmo-
theoros', beschouwer van de kosmos. Pas veel later werd dit werkje vanuh het lat i jn in 
het Nederlands vertaald, en niet lang geleden werd het in boekvorm uitgegeven. 

Zonder het te beseffen paste Christiaan hier het relativitehsbeginsel toe: de aarde, en 
wij die van hieruh waarnemingen doen, nemen niet een bevoorrechte poshie in in het 
heelal. Andere plaatsen, 'waarnemingsstelsels', zeggen we nu, zijn niet minder geschikt 
om de natuurverschijnselen in te beschrijven. Niettemin beging hi j een vergissing, en je 
kunt je achteraf gezien afvragen of deze niet onvermijdelijk was: hij vermengde zijn reli
gieuze opvattingen met zijn wetenschappelijke redeneringen om tot de conclusie te ko
men dat al die werelden bewoond moesten zijn - anders zou God die immers voor niets 
hebben geschapen? 

Ook in onze huidige opvattingen omtrent de natuurwetten neemt het relativheitsprin-
cipe een voorname plaats in. Of toekomstige generaties om onze fouten zullen lachen, 
daar waar onze ideeën op 'geloof' berusten, zal alleen de toekomst kunnen uitmaken. 
'Speciale relativiteit' houdt in dat alle natuurwetten zodanig geformuleerd moeten kun
nen worden dat ze er voor iedere waarnemer, ongeacht de snelheid waarmee hij zich 
voortbeweegt, hetzelfde uitzien. Met name moet dh gelden voor de wetten die verbanden 
leggen tussen de elektrische en de magnetische veldsterkten. Deze wetten zijn verant
woordelijk voor het verschijnsel ' l icht ' , en we weten dat het hcht een constante snelheid 
heeft. 

Het was Albert Einstein die in 1905 aan kon geven hoe het één en ander geformuleerd 
moest worden. De 'speciale relativitehstheorie' die hieruh voortvloeide vormt nu een 
centrale pijler van de moderne fysica. Ten onrechte denken vele mensen dat je de scherp
zinnigheid van een Einstein nodig hebt om deze theorie te kunnen begrijpen, maar dat 
is gelukkig allerminst het geval. Er was een Einstein voor nodig om op het idee te komen, 
maar de redeneringen zijn thans heel eenvoudig uiteen te zetten. 

Van belang is in te zien dat 'puntgebeurtenissen' in ruimte en t i jd met vier coördinaten 
(x, y, z en t) kunnen worden beschreven. Een waarnemer moet dan een coördinaten-

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe Reeks 72. Lezing gehouden voor de Koninkli jke Maatschap
pi j voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 31 januari 1994. 
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Figuur L 
a) Coördinatenframe voor stilstaande waarnemer, b) Coördinaten gebruikt door een 
waarnemer met sneliteid v= 'Ac. Het licht gaat in beide frames ittet een hoek van 45°. 

systeem definiëren, en kiest dit dan meestal zodanig dat zijn eigen positie gegeven wordt 
door x=y = z = 0, voor alle tijden t. In Figuur 1 zien we twee zulke coördinatenframes. 
De t i jd staat hier verticaal uitgezet. Eén ruimtelijke coördinaat horizontaal. Er zijn twee 
deeltjes aangegeven, die langzamer gaan dan de hchtsnelheid. In (a) staat één ervan stil, 
zodat de ruimtelijke coördinaten constant zijn; in het frame (b) heeft het andere constan
te ruimtelijke coördinaten. De ontdekking (die eigenlijk al door onze landgenoot H . A . 
Lorentz was gedaan) was dat beide assen in (b) schuin moeten lopen. Alleen dan krijgt 
men dat lichtstralen ahijd een hoek blijven maken van 45°, zodat de lichtsnelheid 
constant is. 

Een implicatie van deze theorie is dat, althans gebruik makend van elektromagneti
sche verschijnselen, het ahijd onmogelijk zal zi jn vast te stellen welke van de frames, 
zoals (a) en (b), bij voorkeur gebruikt dient te worden. Ze zijn beide volstrekt equivalent. 
Einstein vermoedde dat het dan wel ahijd onmogelijk zal blijven een voorkeursframe 
aan te geven. Inderdaad bl i jkt dat ook alle andere natuurverschijnselen in al deze frames 
dezelfde wetten blijven volgen. Maar dan, zo redeneerde Einstein, moeten ook de wetten 
van de zwaartekracht aan deze restrictie gehoorzamen. 

Het kenmerkende van de Newtonse zwaartekrachtwet is dat deze kracht ahi jd evenre
dig is met de massa van het aangetrokken object. Voor ieder object is de verhouding tus
sen de 'trage massa' (zoals deze voorkomt in de wet F= m X a) en 'zware massa' (die be
palend is voor het gewicht van het object) exact dezelfde. Een consequentie daarvan is 
dat alle objecten in een luchtledige ruimte dezelfde val-snelheid hebben. Een meebewe
gende waarnemer zal al deze voorwerpen stil zien staan. Als hij een meebewegend coör
dinatenstelsel hanteert l i jk t voor hem dus de zwaartekracht afwezig. Ook kan men in een 
l i f t die versneld omhoog of omlaag beweegt een willekeurig sterk zwaartekrachtveld si
muleren. 
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Dat zware massa en trage massa inderdaad zeer nauwlceurig met elkaar overéénstemmen 
is reeds in 1889 vastgesteld door de Hongaarse fysicus Baron Roland van Eötvös. Deze 
merkte op dat ten gevolge van de draaibeweging van de aarde ieder object op aarde aan 
twee krachten onderhevig is: de zwaartekracht trekt het in de richting van het centrum 
van de aarde en de middelpuntvhedende kracht trekt het naar buiten, in het vlak van 
de evenaar. De richting van de resuhante van deze kracht hangt af van de verhouding 
zware/trage massa, en het effect hiervan is het grootst op 45° noorder- (of zuider)-
breedte. Indien men gewichten gemaakt van verschillende materialen aan een torsieba
lans hangt, die in een oost-west-richting is georiënteerd, zou men moeten zien dat deze 
balans een draaiing vertoont zodra de gewichten een verschü in deze verhouding zouden 
hebben (Zie f ig . 2). Eötvös kon met grote nauwkeurigheid vaststellen dat zo'n effect niet 
bestaat. De grote vraag waar Einstein zich voor gesteld zag was hoe nu de zwaartekracht 
geformuleerd moest worden als je eiste dat er enerzijds geen voorkeurs-coördinatenstel
sel mag bestaan en anderzijds dat trage en zware massa ahijd dezelfde evenredigheid 
hebben. In een vr i j vallende hf t zou men geen zwaartekracht mogen waarnemen en dus 
zouden daar de natuurwetten dezelfde moeten zijn als ver van iedere planeet of ster in 
de interstehaire ruimte. Maar een coördinatiestelsel dat gebruikt zou worden door deze 
vr i j vallende waarnemer is een gekromd stelsel, zie Fig. 3. Hiermee werd voor Einstein 
duidelijk dat er met gekromde coördinatenstelsels moest worden gewerkt. Ruimte - en 
t i j d - werden hierdoor 'gekromd'. 

Beschouw nu Figuur 4. De piloot van een vliegtuig meet zijn hoogte met behulp van ra
dar. De t i jd die een signaal nodig heeft om van de grond terug te kaatsen is een goede 
maat voor de hoogte. De püoot zet zi jn hoogte uit op grafiekpapier en kri jgt dan een 
rechte l i j n . Echter, als hi j over een heuvel vliegt l i jk t de zo gemeten hoogte ineens even 
kleiner te worden. Als hi j nu zijn hoogte uitzet ziet hi j dus een plotsehnge piek naar be
neden. Z i j n interpretatie van deze uitkomst ziet U rechts in de figuur: er zou een 'gravha-
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Figuur 3. 
Coördinaten t.o.v. een versnelde 
waarnemer. 

O 1 2 3 4 5 6 7 S ruimte 

tionale anomalie' in de grond kunnen zitten die zijn plotselinge duik zou kunnen verkla
ren. Einstein zou zeggen dat deze verklaring, op grond van de informatie die de piloot 
tot zi jn beschikking heeft, niet minder geschikt is dan de veronderstelling dat hij over 
een heuvel vloog. 

Door te werken met een 'gekromde ruimte-tijd' en kromlijnige coördinaten vond 
Einstein in 1915 de juiste vergelijkingen voor de zwaartekracht. De details zijn wiskun
dig wat te ingewikkeld om hier uh de doeken te doen. Zolang objecten snelheden hebben 
die veel kleiner zijn dan de hchtsnelheid geeft zi jn theorie dezelfde uitkomsten als de 
oudere theorie van Newton. Alleen bi j heel hoge snelheden worden de uitkomsten an
ders. De afwijkingen ten opzichte van de theorie van Newton konden nauwkeurig wor
den uhgerekend, en hieraan kon de nieuwe theorie worden getoetst. De theorie wordt 
algemene relativiteitstheorie genoemd. 

De eerste voorspelling was dat ook lichtstralen door een sterk zwaartekrachtsveld wor
den afgebogen. Nu lag dat erg voor de hand. Aangezien de zwaartekracht op alle voor
werpen gelijkelijk inwerkt is het niet meer dan vanzelfsprekend dat ook lichtstralen een 
stukje zullen 'vallen' gedurende de t i jd dat ze zich in het zwaarteveld van een grote massa 
bevinden. Niettemin was de voorspeihng zeer belangrijk, want het licht vak niet alleen 
naar het zware object toe (hetgeen gezien kan worden als een gevolg van kromming in 
de tijd), maar kri jgt ook nog eens een afbuiging ten goede van het feite dat de ruimte 
daar gekromd is. Beide effecten zijn even groot en tellen bi j elkaar op. Als men naar 
een ster ki jk t die zich bijna achter de zon verschuih ziet men hierdoor het beeldje van 
de ster een beetje verschoven, en wel over maximaal 1.75 boogseconde. Dat deze ver
schuiving inderdaad werd waargenomen, door Arthur S. Eddington in 1919, werd de 
eerste belangrijke steun voor de nieuwe theorie. 

tijd 



Figuur 4. 

Linies: De baan van een vliegtuig boven een Iteuvel. Rechts: de hoogte lijkt even minder 
geworden, maar dit kan ook toegeschreven worden aan de zwaartekrachtwerking van 
een oneffenheid onder de grond. 

De tweede klassieke test van de algemene relativiteitstheorie betreft de voorspelling 
dat diep binnen een sterk zwaartekrachtsveld de t i jd wat langzamer verstrijkt dan daar 
buiten. Hierdoor gaan atomen die zich op het zonsoppervlak bevinden een beetje langza
mer trillen dan hun soortgenoten in ons laboratorium. Ook dit effect is te meten. Het 
is even groot als de Dopplerverschuiving zou zijn wanneer het atoom zich met een snel
heid van 630 m/sec. van ons vandaan zou bewegen. Wehswaar bewegen de atomen bij 
de zon zich dikwijls met een veel grotere snelheid, maar door naar de gemiddelde snel
heid te kijken is deze tijdsvertraging toch goed te meten. 

De meest nauwkeurige klassieke test betreft de zogenaamde perihehumbeweging. Vol
gens de wetten van Newton zou iedere planeet een baan rond de zon volgen die precies 

Figuur 5. 

De ellipsbaan van een planeet zoals Mercurius ligt niet vast in de ruimte, maar de uitein
den van de ellips draaien langzaam mee. Het effect is hier sterk vergroot geschetst. 

43"per eeuw 

Mercurius: 43".03 

Vetius: 8".3 

Aarde: 3".8 
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de vorm heeft van een ehips, met de zon in één der brandpunten. Echter, ten gevolge 
van allerlei storende effecten, zoals beïnvloeding tussen de planeten onderling, verande
ren deze elhpsbanen langzaam hun vorm en oriëntatie. Rekent men al deze effecten uit 
dan b l i j f t er voor de planeet Mercurius een waargenomen effect over dat niet begrepen 
kan worden als wat voor storing dan ook, althans als men de klassieke Newtonse wetten 
hanteert. Een verdraanng treedt op in het vlak van de ellips, van ongeveer 43 boogsecon-
den per eeuw (zie Fig. 5). Astronomen hadden geprobeerd dh effect toe te schrijven aan 
een nog onbekende planeet zeer dicht bij de zon, alvast 'Vulcanus' genaamd. Maar 
Einstein kon vri j snel de 'relativistische correctie' op de ellipsbanen van planeten uitreke
nen, welke voor Mercurius precies de ontbrekende 43 boogseconden opleverde. 

Eén zeer belangrijke voorspelling van de algemene relativheitstheorie is hiermee nog niet 
getoetst. De theorie voorspelt namelijk dat alle bewegende voorwerpen gravitatiestraling 
uhzenden. D h effect is vergelijkbaar met wat er met bewegende electrische ladingen ge
beurt. Deze zenden dan elektromagnetische strahng uh, zoals dat gebeurt in een antenne. 
De golflengte van die straling hangt af van de snelheid van de bewegingen. Net als elek
tromagnetische strahng gaan ook de zwaartekrachtsgolven met de hchtsnelheid. De 
zwaartekrachtsconstante is echter heel veel kleiner dan de constane van Coulomb'*) zo
dat gravhatiestrahng uherst moeilijk is waar te nemen. 

Er zijn verschillende voorstellen gedaan om zwaartekrachtsgolven niettemin te detec
teren. Catastrofale gebeurtenissen in het heelal, zoals een supernova-explosie of welhcht 
botsingen tussen sterren kunnen significante hoeveelheden van deze strahng emitteren. 
Er zijn diverse pogingen gedaan om zulke straling te detecteren. Een groot, sterk gekoeld 
blok metaal zou in een heel zwakke trillingstoestand kunnen worden gebracht en zulke 
trillingen zijn met gevoehge apparatuur te registreren. Tot op heden heeft men echter 
geen signalen kunnen vaststellen. Plannen bestaan om Michelson-interferometers te 
bouwen met zeer grote afmetingen. Lichtstralen afkomstig van een laser worden in on
derhng loodrechte richtingen gestuurd, en na enige kilometers gereflecteerd door spiegels 
bevestigd aan vr i j opgehangen massa's. Minieme variaties in de loopafstand van de hcht-
signalen kunnen in interferentiepatronen zichtbaar worden gemaakt. Als men verschil
lende van zulke apparaten verspreid over de Aarde neerzet kan men onderlinge correla
ties vaststellen en zo ook de richting van waaruh een eventuele puls ons heeft bereikt 
reconstrueren. Di t laser-interferentie-experiment (LIGO) is echter nog in een ont
werpstadium. 

Van recente datum is een Nederlands initiatief van G. Frossati voor het bouwen van 
een uherst gevoelige detector bestaande uh een zuiver bolvormig massief stuk koper dat 
gekoeld gaat worden tot een temperatuur van enige milli-Kelvin boven het absolute nul
punt, zodat thermische ruis tot een minimum is gereduceerd. In Leiden bestaat de exper
tise voor het koelen tot zulke lage temperaturen. Deze meest moderne gravitatiegolf-
detectoren zouden gevoelig genoeg moeten worden om in staat te zijn het samensmehen 
van een dubbelster te detecteren zelfs als dh buiten ons melkwegstelsel ergens in een na
burig stelsel gebeurt. 

*) Bedenk dat in gewone materialen de positieve en negatieve elektrische ladingen elkaar bijna volle

dig neutraliseren hetgeen verklaart waarom in de prakti jk grotere objecten slechts kleine elektrische 

krachten op eikaar uitoefenen. Bi j de zwaartekracht bestaat een dergelijk neutraUserend effect niet, 

zodat de zwaartekracht uiteindelijk, doch slechts voor astronomisch grote objecten, gaat domine

ren. 
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Figuur 6. 

Twee compacte neutronensterren (A en B) draaien in ellipsbanen om een gemeenscliap-
pelijk zwaartepunt C. Eén der sterren (A) draait zeer snel om zijn as en een heldere plek 
op zijn oppervlak doet zijn totale helderheid daardoor snel pulseren. 

Hoewel de detectie van gravitatiestralen op Aarde nog niet is gerealiseerd heeft men 
wel langs indirekte weg het bestaan van deze straling kunnen verifiëren, zelfs met een 
opmerkelijke nauwkeurigheid, en wel door de waarneming van zogenaamde dubbelpul-
sars, zie Fig. 6. Twee zeer compacte sterren draaien om een gemeenschappelijk zwaarte
punt. Eén daarvan draait ook nog eens zeer snel om zi jn as, met enige honderden om
wentelingen per seconde. Doordat er zich een heldere plek bevindt op zijn oppervlakte 
(daar waar magnetische veldlijnen het oppervlak verlaten), l i jk t de helderheid van ons 
uit gezien snel te pulseren. De aankomsttijden van deze pulsen zijn zeer nauwkeurig te 
meten. Het bl i jkt nu dat deze pulserende ster, ook wel 'pulsar' genaamd, als een uiterst 
nauwkeurige klok kan fungeren, omdat de draaisnelheid uherst precies constant b l i j f t . 

Niettemin blijken de aankomsttijden van de pulsen kleine variaties te vertonen. Voor 
een groot deel kunnen deze onmiddellijk worden verklaard. Er moet namelijk rekening 
worden gehouden met: 
• de baanbeweging van de aarde rond de zon. Als de aarde zich tussen zon en pulsar 

in bevindt is de weg die de pulsen moeten doorlopen korter dan wanneer we ons aan 
de overzijde bevinden. Dh aankomsttijdenverschU kan tot 16 minuten oplopen. 

• de draaüng van de aarde. De pulsen komen wat eerder aan als de pulsar hoog aan 
de hemel staat; 

• de invloed van de maan op de poshie van de aarde. Maan en aarde draaien namelijk 
rond hun gemeenschappelijk zwaartepunt; 

• de invloed van de andere planeten op de posities van de zon en de aarde. 
• de effecten van de interstellaire materie. Door electronen in de interstellaire ruimte 

worden de signalen wat vertraagd. Daar dit effect frequentie-afhankelijk is kan men 
ervoor corrigeren. 

En nu blijken er ook relativistische effecten te zijn die de aankomsttijden beïnvloeden: 
• De aardse klok loopt een beetje langzamer bij volle maan dan bi j nieuwe maan (dan 

zitten we dieper in de gravitatie-potentiaalkuil); 
• Lichtsignalen die vlak langs de zon scheren worden in hun weg vertraagd. 
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Corrigeren we de aankomsttijden voor al deze voorspelbare effecten dan blijven er nog 
steeds onregelmatigheden over. Het zijn deze onregelmatigheden waaruit we kunnen 
concluderen dat we met een dubbelpulsar te maken hebben, en waaruit we diens eigen
schappen kunnen afleiden. De aankomsttijden hangen uiteraard ook af van de positie 
van pulsar A in zi jn baan, en daarom kunnen vele van de baanparameters van de dubbel
pulsar uit de metingen worden afgeleid. We vinden: 
• de baanperiode, de excentricheit en de lange as (met in eerste instantie nog een onze

kerheid vanwege de onbekende inchnatie, dat is de stand van de baan ten opzichte 
van de gezichtslijn); 

• de som van de massa's van de beide sterren; 
• de exacte poshie van het systeem aan de hemel (een fout in deze gegevens zou een 

jaarlijkse schommeling teweegbrengen); 
• zelfs de verplaatsing van het systeem in ons melkwegstelsel is vast te stellen. 

• heel langzaam vertraagt de pulsar ten gevolge van terugkoppeling van zi jn magneti

sche veld. 

Daar nu dit pulsarsysteem zeer grote snelheden vertoont zijn de effecten van de algemene 
relativitehstheorie hier veel groter dan in ons eigen zonnestelsel. We vinden daarom ook: 
• de periheliumbeweging in dh systeem (hier natuurhjk 'periastronbeweging te noe

men). Het effect is hier zo groot dat sinds zijn ontstaan de baan al meer dan 90° ge
draaid is. 

• tijdsvertragingen van het signaal als het vlak langs de andere neutronster gaat 
(Shapiro-effect). Dh steh de astronomen in staat ook de stand van de baan ten op
zichte van de gezichtslijn en ook de afzonderlijke massa's te berekenen (niet alleen 
de som van de massa's); 

• en tenslotte een afname van de baanperiode. In principe zou men deze kunnen toe
schrijven aan één of ander onbekend wrijvingsmechanisme waardoor het systeem 
energie verliest. Echter de meest voor de hand hggende verklaring hiervoor is dat dit 
energieverhes ontstaat door het uhzenden van gravitatiestraling. Men kan dh effect 
nauwkeurig berekenen met behulp van Einsteins vergehjkingen en de overeenkomst 
tussen de waargenomen en de voorspelde periodevertraging is verbluffend! 

Voor de ontdekking van de eerste dubbelpulsar kregen R. Hulse en J. Taylor onlangs 
de Nobelprijs uitgereikt. Aangezien aan deze pulsar al bijna 20 jaar gemeten is levert die 
nu nog de nauwkeurigste resultaten. Een tweede dubbelpulsar van recentere datum zal 
waarschijnlijk op de lange duur nog nauwkeurigere metingen mogelijk maken omdat hi j 
dichterbij staat. Inmiddels is er ook al een derde systeem bekend (Pulsar PSR B 
2127-1- HC) . De resuhaten van de metingen geven we weer in de Tabel. Merk op hoe 
nauwkeurig sommige van de metingen zijn (de cijfers tussen haakjes geven de onzeker
heid in de laatste decimaal aan). Van geen enkele andere ster behalve de zon kon de mas
sa zo nauwkeurig worden vastgesteld. 

De meest spectaculaire voorspelling van de algemene relativiteitstheorie betreft het lot 
van sterren of stersystemen die zoveel massa bevatten dat de druk in hun inwendige alle 
tegendruk die de materie daar kan leveren gaat overtreffen. Dit gebeurt wanneer ze door 
het afstaan van warmte in een steeds lagere interne energietoestand terechtkomen. Bere
keningen van de astronoom S. Shandrasekhar laten zien dat er geen evenwichtstoestand 
kan bestaan en de zaak stort volledig ineen. Wat dan overblijft zou omschreven kunnen 
worden als een compacte bol van 'zuivere zwaartekracht'. De ruimte wordt daar zo sterk 
gekromd dat er gebieden ontstaan in de ruimte-tijd van waaruit geen enkel soort materie
deeltje meer kan ontsnappen. Ook hchtsignalen kunnen daar dan niet meer uhkomen. 
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TABEL: binaire pulsars 

Pulsar PSRB 1913+ 16 Pulsar PSRB 1534+ 12 

Hulse eii Triyior 197.̂  Woisxcaa 1991 

Baanperiode 7'' 45""" 6.9807804(6) sec. 10''5""" 51.70270(3) sec. 
Excentriciteit e 0.6171308(4) 0.2736779(6) 
Geproj. lange as 

(a/c)sin i 
2.3417592(19) sec. 3.729468(9) sec. 

Periastron positie 226°.57528(6) 16A°.912\(\6) 

Periaslron-
verschuiving 4° .226621( l l ) / ;ö f l r . 1 ".7560(3) Ijaar. 

'4 Tijddilatalie y 4.295(2) imec. 2.05(11) msec. 

O Periodeverandering -2.422(6).10"'2 -0.1(6).10-'2 
cx. Shapiro-vertraging — 6.2(1.3) p.vec. 

Inclinatie sin i 0.734 0.986(7) 

Massa's 
M2 

1.386(3) M g 

1.442(3) A/q 
1.34(7) M g 

1.34(7) Mo 

Afstand 7.1 kpc. 0.7 kpc. 

Waar we dan tegenaankijken ziet er uit als een 'zwart gat'. 
Zwarte gaten zi jn (uiteraard) fysisch uiterst interessante objecten. Astronomen nemen 

diverse verschijnselen waar in het heelal waarvoor zwarte gaten de enige denkbare ver
klaring kunnen z i jn . De massa ervan kan variëren van enige zonsmassa's tot welhcht mü
joenen malen de massa van de zon. Omdat materie in de omgeving van zo'n zwart gat 
al gauw versneld kan worden tot een aanzienlijke fractie van de hchtsnelheid treden er 
enorm energetische processen op die tot op kosmische afstanden waar te nemen zijn. Dit 
is de meest gangbare verklaring voor de enorme hoeveelheden strahng uitgezonden door 
'quasars', zeer actieve kernen van jonge melkwegstelsels. Ruimte en t i jd bi j een zwart 
gat zijn geschetst in Fig. 7. T i jd is er verticaal uitgezet, en één van de ruimtecoördinaten 
horizontaal. De kegeltjes geven aan hoe snel een hchtsignaal in die omgeving zich kan 
verplaatsen. Vanuit het gearceerde gebied kan geen enkel signaal meer ontsnappen. Het 
komt terecht op het centrale gebied, de 'singulariteit', waar de ons bekende natuurwet
ten niet meer geldig kunnen zijn. Een waarnemer A die zich buiten het zwarte gat bevindt 
en er naar ki jk t kan alleen signalen ontvangen die vanuit het punt S komen. 

De algemene relativiteitstheorie bl i jkt dus een zeer succesvolle theoretische constructie 
te zi jn. De principiële uitgangspunten worden kennehjk in verregaande mate door de na
tuur gerespecteerd. Een andere, niet minder succesvolle theoretische constructie is die 
van de quantummechanica. Dit is de formulering van de mechanische wetten voor mole
culen, atomen en sub-atomaire deeltjes. Deze twee theorieën bestrijken beide een uit
gestrekt terrein in de natuur, maar die twee terreinen hggen heel ver uit elkaar. Daar 
quantummechanische verschijnselen alleen merkbaar worden bi j uiterst kleine en lichte 
objecten l i jk t het een onmogelijke opgave dit soort effecten vast te stellen voor sterren 
en planeten in hun geheel, laat staan voor zwarte gaten. Evenzo l i jk t het ondoenlijk 
zwaartekrachtsverschijnselen vast te stellen bi j de interacties tussen elementaire deeltjes 
onderhng. 
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Toch hgt hier de fundamentele vraag of beide theorieën met elkaar te verenigen zi jn. 
Z i j n er verschijnselen denkbaar waar zowel de quantummechanica als de algemene rela
tiviteitstheorie van toepassing zijn? 

We praten dan over verschijnselen waarvoor de hchtsnelheid c, de constante van 
Planck h, en de gravitatieconstante G alle van vergelijkbaar belang zi jn. Nu hebben deze 
drie constanten verschillende dimensies, en daarom zijn er eenheden van afstand, t i j d 
en massa aan te geven zodanig dat in die eenheden 

/) = 27r, c = 1 en G = 1. 

De eenheid van afstand, de Plancklengte is dan 

I.pi- y ' ^ ^ = 1.616x10" cm.; 

de eenheid van t i j d : 

en de eenheid van massa: 

Tpi= y ^ = 5.39X 10'''' sec; 
^1/ 

4. 27rG = 21.8 /tg. 
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Dit laatste correspondeert met een energie van omstreeks 10̂ ^ elektron-Volt per deeltje, 
hetgeen nog bij lange na niet in een laboratorium kan worden bereikt. 

Wel kunnen we speculeren over hoe de natuurwetten in dit energiegebied zullen funge
ren. Er bl i jkt dan een zeer grote moeilijkheid te ontstaan. Het is nog grotendeels onbe
kend hoe we de wetten combineren moeten. Wel is het mogelijk benaderingen uh te wer
ken voor wanneer de deeltjes nog niet helemaal de Planckse energieschaal bereikt heb
ben. Deze zogenaamde storingstheorie verteh ons dat het quantum van de zwaartekracht 
een deeltje vergelijkbaar met het foton, een spinwaarde gelijk aan 2 moet hebben: het 
'graviton'. Maar berekeningen aan gravitonen laten niet de nauwkeurigheid toe die we 
bij fotonen gewend zijn, want hoe dichter we bij de Plancklengte komen, des te meer 
onbekende termen in onze vergelijkingen tevoorschijn komen. 

Het probleem van de 'quantumgravitatie' heeft een lange geschiedenis. Richard Feyn
man wist de eerste belangrijke berekeningen te doen in het begin van de jaren '60. Velen 
hebben sindsdien hun krachten erop beproefd, inclusief spreker. De ontwikkelingen die 
volgden zijn te technisch om in een kort bestek uiteen te zetten. Omstreeks 1984 meende 
men een belangrijke stap voorwaarts te hebben gezet met de zogenaamde 'supersnaar-
theorie'. Hierin worden alle elementaire deeltjes voorgesteld als stukjes ' touw' in plaats 
van puntvormig, wat vóór die t i jd de gewoonte was. Het 'graviton' is dan een elementair 
stukje touw in de vorm van een gesloten lus. De theorie heeft echter de hooggespannen 
verwachtingen niet geheel waar kunnen maken. 

Op het terrein van de zwarte gaten deed de zwaar invahde Britse fysicus Stephen Haw
king in 1975 een essentiële ontdekking. H i j rekende voor dat zwarte gaten voortdurend 
elementaire deeltjes uitzenden, zodat ze strikt genomen niet helemaal zwart meer zi jn . 
Maar aangezien dit een quantummechanisch effect is, wordt het pas van belang voor 
heel kleine zwarte gaten. Essentieel bij dh verschijnsel is dat een gedeelte van de uitge
zonden deeltjes weer terugvah en dan voor alt i jd onwaarneembaar zal blijven. De aller
belangrijkste moeilijkheid doet zich echter voor wanneer we de wetten van de quantum
mechanica willen loslaten op zwarte gaten in hun geheel. Als je deze wilt vergezeld doen 
gaan van een 'gol f je ' zoals we dit doen bi j elektronen en andere elementaire deeltjes, dan 
is het niet meer goed mogelijk te beschrijven hoe er 'informatie' in zo'n zwart gat kan 
verdwijnen. De Hawking-straling l i jk t fundamenteel anders van aard te zi jn dan de stra
ling uitgezonden door 'gewone' materie. De techniek waar ik sterk voorstander van ben 
is het doen van gedachtenexperimenten met zwarte gaten. Hier immers is het zwaarte
krachtsveld zo sterk als maar mogelijk is. Als we erin zouden slagen voor deze objecten 
de wetten van de quantummechanica met die van de algemene relativiteitstheorie te ver
zoenen dan zal dh ook voor alle andere omstandigheden wel lukken. 

Maar zover is het nog lang niet. Het zie er naar uit dat we voorlopig opgescheept zul
len blijven met een groot mysterie in de natuurwetten. 
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M O L E C U L A I R E V O E T B A L L E N ; 
een nieuwe vorm van koolstof 

door 

G. Meijer 

l n zi jn welcelijkse column in het tijdschrift New Scientist speculeerde David Jones onder 
het pseudoniem Daedalus reeds in 1966 over het bestaan van grote, holle, enkel uit 
koolstofatomen opgebouwde molekulen [1], H i j reahseerde zich dat er, uitgaande van 
de regels van Euler, gesloten netwerken van n koolstofatomen bestaande uit uitsluitend 
vijfhoeken en zeshoeken te maken zijn indien er precies 12 vijfhoeken en («-20)/2 zes
hoeken in dit netwerk verwerkt zi jn. Daedalus was geïntrigeerd door de te verwachten 
grote mechanische stabihteh van molekulen met een dergelijke geodetische structuur. 

Pas in 1985 werden de eerste experimentele aanwijzingen verkregen voor het bestaan van 
een dergelijke klasse van molekulen. In cluster-bundel-experimenten werd grafiet ver
dampt met een gepulste laser en vervolgens gecondenseerd in een vrije-bundel-expansie. 
Uit onderzoek met foto-ionisatie en massa-selectieve detectie bleek dat grote koolstof-
clusters met een even aantal C-atomen geproduceerd konden worden. Ook vond men dat 
Cgo en, in ietwat mindere mate, C70 ordes van grootte meer geproduceerd werden dan 
andere koolstof clusters. Op basis van deze gegevens postuleerden Kroto et al. [2] het 
bestaan van de nieuwe klasse van koolstofclusters waarover Daedalus speculeerde. Zo
wel het vóórkomen van alleen de clusters met een even aantal C-atomen, een waarne
ming die al door Rohlfing et al. [3] een jaar eerder was gedaan en direct uit het bovenge
noemde aantal zeshoeken volgt, als de grotere stabihteit van C50 en C70 konden ver
klaard worden; CJQ en C7Q zijn de kleinste clusters waarbij geen vijfhoeken direct naast 
elkaar zitten (zie Figuur 1), waardoor de deformatie gelijkmatig verdeeld wordt over het 
netwerk, en waarbij aan de valentie-eisen van de C-atomen is voldaan. De op empirische 
gronden voorgestelde zogenaamde 'Isolated Pentagon Rule' (IPR-regel) is ondertussen 
theoretisch degelijk onderbouwd en tot nog toe zijn er géén stabiele koolstof clusters ge
vonden die ttiet aan deze regel voldoen. Als meest symmetrische en meest tot de verbeel
ding sprekende hd van de nieuwe familie van koolstofclusters werd het C50 molekuul, 
het molekuul met de geometrische structuur van een voetbal, de lange maar toepasselijke 
naam BuckminsterfuUereen toegedacht, naar wijlen de architect R. Buckminster Fuller 
die in de bouwkunst experimenteerde met overeenkomstige structuren en die in 1954 de 
geodetische koepel patenteerde. Ondertussen wordt er veelal over de Buckybal gespro
ken; de nieuwe klasse van koolstofclusters wordt de klasse van de fullerenen genoemd. 
Vanaf 1985 is men naarstig op zoek geweest naar een direct bewijs voor de fullereenhy-
pothese, die oorspronkelijk niet van kritiek verschoond is gebleven. Chemisch theoreti
sche berekeningen toonden aan dat de voorgestelde geometrische structuur van uit 

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe Reeks 72. Lezing gehouden voor de Koninkli jke Maatschap
pij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 7 februari 1994. 
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Figuur F 
Bovenste gedeelte: geometrische structuur van Cgg en CJQ. Bij CJQ zijn de vijf groepen 
equivalente koolstofatomen expliciet aangegeven. 
Onderste gedeelte: kernspinresonantie spectrum van een mengsel van Cgg en Cjg in 
tolueen. Voor C^g bestaat het spectrum slechts uit een enkele piek, terwijl voor Cjg 5 
pieken zichtbaar zijn in een 10:10:20:20:10 verhouding. De overige (sterke) pieken zijn 
afkomstig van het oplosmiddel. 
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energetisch oogpunt aannemelijk is, en de elektron-, vibratie- en rotatie-eigenschappen 
van BuckminsterfuUereen werden voorspeld. Experimentele gegevens waren echter 
moeilijk te verkrijgen, doordat de koolstofclusters slechts in een vacuüm-opstelhng, voor 
korte tijden (ahhans dat dacht men) en in kleine hoeveelheden aanwezig waren. In de 
zomer van 1990 toonden onderzoekers in Heidelberg (Duitsland) in samenwerking met 
onderzoekers in Tucson (Arizona, USA) aan dat er een behoorlijk percentage (tot 20%!) 
Qo en C70 aanwezig is in roet, geproduceerd in een boogontlading tussen twee koolstof
elektrodes in een lage druk (0.1-0.3 atm) edelgas omgeving [4]. Het waren vier smalle 
lijnen in het overigens ongestructureerde infrarood-absorptiespectrum van dit roet die 
dh deden vermoeden. Voorspeld was dat BuckminsterfuUereen slechts vier sterke 
infrarood-actieve vibraties zou hebben en de frequenties van de berekende overgangen 
kwamen goed overeen met de waargenomen lijnposities. Infrarode absorptie-spectra van 
molekulen worden vaak beschreven als zijnde 'fingerprints' van het molekuul, en voor 
Qo bleek zelfs het theoretisch voorspelde 'fingerprint' spectrum goed genoeg om het 
molekuul als zodanig experimenteel te identificeren. Ĉ o en C70 bleken samen met enke
le andere relatief kleine stabiele fullerenen (C75, Qg, Cg4, etc.) van het roet te scheiden 
te zijn doordat ze, in tegenstelling tot de rest van het roet, oplossen in organische 
oplosmiddelen (met een typische oplosbaarheid van enkele mg/ml). Indien meer agres
sieve oplosmiddelen gebruikt worden kunnen er zeer grote fullerenen, tot over QOQ, uh 
het roet gedestilleerd worden. Fullerenen in de vaste stof bij kamertemperatuur zijn voor 
het blote oog niet onderscheidbaar van koolstofpoeder. In oplossing blijken de verschil
lende fullerenen duidelijk herkenbare kleuren te hebben, kleuren die een afspiegeling 
zijn van de electronische eigenschappen van de fullerenen en kleuren die de onderlinge 
scheiding van fullerenen via vloeistof chromatografie in de meest directe betekenis mo
gelijk maken. Zo heeft Qo in oplossing een magenta kleur terwijl C70 in oplossing port-
achtig rood is. 

Toen bleek dat fullerenen op deze relatief eenvoudige manier te produceren zi jn, nam 
het onderzoek aan fullerenen en aan op fullerenen gebaseerde materialen een enorme 
vlucht. Voor de meeste experimenten zijn zeer zuivere fuherenen gewenst en zuiverheden 
van beter dan 99.5% voor Cgo en C70 kunnen worden verkregen middels herhaalde 
vloeistof chromatografie van het uit roet ge-extraheerde fuOerenen-mengsel. Hoewel er 
nog geen vier jaren zijn verstreken sinds de doorbraak in de productie-methoden voor 
fuherenen werd gevonden is chromatografisch gezuiverd Ĉ o en C^g inmiddels opgeno
men in de catalogi van de grote chemie-concerns voor de nog steeds dalende prijzen van 
(momenteel) rond de ƒ 250,— en ƒ 1500,— per gram, respectievelijk. 

De eerste experimenten aan fuherenen dienden met name om de voorgestelde geome
trische structuur te verifiëren en om enkele fundamentele eigenschappen van fullerenen 
te onderzoeken. Het meest eenduidige bewijs voor de 'voetbal'-structuur van het C^Q 
molekuul en voor de ei-vormige structuur van het C70 volgde uh " C 
kernspinresonantie-metingen. Als C ĝ gemaakt wordt uhgaande van koolstof met " C in 
natuurlijke abundantie (1.1%), dan heeft zo'n 33% van alle Ĉ o molekulen één "C 
atoom op een van de hoekpunten. In het onderste gedeehe van Figuur 1 is het " C 
kernspinresonantie-spectrum van een mengsel van C ĝ en C70 in tolueen weergegeven. 
Voor C ô bestaat dit spectrum uit één enkele l i j n , het directe bewijs dat alle atomen in 
Cgo een chemisch equivalente poshie innemen, het gezochte experimentele bewijs dat 
C50 de voetbalstructuur van BuckminsterfuUereen heeft. Voor C70 bestaat het spectrum 
uit 5 lijnen, die corresponderen met de 5 verschülende groepen van equivalente C-
atomen in een C70 molekuul, zoals die aangegeven zijn in het bovenste gedeelte van Fi-
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guur 1. Ook rotatie-, vibratie-, en elektronische spectra van Cgo en Ĉ o zijn gemeten en 
stemmen goed overeen met berekende spectra. Individuele fullerenen, en zelfs de opge
loste atomaire structuur van één fullereen-molekuul, zijn afgebeeld door middel van de 
raster tunnel microscoop. De experimentele moeilijkheid hierbij is dat het substraat
materiaal waar de fulleren op aangebracht zijn voldoende goed moet hechten zodat de 
fullerenen niet vr i j rond kunnen draaien of door de punt van de raster tunnel microscoop 
verplaatst kunnen worden. 

Sinds deze eerste experimenten aan fuherenen in de vaste stof in 1990 zijn er meerdere 
duizenden onderzoeksartikelen verschenen over de meest uiteenlopende eigenschappen 
van fullerenen en op fullerenen gebaseerde materialen. Zo is er gevonden dat een met 
alkali atomen gedoteerd laagje Biickyballen supergeleidend wordt, dat de individuele 
Buckyballen harder zijn dan diamant, dat een Buckybal als een drie-dimensionale chemi
sche kapstok kan fungeren, en, jawel dat je er nog van alles in kunt stoppen ook. In 
het vervolg zal ik enkele van de meest in het oog springende resultaten van de verschillen
de deel-onderzoeken nader belichten. 

Verschillende onderzoeksgroepen houden zich bezig met het ontrafelen van de geome
trische structuur van de grotere, stabiele fullerenen. Men is er inmiddels van overtuigd 
geraakt dat het voldoen aan de IPR-regel een essentiële voorwaarde is voor het stabiel 
zijn van een bepaald fullereen. Zoals voorheen al genoemd, werd deze 'regel' als argu
ment voor de stabiliteit van C^Q genoemd. Het is duidelijk dat er minimaal 60 atomen 
nodig zijn om de hoekpunten van de twaalf vijfhoeken van elkaar gescheiden te kunnen 
houden in een fullereen-structuur, en Cgg is dan ook het kleinste fullereen dat voldoet 
aan de IPR regel. Het is mathematisch aangetoond dat C70 inderdaad de eerst-volgende 
is om weer aan deze regel te voldoen. Dus hoewel er uit v i j f - en zeshoeken geconstrueer
de gesloten structuren mogelijk zijn voor C52, C54, Cgg en Cgg voldoen geen van deze 
structuren aan de IPR-regel waarmee hun afwezigheid als stabiel fullereen wordt ver
klaard. Hoewel de IPR-regel het aantal mogelijke fullereen structuren voor een gegeven 
cluster sterk reduceert, zijn er voor fullerenen opgebouwd uh meer dan 70 koolstofato
men altijd meerdere isomeren mogelijk die aan de IPR-regel voldoen. Voor Cg^ b i j 
voorbeeld zijn er 21822 fullereen structuren mogelijk, een aantal dat reduceert tot 5 in
dien er geëist wordt dat er geen twee vijfhoeken in het netwerk naast elkaar mogen zh
ten. Deze 5 mogelijke structuren zijn inmiddels ook alle experimenteel waargenomen. 
Tot nog toe l i jk t het er op dat alle aan de IPR-regel voldoende structuren als stabiele 
clusters bestaan en het is een enorm karwei om de verschillende isomeren in voldoende 
hoeveelheden te zuiveren en hun structuur te bepalen. Na Cgo en C70 is één van de iso
meren van C7g, met een chirale structuur, geïsoleerd en spectroscopisch onderzocht [5]. 
Dh C7g komt voor in een linkshandig draaiende en een rechthandig draaiende vorm, 
vormen die chromatografisch te scheiden zijn en die in gescheiden vorm de eerste vorm 
van optisch aktief koolstof zijn [6]. Ondertussen is de structuur-bepaling ook gelukt 
voor meerdere isomeren van C,^ en 0̂ 4. In eerste instantie kwam de chirale structuur 
('wenteltrapstructuur') van de geïsoleerde C7g isomeer als een verrassing. Echter, in het 
groeiproces van een fullereen is een dergelijke gedraaide structuur waarschijnlijk voor
delig; er kunnen eenvoudig meer zeshoeken aangebouwd worden die afgesloten worden 
met een 'kap' in de vorm van een half Cgo molekuul. Men kan zich afvragen hoe de nog 
grotere fullerenen er uit zien en of er zoiets bestaat als een grootst mogelijk fullereen. 
Zo 'n twee jaar geleden rapporteerde l i j ima [7] zijn transmissie electronen microscopie 
opnamen van lange (tot 1 ;im), dunne (enkele nm) geheel uit koolstof atomen opgebouw
de buisjes, die gevormd worden tijdens het fullereen productieproces. Nauwkeurige 
bestudering van deze buisjes laat zien dat ze aan beide uiteinden afgesloten zijn met een 
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koolstof kap bestaande uit v i j f - en zeshoeken. De buisjes zelf bestaan uit een in sphaal-
vorm opgerolde grafietlaag en vaak zitten er meerdere buisjes in elkaar. Hoewel l i j ima 
aanvankelijk beweerde met een wederom nieuwe vorm van koolstof van doen te hebben, 
gaat het hier waarschijnlijk om 'molekulen' die als de bijna oneindige extrapolatie van 
de fullerenen gezien kunnen worden en de koolstof buisjes worden behalve als nanobuis-
jes dan ook wel aangeduid als Buckybuisjes. Via katalytische groeiprocessen is het on
dertussen mogelijk om selectief enkel-wandige nanobuisjes te laten groeien en het onder
zoek aan deze bouwstenen van de nano-mechanica heeft met een enorme push van de 
industrie een grote vlucht genomen. De individuele buisjes zijn uitermate stabiel en in 
meer of mindere mate geleidend; bovendien is men in staat geweest om de buisjes te vul
len met verschillende materialen. 

In het voorjaar van 1991 ontdekten onderzoekers van A T & T dat een laagje zuiver Qq 
geleidend wordt zodra er alkah-atomen aan worden toegevoegd. In een verhouding van 
drie alkah atomen per molekuul ontstaat er een stabiele verbinding die supergelei
dend wordt bij relatief hoge temperaturen [8]. In dh supergeleidende materiaal zitten de 
alkali-atomen (A) in de vrije ruimtes tussen de Cgp molekulen. De alkali-atomen dragen 
hun valentie electronen over aan het Cgo dat hierdoor een half gevulde geleidingsband 
verkrijgt. Het gaat hier om een echte drie-dimensionale supergeleider met een fcc 
kristalstructuur. Er bhjkt een lineaire relatie te zijn tussen de grootte van de eenheidscel 
en de T^ in deze materialen; T^ = 18 K voor K3C50, T^ = 29 K voor RbjCgo, terwijl Cgo 
gedoteerd met mengsels van Rb en Cs al supergeleidend wordt bi j 33 K. Behalve door 
de grootte van het gebruikte alkah-atoom systematisch te variëren is deze lineahe relatie 
ook bepaald uit metingen van T^ als functie van de druk in KjCgo. Naast de AjCgo ver
binding zijn er verder goed gedefinieerde AxCgo verbindingen te maken voor x = 1. 
X = 4 en voor x = 6. Deze verbindingen vertonen echter geen supergeleidende eigenschap
pen. Vaak komen de verschillende stabiele fasen naast elkaar voor. Verder wordt er in
tensief geëxperimenteerd met het maken van stabiele intercalatie-verbindingen van Cgo 
met verschillende metalen en ook met halogenen, dh enerzijds om materiaal met een zo 
hoog mogelijk T^ te krijgen en anderzijds om de eventueel aanwezige supergeleiding be
ter te begrijpen en de structuur van de supergeleidende fase te achterhalen. Slechts een 
paar maanden na de ontdekking van supergeleiders gebaseerd op Cgo werd er gevonden 
dat Cgo in een 1:1 verhouding gedoteerd met T D A E (waar T D A E staat voor tetrakis 
(dimethylamino)ethyleen, C2N4(CH3)8) ferromagnetisme vertoont [9]. D h op Cgo geba
seerde ferromagnetische materiaal heeft bovendien de hoogste kritische temperatuur 
(T^= 16.1 K) van alle tot nu toe bekende organische molekulaire ferromagneten. 

Nieuwe materialen gebaseerd op fullerenen kunnen dus gemaakt worden door andere 
molekulen of atomen tussen de fullerenen aan te brengen. Daarnaast biedt de hohe in 
de fullerenen ook plaats aan atomen en zelfs (kleine) molekulen. Het experimenteel aan
tonen van clusters waarbij metaal-atomen opgesloten zijn in de koolstof kooien was één 
van de moleculaire bundel experimenten die in de periode 1985-1990 uitgevoerd werden 
om de voorgestelde fullereen-structuur van de koolstof-clusters te verifiëren [10]. De dia
meter van een Cgg molecuul is zo'n 7 Angstrom (van koolstof atoom tot koolstof 
atoom) en de beschikbare vrije ruimte in het Cg^ molecuul heeft een 4 Angstrom diame
ter, genoeg voor nagenoeg ieder atoom. Door in de juiste hoeveelheid en op de juiste 
plaats bi jv. metaal atomen bi j te mengen in het productie-proces kon men in de massa
spectrometer molekulen met de massa van kalium plus de massa van Cgo produceren en 
waarnemen. Dat de kalium atomen zich inderdaad in de kooi bevonden werd aange
toond door het zogenaamde 'krimpend inpakken' van dit kalium atoom, en dat gaat als 
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volgt: indien een leeg Cgo molecuul met intense lasers bestraald wordt fragmenteert het 
langzaam via sequentieel verhes van Cj eenheden; het wordt een steeds kleiner fulle
reen, en dat gaat goed totdat het een C32 geworden is die vervolgens geheel uh elkaar 
spat. Het K.QCgo systeem kun je ook fragmenteren via verlies van C2 eenheden en dat 
op zichzelf is al een bewijs voor een sterkere binding van het kahum met de kooi dan 
de binding van een Cj eenheid in de koolstof schil. Maar belangrijker nog, de fragmen
tatie van KQCgo stopt al eerder, namelijk bij K@C44. U h eenvoudige berekeningen 
bl i jkt dat dh ook precies de kleinste kooi is waar nog een kalium atoom in past. Overi
gens is dh apestaartje het voorgestelde en inmiddels geaccepteerde symbool om aan te 
geven dat het kalium atoom zich in een C„ kooi bevindt. Toen in 1990 Cgo als vaste stof 
voorhanden kwam, werd dh materiaal weer gebruikt om er een intense zuivere Cgo bun
del van te maken, en verschillende (onafhankelijke) onderzoeksgroepen toonden aan dat 
edelgas atomen in fullereen-kooien gebracht konden worden in gekruiste molekulaire 
bundel experimenten; kleine atomen als He en Ne kan men met hoge snelheid in een 
bestaand Cgo molekuul schieten, dóór een van de zeshoeken heen [11]. Op deze manier 
kunnen ook twee He atomen bi j een Cgo molekuul naar binnen geloodst worden. Het 
ging hier steeds om molekulaire bundel experimenten waarbij de gevulde fullerenen met 
een gevoelige massaspectrometer gedetecteerd werden. Hoewel deze experimenten het 
bestaan van dergelijke complexen aantoonden, werden hierbij slechts minimale hoeveel
heden geproduceerd. 

Inmiddels is experimenteel aangetoond dat alle edelgas-atomen in Cgo kooien gebracht 
kunnen worden door een Cgo sample gedurende langere t i jd (enkele uren) aan zeer hoge 
druk (3000 atm) en hoge temperatuur (650°C) edelgas bloot te stellen. Met edelgas
atomen gevulde fullerenen kunnen zo gemaakt worden met een efficiëntie van een fractie 
van een procent (t.o.v. de leeg blijvende fullerenen). Kernspinresonantie metingen aan 
de interne gast toonden eerstens onomstotelijk aan dat de gast daadwerkelijk in de kooi 
zh, en geven bovendien inzicht in de gast-kooi interactie [12]. 

Grote schaal productie van metaal-fullerenen bl i jkt mogelijk te zijn door in de produc
tiekamer, dus in de koolstof boogontlading, metaal atomen in de juiste verhouding bi j 
te mengen. Op deze manier zijn er milligrammen van fullerenen met bi jv. Lanthaan (La) 
atomen er in geproduceerd. Het metaal-fullereen waarbij een La atoom in een Cg2 f u l 
lereen zit is stabiel en oplosbaar in tolueen en is het eerste metaal-fuUereen waarvan on
omstotelijk bewezen is dat het als zodanig bestaat [13]. D h complex is het best beschre
ven als een La^+ ion binnen een drievoudig negatief geladen Cgz fullereen. 

Op moleculah niveau vormen de gevulde fullerenen een modelstysteem voor de bestude
ring van de eigenschappen van gelocahseerde atomen, molekulen en ionen. Naast fulle
renen met een intern chemisch gebonden gast zijn er ook gevulde fullerenen waarin de 
interne gast uhsluitend als het ware topografisch gebonden is (het bovengenoemde voor
beeld van de edelgas complexen), en bijna zo vri j is als in de gasfase. 

Gevulde fullerenen vormen tevens een basis voor nieuwe materialen. Indien een mole
kuul met een electrische dipool wordt opgesloten in een Cgo kooi, zullen de dipolen nog 
steeds in staat zi jn zich vri j te richten, zelfs als de koolstofkooien als zodanig stil staan. 
Dipolen in naburige kooien zullen elkaar 'voelen' en collectieve effecten van de wissel
werkende, vr i j roterende, electrische dipolen kunnen experimenteel onderzocht worden. 

Het is al genoemd dat Cgo fullerenen die in de juiste verhouding gemengd worden met 
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alkalimetalen een supergeleidend materiaal vormen. Men vermoedt dat sommige gevulde 
fullerenen ook supergeleidend zullen zi jn. Zeldzame aardmetalen in fullerenen bevinden 
zich als drievoudig positief geladen ionen in een inerte omgeving, wat deze materialen 
uiterst geschikt maakt voor optische versterking en de basis kan vormen voor een nieuwe 
klasse lasers. De huidige stand van zaken in het onderzoek aan gevulde fuherenen is o.a. 
weergegeven in een overzichtsartikel van Bethune et al. [14]. 

In de organische chemie wordt het nieuwe molekuul een vergelijkbare rol als het 
benzeenmolekuul toegedacht en de fuherenen zouden kunnen fungeren als bouwstenen 
in een nieuwe drie-dimensionale vorm van chemie. Er zijn ondertussen vele chemische 
afgeleides van Qo gemaakt. Dit bl i jkt veelal eenvoudiger dan men vooraf had verwacht 
en dit zegt dan ook direct iets over de stabilheit van de fuherenen. Zo vindt er in aanwe
zigheid van zuurstof en onder invloed van licht oxidatie van Cgo plaats en dit zou wel 
eens een beperking kunnen betekenen voor sommige praktische toepassingen van op f u l 
lerenen gebaseerde materialen. Een van de eerste chemische afgeleides die in grote hoe
veelheden is gemaakt is een Cgo met een osmyl-groep er aan. Een kristal van 'geösmy-
leerd' Cgo is gebruikt om voor de eerste keer het voetbal-frame van het Cgo molekuul 
zichtbaar te kunnen maken; het 'chemische handvat' aan het Cgo molekuul zorgt er 
voor dat alle ballen zich in dezelfde ruimtelijke oriëntatie in het kristal bevinden, waarna 
middels Röntgen-diffractie het geösmyleerde complex en daarmee ook het voetbal-frame 
van Cgo vastgelegd kan worden [15]. Recentelijk is er een overzichtartikel verschenen 
over de chemie van de fullerenen [16]. 

Eenvoudige berekeningen tonen aan dat een individuele Buckybal harder is dan dia
mant, iets waar Buckminster Fuller zich waarschijnlijk niet over verbaasd zou hebben. 
Daarentegen is een opeenstapehng van lagen Cgo molekulen eenvoudig samendrukbaar 
omdat de individuele ballen slechts door de Van der Waals wisselwerking met elkaar ver
bonden zijn. Bovendien dient opgemerkt te worden dat de bovengenoemde hardheid van 
Cgo aOeen geldt wanneer er isotroop over de hele bol dezelfde druk wordt uitgeoefend. 
Stop je Cgo molekulen in een hoge druk diamant cel terwijl je geen speciale voor
zorgsmaatregelen neemt om de druk homogeen over het sample te verdelen dan blijken 
de Buckyballen bi j kamertemperatuur en bij een druk van zo'n 20 GPa vohedig over te 
gaan in . . .diamant! Hoewel een onafhankelijke experimentele bevestiging tot op heden 
uitgebleven is, werd dit zo'n anderhalfjaar geleden als dé productiemethode bi j uitstek 
voor de grote schaal synthese van (polykristahijn) diamant gepresenteerd [17]. 

Een kristal van Cgo molekulen is te zien als opgebouwd uit kogelharde boOen die onder
ling slechts zeer zwak (uitsluitend Van der Waals interactie) gekoppeld zi jn. D h maakt 
de dynamica van Cgo molekulen in de vaste stof zeer interessant. Het b l i jk t bijvoor
beeld dat de molekulen in de vaste stof bi j kamertemperatuur bijna vr i j roteren in het 
kristahooster met een tijdsconstante die slechts drie maal langer is dan de berekende 
tijdsconstante voor een geheel vrije Buckybal bij kamertemperatuur, en zelfs sneller dan 
een Buckybal roteert in een wihekeurig oplosmiddel. Rond 260 K vindt er een eerste-orde 
overgang plaats, veroorzaakt doordat de Cgo's zich oriëntationeel gaan ordenen; de 
molekulen zijn niet perfect sferisch maar ze hebben facetten en gaan in de energetisch 
meest voordehge positie t.o.v. hun buren staan. D h resuheert in een simpel kubische (sc) 
kristalstructuur met vier verschillend georiënteerde Cgo molekulen per eenheidscel [18]. 

Het huidige fullerenen onderzoek in Nijmegen richt zich met name op de eigenschappen 
van gevulde fuherenen en op de dynamische eigenschappen van fuherenen in goed gede-
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finieerde kristallen. De morfologie en de interne structuur van de gegroeide kristallen 
is nauwkeurig onderzocht. Voor de theoretische beschrijving van het kristalgroei proces 
zijn de fullerenen als perfect sferisch te beschouwen tengevolge van het feh dat ze bij 
kamertemperatuur in de vaste stof nagenoeg vri j kunnen roteren. De experimenteel ge
vonden kristalvorm komt dan ook goed overeen met de theoretisch voorspelde even-
wichtsvorm voor een kristal opgebouwd uit harde bollen die onderling slechts door een 
relatief zwakke Van der Waals interactie met elkaar verbonden zijn. Het C ô molekuul 
is daardoor uhermate geschikt als model-syteem voor het testen van kristal-groei theo
rieën. 

Het onderzoek aan gevulde fullerenen l i jk t de 'holy grail' in het fullerenen onderzoek. 
Het is onomstotelijk aangetoond dat voldoende hoeveelheden gevulde fullerenen ge
maakt kunnen worden maar het onderzoek aan de fysische en chemische eigenschappen 
van deze molekulen staat nog in de kinderschoenen, en er zijn de komende jaren nog 
spectaculaire ontwikkelingen op dit gebied te verwachten. Het Nijmeegse onderzoeks
werk aan fullerenen wordt financieel gesteund door de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en maakt deel uh van het onderzoeksprogramma 
van de Stichting voor Fundam.enteel Onderzoek der Materie (FOM). 
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I N A F W A C H T I N G V A N HET ZESDE QUARK 

door 

P . J . van Baal 

Samenvatting 

In deze voordracht zal de huidige stand van de natuurkunde der elementaire deeltjes 
worden geschetst aan de hand van de recente experimentele resuhaten die verkregen zijn 
met de grote deeltjesversnehers op o.a. het Cern te Genève en het Fermhab nabij Chica
go. Deze resuhaten stemmen nauwkeurig overeen met de theoretische voorspelhngen en 
er wordt uiteengezet waarom we verwachten een zesde quark (het zogenaamde top 
quark) te vinden b i j de experimenten die momenteel gaande zijn. De hoop, en de ver
wachting was dat b i j het uitspreken van deze voordracht (op 21 februari 1994) we U op 
de hoogte konden brengen van de ontdekking van dit quark. Men beweert nu het toen 
al gezien te hebben, maar officieel is hier pas twee maanden later (op 26 aprh 1994) 
ruchtbaarheid aan gegeven. Bij het opschrijven van deze voordracht zal ik schetsen 
waarom het detecteren van het top quark zo moeizaam gaat. Veel over de elementahe 
deeltjes is nog onbekend en de belangrijkste vragen die nog open staan zullen de revue 
passeren. Ter sprake komt de rol die het illustere Higgs deeltje zou moeten spelen bij 
de verklaring van de massa's van de elementaire deeltjes, al ligt de werkelijke verklaring 
hiervoor welhcht in een correcte beschrijving voor de quantumtheorie van gravitatie. De 
verschillende versies van een geünificeerde theorie hebben nog niet geleid tot een overtui
gend begrip van deze belangrijke problemen, maar hebben wel aanleiding gegeven tot 
experimenten om de levensduur van het proton te meten. U hoeft zich geen zorgen te 
maken, verval van een proton is nog steeds niet waargenomen. Wel hebben deze giganti
sche detectoren intussen de neutrinos van een supernova 'gezien' en daarbij een belang
rijke bijdrage geleverd tot een beter begrip van de sterevolutie. Op deze en andere toe
passingen van de verworven fundamentele kennis der elementaire deeltjes zal kort wor
den ingegaan. 

Deeltjes en krachten 

Ruwweg bestaat de ons omringende wereld uit twee soorten deeltjes: de krachtvoelende 
en de krachtvoerende deeltjes. De krachtvoelende deeltjes zijn onderverdeeld in twee ca
tegorieën, de leptonen (zoals het elektron en het neutrino) en de hadronen (zoals het pro
ton en neutron). De krachtvoerende deeltjes zijn de dragers van de kracht tussen de 
krachtvoelende deeltjes en worden ook wel ijkdeeltjes genoemd, met als voorbeeld het 
foton (ofwel hchtquantum). Het elektron, het proton en het foton zijn de belangrijkste 

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe Reeks 72. Lezing gehouden voor de Koninkii jke Maatschap
pi j voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 21 februari 1994. 
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ingrediënten voor de opbouw van de materie. Een elelctron wordt aan een proton gebon
den door de electromagnetische aantrekkingskracht. Het vormt zo een waterstofatoom 
met een afmeting van ongeveer één angstrom, hetgeen 10"'"m is. De electromagneti
sche kracht komt tot stand door de uitwisseling van fotonen tussen electron en proton. 
Het onderscheid tussen leptonen en hadronen volgt uh de mate waarin ze gevoelig zijn 
voor de verschillende krachten. Er zijn vier krachten bekend: de zwaartekracht, de 
zwakke kracht, de electromagnetische kracht en de sterke kracht, in volgorde van sterk
te. Leptonen zijn ongevoelig voor de sterke kracht en veelal hcht, terwijl hadronen wel 
de sterke kracht voelen en veelal zwaarder zi jn. De zwaartekracht is speciaal in de zin 
dat die kracht ahi jd aantrekkend is (het is daarom maar goed dat de zwaartekracht zo 
zwak is). Voor de drie overige krachten heeft men naast aantrekking ook afstoting. 

De sterke kracht 

Zo is de sterke kracht verantwoordelijk voor het bijeenhouden van de protonen en neu
tronen in de kern van een atoom, men noemt het dan de kernkracht. Deze kernkracht 
is echter een zwak restant van de sterke kracht. De hadronen (zoals het proton en neu
tron) zijn namelijk weer opgebouwd uit andere, kleinere deeltjes, de zogenaamde 
quarks. Zo bestaat het proton uit twee up (op) en één down (neer) quark met een fractio-
nele electrische lading van resp. min tweederde en eenderde maal de elektronlading, ter
wi j l het neutron bestaat uit één up en twee down quarks. Het is de sterke kracht die de 
quarks bijeenhoudt in een proton of neutron, zoals de electromagnetische kracht de 
elektronen gebonden houdt aan een kern. Er is echter een fundamenteel verschü. Een 
atoom kan ontbonden worden in haar samenstellende delen, de ionisatie. Een fractionele 
lading is nog nooit waargenomen. Een proton kan dus kennelijk niet ontbonden worden 
in quarks. 

Toch kan men de quarks binnen het proton (met een afmeting van één fermi, ofwel 
10"'̂ /??) waarnemen door de sterke afbuiging van zeer snelle elektronen (die zelf nog 
eens een factor honderdduizend kleiner dan een proton zi jn, dus 10"^°w). Men ziet dan 
dat het proton drie harde pitten heeft, de quarks met de eerder genoemde fractionele la
dingen [1]. Kennelijk worden de quarks zo sterk gebonden dat we ze niet vr i j kunnen 
maken. Dh heet het opsluitingsprincipe (ofwel confinement). De kracht wordt veroor
zaakt door de uitwisseling van een ijkdeeltje, dat de toepasselijke naam gluon (of l i j m -
deeltje) heeft gekregen. Ook een gluon is echter nog nooh rechtstreeks, d.w.z. buiten een 
hadron, waargenomen. Wel kunnen hadronen vervallen in andere hadronen onder het 
uitzenden van mesonen. 

Dit zijn hadronen die bestaan uit één quark en één anti-quark. Een anti-deeltje is een 
deeltje waarvan alle eigenschappen, zoals lading en spin (d.w.z. hoeveelheid draaiing) 
precies tegengesteld zijn aan die van een deeltje. Hadronen hebben allen een heehalhge 
lading (in eenheden van de elektronlading). Op zo'n heehalhge lading na hebben de 
quarks een lading die eenderde is van de elektronlading, immers een lading van min 
tweederde scheelt precies één met de lading eenderde. Evenzo hebben de anti-quarks op 
een heehalhge lading na allen een lading die min eenderde maal de elektronlading is. 
Kennelijk moet het aantal quarks en het aantal anti-quarks binnen een hadron alt i jd een 
exact drievoud verschillen. 

Dit wordt verklaard door het feit dat ieder quark drie varianten heeft die van elkaar 
verschillen door een eigenschap die kleur wordt genoemd. De theorie van de sterke 
kracht staat dan ook bekend als de Quantum Kleurendynamlca (Quantum Chromodyna
mica, QCD). De reden om deze eigenschap kleur te noemen is even fundamenteel als 
simpel. Er zijn ook precies drie hoofdkleuren: rood, groen en blauw. Als we die mengen 
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krijgen we wit. Evenzo levert menging van een kleur met zijn complementaire kleur (min 
of meer per definitie) wit. Geven we de anti-quarks de geconjugeerde kleuren van de 
quarks, dus de kleuren zeegroen, violet en geel, dan is de regel dat alleen kleurloze com
binaties direct waarneembaar zi jn. Dit betekent inderdaad dat een quark óf in de buurt 
van een anti-quark óf van twee andere quarks moet zijn om zijn kleur te neutraliseren. 
In het eerste geval vinden we een meson, in het tweede een baryon. Maar het impliceert 
ook dat zes quarks gesphtst kunnen worden in twee kleurloze combinaties, die niet lan
ger in eikaars buurt hoeven te blijven. 

De kleurloosheids hypothese verklaart evenzeer waarom het gluon van zi jn vrijheid 
wordt beroofd. Di t komt omdat een gluon de kleur van het quark kan veranderen onder 
het uitwisselen van de sterke kracht met een ander quark (het draagt daarom de kleuren
combinatie van een quark-anti-quark paar). Uit de negen combinaties van kleur en com
plementaire kleur, is er één combinatie die kleurloos gekozen kan worden en dus vri j 
moet kunnen voorkomen. Dh is precies het foton dat de electromagnetische kracht uh-
wisseh en zich niet mengt met de sterke kracht. Er zijn dus acht verschihende gluonen. 
Omdat zij een kleurencombinatie dragen, kunnen ze onderhng met elkaar een interactie 
aangaan. Ze zijn dus naast krachtvoerende deeltjes ook krachtvoelende deeltjes. D h in 
tegenstehing met een foton dat niet (althans rechtstreeks) met zichzelf een interactie kan 
aangaan. 

Van quarks tot jets 

Dat de sterke kracht inderdaad sterk is, volgt uit de bestudering van de massa's van de 
mesonen als functie van hun hoeveelheid draaüng (de spin dus). Net als in een draaimo
len, waar we ons goed moeten vasthouden opdat we er niet uit worden geslingerd, zo 
ook moeten het quark en anti-quark elkaar goed 'vasthouden'. Het bl i jkt dat het kwa
draat van de massa van de mesonen evenredig is met hun impulsmomenten. D h verband 
wordt wel de Regge l i jn genoemd. Uit de evenredigheidsconstante leidt men de kracht 
af. Deze bl i jkt in redelijke benadering onafhankelijk te zijn van de afstand (voor afstan
den groter dan ongeveer eenderde fermi) en bedraagt maar liefst 10 tot 15 ton. 

Als het meson te hard ronddraait wordt het instabiel, maar het kan niet in een quark 
en een anti-quark uiteenvallen. Echter, omdat het up en down quark erg hcht zi jn, en 
de energie in het veld dat de quarks bij elkaar moet houden groot is, kan er een quark
anti-quark paar gecreëerd worden, waarvan het anti-quark (resp. quark) zich voegt bi j 
het oorspronkelijk quark (resp. anti-quark) van het rondtollende meson. D h kan aldus 
uiteenvallen in twee mesonen. Soms is de energie in het veld zo groot, dat er vele quark
anti-quark paren worden gecreëerd, zich hergroeperend in een groot aantal kleurloze 
combinaties, de hadronen. 

Iets vergelijkbaars gebeurt als we bijv. met een snel electron een van de quarks binnen 
een proton raken. Niet alleen wordt het electron dan heel sterk afgebogen, maar ook het 
quark krijgt een behoorlijke zet. Daardoor zal het zich uh het proton proberen te verwij
deren, maar dat kan alleen als er een quark-anti-quark paar wordt gecreëerd, waarvan 
het quark achterblijft om de kleur van de twee quarks in het proton (die niet door het 
electron werden geraakt) te neutraliseren, terwijl het anti-quark zich bi j het wegvliegende 
quark vervoegt, om eveneens de kleur te neutrahseren. We zien dan dus een meson uit 
het proton wegvliegen. Wederom, als de energie maar groot genoeg is, zullen vele hadro
nen wegvliegen, in een richting die (na middeling) met de richting van het oorspronkelij
ke quark, dat door het electron werd geraakt, zal overeenkomen. De verzameling hadro
nen afkomstig van een snel quark wordt eenye? genoemd, en het proces van het afscher
men van de quark kleur door de creatie van quark-anti-quark paren en de daaropvolgen-
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de hergroepering in hadronen, de hadronisatie. Als voorbeeld geven we in figuur 1 de 
jets van een typisch proces waarbij uh de annihüatie van een electron-positron paar een 
quark, anti-quark en een gluon worden gecreëerd, allen met een hoge energie. Ten gevol
ge van de hadronisatie krijgt men daardoor drie jets. Het was op deze wijze dat in 1979 
bi j het versnellersinstituut Desy te Hamburg voor het eerst indirect het gluon werd waar
genomen. 

Jets vormen een essentieel onderdeel van de zoektocht naar het top quark. Veel van 
de experimenten om het te vinden worden ondernomen met een zogenaamde hadron ver
sneller (ook wel ppbar colliders genoemd, p is het symbool voor het proton, p (pbar), 
is het symbool voor het anti-proton). Hierbij worden protonen en anti-protonen in te
gengestelde richting tot grote snelheden versneld in ringvormige deeltjesversnellers. De 
grootste versneller van dit type staat momenteel in de Amerikaanse staat Illinois (nabij 
Chicago), en heeft een omtrek van 6,4 kilometer. De maximale energie van het proton 
is bijna 1 TeV (terra electronvolt). De versneller draagt dan ook de naam Tevatron. De 
energie en massa (equivalent met energie via Einsteins relatie E=mc^) wordt in de 
deeltjesfysica veelal in GeV's uhgedrukt, waarbij één Gev ongeveer gelijk gesteld kan 
worden aan de massa van het proton. Een TeV is dan gelijk aan duizend GeV. 

Bi j een botsing tussen een proton en anti-proton is bi j het Tevatron dus in principe 
bijna 2 TeV beschikbaar aan energie om nieuwe deeltjes te vormen. Echter, omdat het 
proton en anti-proton ieder uh drie (anti-)quarks zijn opgebouwd is in prakti jk lang niet 
al deze energie beschikbaar. De kans dat alle drie de quarks binnen het proton tegelijker
t i jd met alle drie de anti-quarks binnen het anti-proton zullen reageren is verwaarloos
baar klein bij deze energie. Bovendien weet men nooit precies met welke energie een 
quark uh het proton met een anti-quark uh het anti-proton zal botsen, omdat binnen 
een proton de quarks ook nog een eigen beweging hebben. 

De zwakke kracht 

De verschihende soorten quarks worden smaken (flavours) genoemd. Het gluon kan wel 
de kleur maar niet de smaak van een quark veranderen. De verschillende kleuren van 

Figuur L 
Drie jets afkomstig van een quark, anti-quark en gluon gecreëerd uit electron-positron 

annihilatie, zoals waargenomen op Desy. 
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Krachtvoerende deeltjes 

naam lading spin massa 

7 foton 0 1 0 electromagnetisme 

A gluon 0 1 0 sterke kracht 

w ± W-deeltje ±6 1 80 GeV zwakke kracht 

z Z-deeltje 0 1 91 GeV zwakke kracht 

g graviton 0 2 0 zwaartekracht 

Krachtvoelende deeltjes 

naam lading spin massa 

d down quark -e/3 1/2 10 MeV 7,W,Z,A,g 

u up quark 2e/3 1/2 5 MeV 7,W,Z,A,g 

e electron -e 1/2 511 keV 7,W,Z,g 

Ve neutrino 0 1/2 0(<10 eV) W,Z,g 

s strange quark -e/3 1/2 250 MeV 7,W,Z,A,g 

c charm quark 2e/3 1/2 1,5 GeV 7,W,Z,A,g 

muon -e 1/2 106 MeV 7,W,Z,g 

muon-neutrino 0 1/2 0(<0,5 MeV) W,Z,g 

b bottom cjuark -e/3 1/2 4,8 GeV 7,W,Z,A,g 

t top quark 2e/3 1/2 174 GeV 7,W,Z,A,g 

r tau -e 1/2 1,8 GeV 7,W,Z,g 

VT tau-neutrino 0 1/2 0(<164 MeV) W,Z,g 

Tabel I 

een smaak hebben allen dezelfde massa. (Dh komt omdat de kleur samenhangt met een 
SU(3) symmetrie.) Twee smaken hadden we al genoemd, het up en down. Daarnaast zijn 
er het strange, charm, bottom en het illustere top quark, waarvan men nu beweert dat 
het is waargenomen. In tabel 1 vindt U een samenvatting van de eigenschappen van deze 
deeltjes, zoals de lading, spin en de massa. De essentie van de smaken van de quarks 
is dat deze door de krachtvoerende deeltjes van de zwakke wisselwerking kunnen veran-
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deren. Deze krachtvoerende deehjes zijn wederom ijkdeeltjes, die in drie vormen voor
komen, W-deeltjes met een lading gelijk of tegengesteld aan die van het electron en het 
Z-deehje, dat electrisch neutraal is. De zwakke wisselwerking is op een intrigrerende w i j 
ze met die van de electromagnetische wisselwerking verweven. De symmetrie die daarbij 
een rol speelt is U ( l ) (de groep van de fasedraanngen) en SU(2) {bijna vergelijkbaar met 
de groep van draahngen in de ruimte). De W- en Z-deeltjes hebben spin 1 (evenals het 
foton en het gluon) en een zware massa. Ze worden daarom ook wel de zware vector-
deeltjes genoemd (zie tabel 1). 

Essentieel voor de zwakke wisselwerking is dat het de pariteh niet behoudt. Parkeit 
hangt samen met de invariantie onder spiegeling. De spin van een quark kent twee 
toestanden, namelijk wijzend in of tegen de bewegingsrichting van het quark. Men 
spreekt ook wel van een links- of rechtshandig gepolariseerd quark. Het b l i jk t nu dat 
de zware vectordeeltjes alleen aan de hnkshandig gepolariseerde component van het 
quark koppelen, en niet aan de rechtshandige component. Omdat onder een pariteits 
transformatie de hnkshandige polarisatie over gaat in de rechtshandige polarisatie, 
schendt de zwakke wisselwerking dus de pariteit. De zware vectordeeltjes koppelen pre
cies zo aan de leptonen, dus aan het electron en het neutrino. In figuur 2 is aangegeven 
hoe het verval van een neutron via de zwakke wisselwerking plaatsvindt. Een neutron 
gaat hierbij over in een proton, electron en een anti-neutrino. De zwakte van de wissel
werking (in belangrijke mate veroorzaakt door de zwaarte van het W-deeltje) mani
festeert zich door de lange levensduur van het neutron (ongeveer 15 minuten). In eerste 
instantie zou men kunnen denken dat het neutron ook via de sterke wisselwerking kan 
vervallen in een proton en een meson (het -n ~ , bestaande uh een up quark en een down 
anti-quark), ware het niet dat de massa van een pion (0,1396 GeV) en een proton (0,9383 
GeV) tesamen meer is dan de massa van een neutron (0,9396 GeV), zodat energiebehoud 
dit verval verbiedt (de levensduur bi j zo'n verval zou heel veel korter zijn geweest). Wel 
kan men de pionen effectief zien als de krachtvoerende deeltjes van de kernkracht. Z i j 
waren als zodanig, lang voordat het bestaan van quarks werd gepostuleerd, al door 
Yukawa beschreven. Hopelijk is hiermee duidelijk waarom eerder werd gezegd dat de 
kernkracht een (relatief) zwak restant van de sterke kracht vormt. Merk op dat de neu
tronen in een stabiele kern niet in protonen kunnen vervaüen, zowel via de zwakke 
wisselwerking (het zogenaamde beta-verval) als de sterke wisselwerking, alleen maar 
omdat energiebehoud dh verbiedt. Zo is dus bijvoorbeeld de massa van het electron 
(0,5 MeV = 5x10" ' ' GeV), op een uiterst subtiele wijze, mede verantwoordelijk voor de 
wereld zoals wi j die waarnemen. 

Het neutrino heeft geen kleur en geen electrische lading, en kan alleen via de zwakke 
wisselwerking met de materie interactie hebben (en is daarmee uniek in zijn soort). Daar
door is het heel moeilijk te detecteren. Het werd dan ook ontdekt omdat in bepaalde 
vervalsprocessen de energie niet behouden leek. Het ziet er naar uh dat het neutrino geen 
massa heeft. In dat geval hoeft er geen rechtshandige component van het neutrino te be
staan. Uit de experimenten weet men dat de massa zeker niet groter dan 10 eV kan zijn. 
Een massief neutrino kan in de cosmologie een belangrijke rol spelen, vooral ook in het 
kader van de donkere materie. U h allerlei waarnemingen (zoals de rotatie van een melk
wegstelsel op grote afstanden van haar centrum) bl i jkt het heelal voor een belangrijk deel 
gevuld te zijn met materie die niet zichtbaar is, maar zich door de zwaartekracht wel laat 
voelen. Er zijn hiervoor, naast het neutrino, vele nieuwe en vaak exotische mogelijkhe
den onderzocht, waarbij de belangrijkste factor is dat de deeltjes vrijwel alleen via de 
zwaartekracht aan de andere materie koppelen. De verzamelnaam die men voor dat 
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soort deeltjes heeft wü ik u niet onthouden, ze heten WIMPs (Weakly Interacting Mas
sive Particles). 

Drie families 

Het up quark, down quark, electron en neutrino vormen een familie, die M . Veltman 
rangschikte in de vorm van een vlag [2], waaruit men de interacties met de krachtvoeren
de deeltjes kan aflezen (zie figuur 3). Daarnaast zijn er nu twee andere famihes bekend. 
De tweede familie bestaat uit het charm quark, strange quark, muon en het muon
neutrino. De derde famihe bestaat uh het top quark, bottom quark, tau en het tau-
neutrino. Van vlag tot vlag is de massa steeds groter en waarom de deeltjes zich zo laten 
rangschikken is eigenlijk in z'n geheel onbekend, met de uitzondering van één feit, dat 
verklaart waarom het top quark absoluut noodzakelijk was. Dit was dezelfde reden 
waarom het charm quark voorspeld werd nog voordat het werd waargenomen in 1974 
(in vorm van het / / ^ of ook wel 'gypsy' deeltje). Pas in 1977 werd het bottom quark 
waargenomen, daar had men toen niet op gerekend, omdat de twee eerste famihes com
pleet waren. Maar vanaf 1977 was het duidelijk dat het top quark moest bestaan. 
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e 

Figuur 3. 

Rangscliikking van de deeltjes binnen een familie in een vlag. De indices aan de quarks 
geven de kleuren rood, groen en blauw aan. De golvende horizontale lijntjes geven de 
gluon interactie weer, de horizontale lijntjes die van het foton, W-deeltje of Z-deeltje. 

Cr Cg Cb 

Sr Sg Sb 

tr tg tb 

br bg bb 

i'r 

T 



92 

Er bestaan processen waarbij een fermion rondloopt tussen drie interacties met vector
deeltjes. Dit zou aanleiding geven tot de koppeling van de vectordeeltjes aan een onfy
sisch deeltje, waardoor de waarschijnlijkheid, of zelfs de lading, bij interacties niet lan
ger behouden zou zijn. Dit staat bekend als de anomahe [3]. leder quark of lepton draagt 
eraan b i j , maar het miraculeuze is dat de som van deze bijdragen binnen een familie (dus 
bijv. de bijdragen van het electron, neutrino, up quark en down quark) precies tegen el
kaar wegvallen. Zonder top quark, maar met bottom quark, tau en het bijbehorend neu
trino zou het dus mis gaan. Dit is waarom we ervan overtuigd waren dat het top quark 
gevonden zou worden. 

Het tau-neutrino is, net als het electron- en muon-neutrino moeilijk waar te nemen. 
Door het feit dat ze alléén via de zware vectordeeltjes aan het bijbehorende electron, mu
on of tau koppelen, kan men uit de waarneming van de electron, muon of tau de aanwe
zigheid van het betreffende neutrino concluderen. Om haar energie te meten moet men 
echter de energie van alle deeltjes na de botsing meten. Het verschh met de energie voor 
de botsing geeft dan de neutrino energie. Ook kan men aldus (uit behoud van impuls) 
de richting van het wegvhegende neutrino bepalen. Dit is waarom de moderne deeltjes 
detectoren hede ten dagen zo gigantisch complex zi jn. Om het neutrino waar te nemen 
moet men alle andere deeltjes nauwkeurig kunnen opmeten. Dat is niet zo makkelijk. 
In ieder geval bestaat altijd de kans dat een of meerdere deeltjes ontsnappen in de rich
ting van de bundellijn, of waar twee detectorcellen aan elkaar aansluiten ('cracks' in de 
detector). 

Toch heeft men onlangs op het Cern te Genève onomstotelijk kunnen vaststellen dat 
er precies drie verschillende neutrinos (hchter dan 45 GeV) zijn. D h was een van de be
langrijkste triomfen van de LEP (Large Electron-Poshron) versneller. Hier worden elec
tron en positron in tegengestelde richting versneld tot ca. 45 GeV in een ring van 27 km 
omtrek. Deze energie is beduidend minder dan wat men in het Tevatron haalt, terwijl 
de ring toch veel groter is. Dit geeft de beperkende factor van de cirkelvormige versnel
lers aan. Een geladen deeltje straalt bij afbuiging (in een magneetveld). Deze zogenaam
de remstraling is groter naarmate de massa kleiner is. Dit is waarom het makkelijker is 
de protonen, die ongeveer tweeduizend maal zwaarder dan de electronen zi jn , te versnel
len. Het belangrijke voordeel van de electron-positron versnellers is dat vooralsnog de 
leptonen geen interne structuur hebben en alle energie bi j de annihilatie van een electron 
en positron beschikbaar is voor de vorming van nieuwe deeltjes. Zo heeft men de LEP 
versneller vooral gebruikt om het Z-deeltje in grote hoeveelheden te produceren, van
daar dat de bundelenergie op de helft van de Z-massa wordt gekozen. Om met electron-
positron versnellers veel hogere energieën te bereiken (LEP zal uiteindelijk zijn energie 
bijna verdubbelen, zodat paren van tegengesteld geladen W-deeltjes gevormd kunnen 
worden) denkt men voor de toekomst aan lange lineare versneüers. 

Omdat het Z-deeltje niet stabiel is, is de massa van het Z-deeltje niet scherp bepaald. 
Men spreekt wel van een resonantie, waarvan het centrum de massa bepaalt en de breed
te aangeeft hoe instabiel het deeltje is. Hoe meer soorten deeltjes er z i jn waarin het Z-
deeltje kan vervallen, hoe groter deze breedte is. Alleen de deeltjes met een massa kleiner 
dan de helft van de Z-massa kunnen hieraan bijdragen, het is niet onredelijk aan te ne
men dat we alle geladen deeltjes met een massa kleiner dan 45 GeV (die koppelen aan 
het Z-deeltje) hebben waargenomen. Als er meer dan drie famihes zouden zi jn , dan zou
den de geladen deeltjes van die famihes allemaal veel zwaarder zi jn, maar de bijbehoren
de neutrale neutrinos hoogst waarschijnlijk niet. In de berekening van de vervalsbreedte 
van het Z-deeltje is daarom alleen het aantal hchte neutrinos een onbepaalde factor. Uit 
de experimenten is ondubbelzinnig vast komen te staan dat er precies drie verschillende 
soorten neutrinos met een massa beneden de 45 GeV bestaan, zie figuur 4. Het belang. 
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ook voor de cosmologie, van dit resultaat kan niet genoeg benadrukt worden. 

Daarnaast hebben de experimenten geleid tot een heel nauwkeurige test van wat men 
het Standaard Model is gaan noemen, dwz. de theorie voor de electro-zwakke en de ster
ke wisselwerking. Het model werd eerst in 1967 door Glashow en Weinberg en later door 
Salam als een van de vele mogelijke theorieën voor de zwakke wisselwerking geformu
leerd, maar het was vooral dankzij het werk van onze landgenoten Martinus Veltman 
en Gerard 't Hoof t begin jaren zeventig, dat deze theorie serieus werd genomen. Vóór 
die t i jd wist men eigenhjk niet hoe men er mee moest rekenen (er waren oneindigheden 
die de theorie in eerste instantie vri j zinloos leken te maken). Het recente boek van 
't Hoof t geeft van die ontwikkehngen een mooi overzicht [3]. 

Het top quark 

Naast de vervalsbreedte van het Z-deeltje heeft men op Cern heel nauwkeurig vele ande
re grootheden kunnen meten. Omdat het top quark nogal zwaar is (in ieder geval zwaar
der dan het Z-deeltje) kon men de massa niet rechtstreeks bepalen. In de quantumtheorie 
laat Heisenbergs onzekerheids relatie ons toe voor korte t i jd energie te lenen (hoe meer 
energie we lenen, des te sneller moeten we het weer inleveren). We speken dan wel van 
virtuele deeltjes. Het effect van zo'n virtueel top quark op de gemeten grootheden is 
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Figuur 4. 

De waarschijnlijkheid dat annihilatie van een electron en een positron bij LEP aanlei
ding geeft tot een Z-deeltje, dat vervolgens in hadronen vervalt, als functie van de totale 
energie. Voor een verschillend aantal (N^) lichte neutrinos wordt de theorie vergeleken 
met de data. 
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Figuur 5. 
De productie van het top quark-anti-quark paar via quark-anti-quark annihilatie bij het 

Tevatron, en het verval via de W-deeltjes. 

daardoor nogal gering, zodat erg preciese metingen (en berelceningen) nodig zi jn. Tocli 
heeft men hierdoor Icunnen voorspellen dat het top quark een massa tussen de 130 en 
200 GeV zou moeten hebben. De onnauwkeurigheid komt niet alleen door de mate van 
ongevoehgheid van de metingen voor de top quark massa, maar ook doordat de massa 
van het zogenaamde Higgs deeltje onbekend is. Het Higgs deeltje zal later ter sprake ko
men. Gelukkig is de gevoehgheid voor deze Higgs massa nog geringer dan voor de top 
quark massa. 

In figuur 5 hebben we de processen weergegeven, waarmee in het Tevatron naar het 
top quark wordt gezocht. Het beschrijft (hnks) de annihilatie van een quark uit het pro
ton met een anti-quark uh het anti-proton, en vervolgens de creatie van een top quark 
en anti-quark. Zoals ik al eerder vermelde, weten we helaas niet precies welke energie 
het annihilerende quark-anti-quark paar heeft - dit is het grote nadeel van de pp versnel
lers. Geen van de electron-positron versnellers als LEP, of de hneare versneller van 
SLAG in Californië, zal een voldoende hoge energie kunnen bereiken om het top quark 
via electron-positron annihilatie te maken. Om de massa van het top quark b i j het Teva
tron te bepalen moet men zorgvuldig de vervalsproducten bestuderen en hun energieën 
meten. Het top quark zal via de zwakke wisselwerking uheenvallen in een W-deeltje en 
een bottom quark. Het W-deeltje is, net als het Z-deehje, erg instabiel en zal snel uiteen
vallen. Hiervoor zijn er twee mogelijkheden. Öf het W-deeltje vervalt in een electron, 
muon of tau (/) en een bijbehorend neutrino (v), óf in een quark {q ') en anti-quark {q) 
(van verschillende smaken, maar dezelfde famihe). Ieder van de quarks, als ze voldoende 
grote energie hebben, zullen aanleiding tot jets geven. Het aantal jets kan daarbij dus 
makkelijk tot zes oplopen. 

Helaas verraden de vervalsproducten niet eenduidig of er een top quark werd geprodu
ceerd. Er zijn in het standaard model vele processen die vergelijkbare vervalsproducten 
hebben. Dit heten achtergrondprocessen en het is zaak naar die processen te zoeken waar 
het aantal achtergrondprocessen (liefst) kleiner is dan het aantal processen dat via de 
productie van een top quark-anti-quark verlopen. Men kan de achtergrondprocessen 
aanzienlijk reduceren door er zeker van te zijn dat er bottom quarks bi j het proces be
trokken zi jn. Omdat een bottom quark relatief lang leeft, en op een specifieke manier 
ver vah, heeft de zogenaamde CDF detector die bi j het Tevatron wordt gebruikt de mo
gelijkheid op twee manieren na te gaan of er een bottom quark bi j het verval betrokken 
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was. De eerste is door te laten zien dat de deeltjes niet uit één, maar uit meerdere interac-
tiepunten lijken te komen. De tweede is door naar de voor het bottom quark specifieke 
vervalsproducten (via de zwakke wisselwerking) te kijken. Een tweede detector, DO (D-
zero) genoemd, heeft die mogelijkheid niet. 

De deeltjesfysici die aan de CDF detector werken maakten op 26 april 1994 bekend, 
aanwijzingen voor het bestaan van het top quark te hebben gevonden. Z i j formuleerdeiï 
het heel voorzichtig, te meer omdat de andere detector de resuhaten nog niet kan bevesti
gen. Ze vonden dat er twee processen waren waarin beide W-deeltjes via leptonen verval
len, door te zoeken naar hoog energetische electronen en muonen. Volgens de theorie 
zou ongeveer een kwart hiervan van achtergrondprocessen kunnen komen. Door naar 
meerdere interactiepunten te zoeken vonden ze zes gevallen die overeenkomen met één 
W-deehje dat vervalt via een electron of muon en het andere W-deeltje via quarks, zodat 
er vier jets werden waargenomen. Hier verwacht men dat ongeveer eenderde van de ge
vallen door een achtergrondproces kan worden veroorzaakt. Tenslotte waren er zeven 
gevaUen die ook uit electron of muon plus vier jets bestonden, maar waar de aanwezig
heid van het bottom quark door zijn specifieke verval werd geïdentificeerd. Iets minder 
dan de helft hiervan zou men als achtergrondproces verwachten. Echt overtuigend is het 
dus niet en het wachten is op de analyse van meer data. De CDF mensen beweren dat 
de kans, dat alle gevallen die ze waarnemen door achtergrondprocessen worden veroor
zaakt, kleiner dan 1% is. 

Vooral het correct schatten van het aantal te verwachten achtergrondprocessen is geen 
sinecure. De schattingen voor minder dan 4 jets kloppen vri j goed met de theorie. Voor 
4 jets zit er misschien een addertje onder het gras. Men kan dit testen door i.p.v. naar 
4 jets en één W-deeltje te zoeken, naar 4 jets en één Z-deeltje te zoeken. Dit kan niet 
via de productie van een top quark-anti-quark paar verlopen en is dus een goede test 
voor het aantal achtergrondprocessen. De CDF groep vindt er twee, wat beduidend meer 
is dan de theorie voorspeh. Maar u kunt dh vergelijken met het volgende. Als we kruis 
of munt gooien met een geldstuk, dan weten we dat de kans op kruis 50% is. Als we 
twee keer het muntstuk opgooien en beide keren munt vinden, betekent dit nog niet dat 
we een tegenspraak hebben gevonden. Als we echter aannemen dat het aantal voorspelde 
achtergrondprocessen correct is, dan is het aantal keer dat de top wordt geproduceerd 
bijna twee keer groter dan wat de theorie voorspeh. Aan zowel de theoretische bereke
ning voor de achtergrondprocessen, als van de productiewaarschijnlijkheid voor het top 
quark-anti-quark paar, is door mi jn Leidse coUega's Frhs Berends en Wil ly van Neerven 
met hun medewerkers in belangrijke mate bijgedragen. 

Het wachten is dus op meer data. In de samenvatting van het CDF artikel schrijven 
de bijna vierhonderd auteurs dan ook: 'The statistics are too limited to f i rmly establish 
the existence of the top quark, however a natural interpretation of the excess (over the 
background) is that h is due to tt production. We present several cross checks. Some 
support this hypothesis, others do not.' Aangenomen dat de hypothese correct is geven 
ze voor het top quark een massa van 174 GeV (met een fout naar beide kanten van onge
veer 20 GeV). Ongetwijfeld zullen we over ongeveer een jaar weten of dh resuhaat over
eind zal blijven, öf dat hetzelfde gebeurt als in 1984, toen Rubbia en zijn groep beweer
den het top quark met een massa van ongeveer 40 GeV te hebben waargenomen. Het 
kruis en munt spelletje deed hun toen we de das om, maar Rubbia had met de waarne
ming van het W- en Z-deeltje zijn buh al binnen. 

Het Higgs deeltje 

Het Higgs deeltje vormt een van de meest essentiële, maar ook minst begrepen, aspecten 
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van het standaard model. Het werd geïntroduceerd om te verklaren waarom de vector
deeltjes van de zwakke wisselwerking niet massaloos waren. Het is een deeltje zonder 
spin en bovendien krijgen ook alle leptonen en quarks hun massa door de koppehng van 
hun hnks- en rechthandige componenten aan dit Higgs deeltje (dit heet wel de Yukawa 
koppehng). Als er geen rechtshandig neutrino is b l i j f t derhalve de linkshandige compo
nent massaloos. Het is niet zo dat we via het Higgs deeltje massa's van alle deeltjes vast
leggen in termen van één parameter, aangezien ieder deeltje zijn eigen koppeling heeft 
aan het Higgs deehje. Wel zijn alle massa's evenredig met dezelfde parameter met de 
dimensie van een massa. Deze parameter had net zo goed nul kunnen zijn. Haar waarde 
hangt af van de manier waarop het Higgs deeltje met z/cAze//gekoppeld is. De mate van 
zelf-koppeling kan afhangen van de temperatuur. Bi j een hoge temperatuur (in de begin
fase van het heelal) zouden hierdoor de massa's effectief nul zijn geweest. De overgang 
naar lage temperatuur, waar de deeltjes massief zi jn, gaat in de meest gangbare theorieën 
gepaard met een faseovergang die grote gelijkenis vertoont met die waarbij een superge
leider over gaat naar een gewone geleider (of zelfs een insulator) of waarbij superfluide 
helium overgaat in normaal helium. 

U kunt het ruwweg vergelijken met een (ideaal) potlood, dat als we het met z'n punt 
op een (ideaal) horizontaal blad zouden zetten in een willekeurige richting kan vahen. 
Voordat het potlood is gevallen was de configuratie nog symmetries, maar niet stabiel. 
Het is niet de laagste energietoestand. Het correspondeert met een verdeling van de 
Higgs deeltjes waarbij de massa's van de quarks en vectordeeltjes, via de koppehng aan 
het Higgs deeltje, nul zijn. Als het potlood de laagste energietoestand op zoekt, door 
naar een bepaalde kant te vallen (het breekt de symmetrie spontaan), dan is de verdehng 
zodanig dat de quark en vectordeeltjes wel een massa hebben. U kunt zich voorstellen 
dat zo'n faseovergang belangrijke consequenties heeft voor ons heelal (zie bijvoorbeeld 
ref. [4]). Bovendien is de waarde van de energie in de laagste energietoestand equivalent 
met de cosmologische constante (deze bepaah op wat voor een manier het heelal ui tdi j t , 
i.h.b. of het op een gegeven moment weer zal inkrimpen). Alle astronomische waarne
mingen wijzen erop dat de cosmologische constante heel klein is. Zonder de koppeling 
aan gravitatie kunnen we echter alleen energieverschillen meten, en er is binnen het stan
daard model geen enkele reden om aan te nemen dat de energie van de laatste energie
toestand precies nul is. Erger nog, door quantum effecten (de virtuele deeltjes), zi jn er 
correcties op die energie en moeten we de parameters wel ontzettend nauwkeurig op el
kaar afstemmen om de uiteindelijke waarde op nul uit te laten komen. Het zou wel eens 
kunnen zijn dat alleen de quantumtheorie van gravitatie hierop een antwoord kan geven. 

Het inzicht van de laatste jaren heeft laten zien, dat vooral met betrekking tot dit 
Higgs deeltje, het standaard model niet geldig b l i j f t tot willekeurig hoge energie. Er is 
een magische grens aan wat men hoge energie noemt. Bi j 10" GeV, de zogenaamde 
Planck energie (die u kunt vergelijken met het massa van een amoebe, dat alles samenge
perst in een ruimte met een diameter van ongeveer 10""m), begint de quantumtheorie 
van gravhatie een rol te spelen, en vermoedt men dat er drastisch nieuwe inzichten nodig 
zijn. Als de massa van het Higgs deeltje relatief klein is (niet veel groter dan 100 GeV) 
dan kan het standaard model zonder al te veel problemen zijn geldigheid tot op die 
Planck energie behouden. Echter, mocht de massa beduidend groter z i jn , dan zal het 
standaard model bi j steeds lagere energie gebreken gaan vertonen. Als de massa in de 
orde van ongeveer 1 TeV zou zijn dan is al boven die energie het standaard model niet 
langer geldig volgens de huidige inzichten. Dit betekent ook dat de massa van het Higgs 
deeltje, als het bestaat, niet groter dan een paar TeV kan zijn. 

Het was de belangrijkste reden waarom men in Amerika de Superconducting Super 
Collider (SSC) whde bouwen opdat daarmee in principe, ofwel het Higgs zou kunnen 
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worden gevonden, ofwel zou kunnen worden aangetoont dat het Standaard Model niet 
langer geldig was. In dat laatste geval was er goede hoop dat de SSC dan zou kunnen 
vinden wat er voor het Higgs deeltje in de plaats zou moeten komen. Helaas heeft het 
Amerikaanse congres besloten de bouw van de SSC definitief te stoppen. Dit is jammer 
omdat het toch wel van belang is te toetsen of het mechanisme waarmee de vectordeeltjes 
van de zwakke wisselwerking hun massa krijgen inderdaad vergelijkbaar is met een su
pergeleider. Het zou ook tot een beter begrip kunnen leiden van de subtiele manier waar
op de koppeling van het Higgs deeltje aan de quarks (die aanleiding geeft tot de quark 
massa's, maar waarbij quarks uit verschillende families op een slinkse manier zich met 
elkaar kunnen vermengen), aanleiding geeft tot de zogenaamde CP-violatie (dh is equi
valent met te zeggen dat de natuur niet invariant is onder tijdsomkeer). Deze symmetrie 
breking is uitermate moeilijk meetbaar, bovendien vereist het minstens drie famihes! 
Van belang is daarom ook de CP-violatie bi j de derde familie te bestuderen. D h is waar
om men in de toekomst plannen heeft zogenaamde bottom fabrieken te maken, dit zi jn 
versnellers waarbij in grote hoeveelheden bottom quarks zullen worden geproduceerd. 
Het voordeel is dat de energie daarvoor niet gigantisch hoog hoeft te z i jn . 

Wat betreft de zoektocht naar het Higgs deeltje zal men in de toekomst aangewezen 
zijn op de Large Hadron Collider (LHC) die in het begin van het volgende millenium 
gebouwd zal worden in de al bestaande LEP tunnel. Helaas zal deze versneller niet zo 
krachtig worden als gepland was voor de SSC, en we moeten daarom hopen dat het 
Higgs deeltje niet te zwaar is. Toch, zoals ik eerder heb proberen te schetsen, betekent 
dit niet dat we dan voor het eerst een fundamenteel deeltje zonder spin hebben waarge
nomen. Bi j voldoende hoge energieën moet ook het Higgs deeltje een interne structuur 
prijsgeven. Persoonlijk heb ik liever dat het dat doet bi j de laagst mogelijke energie van 
ca. een paar TeV, dan bij een energie van 10" GeV. 

Proton verval 

In het standaard model kan een quark niet overgaan in een lepton, dh kan men formule
ren als het behoud van baryon getal (een quark krijgt een baryon getal eenderde en de 
leptonen een baryon getal nul). Bi j het ontstaan van het heelal gaat men er van uk dat 
er evenveel baryonen als anti-baryonen waren. De vraag is dus waarom we niet net zo
veel anti-materie als materie zien. Een mogelijke oplossing voor die vraag is dat het bary
on getal niet echt behouden is. Inderdaad zijn er in het standaard model processen moge
l i jk (die de CP-invariantie schenden) waarin het baryon getal niet behouden is, zoals 
door ' t Hoof t in 1976 werd ontdekt [3, hoofdstuk 17]. Deze schending is uitermate klein, 
maar in de begin fase van het heelal, bij heel hoge temperaturen, zal deze schending van 
baryon getal veel vaker voor kunnen komen. Hierdoor kan er uiteindelijk meer materie 
dan anti-materie ontstaan, uhgaande van een situatie zonder een asymmetrie. 

Als het baryon getal behouden is, dan volgt uit het energiebehoud dat een proton niet 
kan vervallen. De hierboven geschetste breking van baryon getal verloopt in het huidige 
heelal heel langzaam (de levensuur van het proton is langer dan 10"» jaar). Echter, de 
pogingen om alle krachten onder een noemer te brengen - iets waaraan Einstein in zi jn 
latere jaren hard heeft gewerkt - stopten niet met de electro-zwakke theorie. Vaak 
spreekt men van de electro-zwakke unificatie, maar dh is niet helemaal terecht. Wehs
waar is het electromagnetisme op een nogal intrigrerende wijze verweven met de zwakke 
kracht, maar er zijn nog steeds twee onafhankelijke parameters die de sterkte van beide 
interacties bepalen. Bovendien stond de sterke kracht in zijn geheel los van de electro-
zwakke kracht. 
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Figuur 6. 
Het verval van iiet proton in een neutraal pion (dat in twee fotonen vervalt) en een posi

tron, via liet X-deeltje. 

Ook wiskundig was er geen eenheid. Het standaard model heeft een symmetrie die be
schreven wordt door de groep U ( l ) X SU(2) X SU(3), bestaande uh drie min of meer los 
van elkaar staande factoren. De kleinste groep waarbij al deze sectoren wel met elkaar 
mengen, en waardoor dus de sterkte van ieder van de drie interacties bepaald wordt door 
één parameter, is SU(5). De mate waarin de verstrengehng zich manifesteert hangt van 
de energie af en bl i jkt pas compleet te zijn bi j een energie van ongeveer 10" GeV. Er 
zijn dan ook in die theorie [5] twaalf vectordeeltjes met een massa van ongeveer 10'* 
GeV, de zogenaamde X-deeltjes. Z i j hebben een kleur en electrische lading en kunnen 
een quark koppelen aan een lepton. Quarks kunnen derhalve overgaan in leptonen onder 
het uitzenden van zo'n X-deeltje. Hierdoor is in principe het proton instabiel geworden. 
Natuurlijk kan het niet rechtstreeks in X-deeltjes vervallen vanwege energiebehoud. Ech
ter het X-deeltje koppelt ook een up quark aan een up anti-quark (onder verandering 
van kleur) en hierdoor kan het proton uiteenvahen in een pion en een poshron. Het pion 
zal hoofdzakelijk vervallen in twee fotonen, terwijl het positron zal annihileren met een 
electron in de detector, ook onder het uitzenden van twee fotonen, zie figuur 6. 

De levensduur die de theorie voorspeh is ongeveer 10'° jaar [5]. Wehswaar is dit veel 
langer dan de leeftijd van het heelal, maar als we meer dan 10'° protonen in de gaten 
kunnen houden, dan zouden we ieder jaar een paar ervan uiteen moeten zien vallen. En 
dit bleek wonderwel technisch uitvoerbaar. U kunt zelf eenvoudig nagaan dat een 'bak' 
met water van 10 bi j 10 bij 10 meter het gewenste aantal deehjes heeft. Wel moeten deze 
detectoren diep onder de grond worden gezet om de kosmische straling tegen te houden 
die het signaal van een uiteengevallen proton volledig zou overstemmen. Helaas heeft 
men met deze detectoren de eenvoudigste versies van deze geünificeerde theorieën kun
nen uitsluiten. Het proton bleek langer te leven dan op basis van die theorieën werd 
voorspeld. Protonverval is nog nooit waargenomen. 

Totaal onverwacht was echter dat deze detectoren op 23 februari 1987 hoog energeti
sche anti-neutrinos waarnamen. Dat de proton detectors ook geschikt waren om anti-
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neutrinos waar te nemen had men zich wel gerealiseerd. Neutrinos vhegen namelijl!: over
al doorheen. Men raakt ze niet kwij t door de detector op grote diepte (of onder een hoge 
berg) te plaatsen. N u kan een anti-neutrino bij botsing met een proton, een neutron en 
een positron geven. Het positron geeft dan na annihilatie met een electron in de detector 
twee fotonen. Het bleek dat deze anti-neutrinos afkomstig waren van de supernova 
1987a. Dit was een prachtige bevestiging van de theorie voor de supernova explosie, 
waarbij nog voordat de supernova visueel zichbaar wordt, door het ineenstorten van de 
kern van de ster (de vorming van een neutronen ster), een grote hoeveelheid neutrinos 
en anti-neutrinos vri jkomt. De gemeten flux en het tijdsverschh met het visueel waar
neembaar worden van de supernova klopte vr i j goed met de berekeningen! Hoe onver
wacht dit resultaat was bl i jkt wel uit het feit dat slechts één van de vier detectoren de 
t i jd waarop een signaal werd waargenomen tot op de minuut nauwkeurig had vastge
legd. Dit heeft wel aanleiding gegeven tot nogal wat verwarring (getuige een artikel met 
als thel 'May a supernova bang twice?'). Het zou mooier geweest zijn als men ondubbel
zinnig had kunnen laten zien dat de vier detectoren de anti-neutrinos op precies hetzelfde 
tijdstip hadden waargenomen. 

Ik hoop u een redelijk (helaas noodzakelijkerwijze enigszins vluchtig) overzicht van 
de huidige stand van het deeltjes onderzoek gegeven te hebben. Het is een gelukkige om
standigheid dat ik in ieder geval bi j het opschrijven van deze voordracht de vermeende 
ontdekking van het top quark heb kunnen vermelden. Nu de ingrediënten van het stan
daard model bijna compleet zi jn, beginnen de vele vragen om het waarom steeds nijpen
der te worden. Nieuwe intellectuele uitdagingen staan ons ongetwijfeld te wachten. 
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L I C H A M E L I J K E A K T I V I T E I T , G R E N Z E L O O S GEZOND? 

door 

H . Kuipers 

Ontwikkelmg van records in de sport 

Wie de ontwilclieling in de sport volgt, kan konstateren dat het in de sport steeds sneller, 
hoger en verder gaat. Een voor de hand hggende vraag is of de jacht op records in de 
sport het gevolg is van steeds beter wordende fysieke mogelijkheden van de mens, of dat 
er andere verklaringen voor de steeds scherpere records zijn aan te geven. Een andere 
vraag die zich in dh verband aandient is of de steeds doorgaande verbetering van de re
cords nooh zal stoppen en waar de grenzen liggen? 

Er is veel gespeculeerd over de vraag tot waar de diverse records in de sport kunnen 
worden verbeterd. Het l i jk t niet meer dan logisch te veronderstellen dat er een zekere 
grens bij elke prestatie bestaat. Voorlopig lijken de grenzen echter nog niet in zicht. Op
merkelijk is ook de opmars van de vrouwen in de sport. In 1993 verrasten de Chinese 
dames door een lawine van records in verschillende sporten. Ofschoon deze ontwikke
hng voor velen als een echte verrassing kwam, suggereert een artikel uit 1992, dat ver
scheen in het prestigieuze wetenschappelijke tijdschrift 'Nature', dat de records helemaal 
niet uit de lucht zi jn komen vallen. In het bewuste artikel zijn de gemiddelde snelheden 
van de records op verschillende loopafstanden van zowel mannen als vrouwen op een 
grafische manier tegen de t i jd uitgezet. Het bl i jkt dat de aldus verkregen punten rond 
een rechte l i j n hggen. De tijden van de Chinese dames wijken niet erg af van deze l i j n 
en lijken in dat opzicht ook niet verrassend. De schrijvers van het artikel gaan zelfs nog 
een grote stap verder en ze hebben de lijnen van de mannen en vrouwen in één grafiek 
gezet en bovendien ook nog de lijnen vanaf het laatste punt doorgetrokken. De geëxtra
poleerde lijnen blijken elkaar te kruisen. Daar waar dh het geval is zi jn de prestaties van 
mannen en vrouwen gelijk en op de horizontale as is dan af te lezen wanneer dat zal gaan 
gebeuren. Zo zouden de prestaties van de vrouwen en de mannen op de marathon om
streeks 1995 gelijk moeten zijn en voor de 1500 meter omstreeks het jaar 2040. De schrij
vers van het artikel in 'Nature' gaan daarbij van de veronderstelling uit dat de ontwikke
ling van records van vrouwen en mannen op dezelfde manier b l i j f t doorgaan. Dit is ech
ter niet het geval. Bi j nadere beschouwing bl i jkt ook dat de laatste punten, met uitzonde
ring van de 800 meter bij de mannen, een afvlakking vertonen. Bi j de vrouwen is dh nog 
niet het geval, maar ook daar zullen de punten in de komende jaren ongetwijfeld gaan 
afvlakken. De groei van records zal niet ongehmiteerd doorgaan en het is uitgesloten dat 
de prestaties van mannen en vrouwen gelijk worden. De belangrijkste reden daarvoor 
zijn fysiologische verschillen tussen mannen en vrouwen. Vrouwen hebben ten opzichte 

Natuurkundige voordracliten Nieuwe Reeks 72. Lezing geliouden voor de Koninkli jke Maatscliap
pi j voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenliage op 14 aprii 1994. 
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van mannen minder bloed en een ideiner hart, waardoor de hoeveelheid zuurstof die via 
het bloed kan worden vervoerd, bi j vrouwen lager is. Daardoor zuhen ze een lager ar
beidsvermogen kunnen leveren en een lagere snelheid kunnen ontwikkelen dan mannen. 
Daarnaast hebben vrouwen, ook al zijn ze slank, meer vet en een geringere spierkracht. 
Bij goede beschouwing bli jkt ook dat de records een golvend patroon vertonen. Het gol
vende patroon illustreert het feit dat records in een bepaalde periode snel worden verbe
terd en daarna enige t i jd stabiel zi jn. 

Welke faktoren hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van records? 

Voor het kunnen leveren van sportprestaties zijn een aantal faktoren van belang. De eer
ste en meest belangrijke faktor is talent. Talent is een absolute voorwaarde om welke 
topprestaties dan ook te kunnen leveren. Talent alleen is echter niet voldoende. Talent 
kan alleen optimaal worden ontwikkeld door middel van de juiste training. Onderzoek 
heeft aangetoond dat het uithoudingsvermogen van de mens niet veel beter is geworden 
en het minst heeft bijgedragen tot het verbeteren van de vele records in duursporten. 
Veel belangrijker zijn andere faktoren gebleken, waarbij vooral de externe omstandighe
den en het gebruikte materiaal een grote rol hebben gespeeld. De wetenschap heeft hier
bij een belangrijke bijdrage geleverd. Bi j sporten als wielrennen en schaatsen is lucht
weerstand een belangrijke, te overwinnen faktor. Het beter gebruik maken van aërody
namische kennis heeft bij deze sporten in belangrijke mate bijgedragen aan het verbete
ren van prestaties. In de eerste plaats is de kleding van speciaal materiaal gemaakt, ter
wi j l bij de vormgeving rekening wordt gehouden met aërodynamische principes. Bi j een 
sport als polsstok hoogspringen heeft gebruik van de glasvezel voor de stok, een belang
rijke rol gespeeld. Ook het schoeisel heeft aan de ontwikkeling van records bijgedragen. 
Ook hier is het toepassen van moderne, synthetische materialen van groot nut gebleken. 
De laatste vi j f t ien jaar is er vooral gewerkt aan de veringseigenschappen van de sport
schoenen. Dit leidde enerzijds tot betere schokabsorptie en anderzijds tot beter behoud 
van energie. Een andere faktor, die in belangrijke mate heeft bijgedragen aan het verbe
teren van sportprestaties is vermeerdering en toepassing van de kennis van de voeding. 
Vooral bij langdurige prestaties, zoals het lopen van lange afstanden en wielrennen is 
de energievoorziening essentieel. De ontwikkeling van verschillende voedingssupplemen
ten maakte het mogelijk om zelfs bi j inspanningen als een Tour de France, in energie
balans te blijven. Onderzoek heeft aangetoond dat tussen de 5000 en 9000 kcal per dag 
wordt verbruikt. Met gewone voeding zou dh onmogelijk bi j te eten zi jn. Het volume 
van 'normale' voeding zou te groot zijn om in één dag te kunnen consumeren. 

Gebaseerd op kennis van de inspanningsfysiologie, worden er ook nog verdere verbe
teringen van de training toegepast. Ook dit heeft tot verbetering van de sportprestaties 
bijgedragen. 

Doping 

Men hoeft de kranten maar op te slaan om te kunnen konstateren dat doping in de sport 
veelvuldig wordt toegepast. In hoeverre heeft doping werkelijk bijgedragen tot het ver
beteren van sportprestaties? In de moderne topsport is een veel gebruikt dopingmiddel 
het gebruik van anabole steroïden. Deze van het mannelijke geslachtshormoon testoste
ron afgeleide stoffen, worden in veel takken van sport toegepast. Ze blijken vooral ef-
fektief te zijn bi j vrouwen. Anabole steroïden veroorzaken bi j vrouwen meer mannelijke 
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eigenschappen, waaronder beter ontwildcelde spieren en een beter uithoudingsvermogen. 
Bij mannen ligt het effekt op sportprestatie wat gecomphceerder. Bi j mannelijke 
krachtsporters is wel een positief effekt op de sportprestatie aangetoond, maar bi j 
duursporten is dit niet het geval. Bij krachtsporten heeft het gebruik van anabole steroï
den bijgedragen tot de sportprestaties. Het is ook opmerkelijk dat de recordontwikke
ling plotsehng stopte, nadat de dopingkontrole intensief en ook buiten de wedstrijden 
om werd gedaan. Een moderne vorm van doping bi j duursporten is gebruik van erythro-
poietine (EPO). Bi j duursporten is een positief effekt op de prestatie aangetoond. Tegen
over de positieve effekten voor de sport, staan verschillende bijwerkingen, waarvan een 
aantal zelfs levensgevaarlijk zi jn. 

Zal er ooit een einde komen aan de recordjacht? Feitelijk zijn de records, zelfs binnen 
één sport niet geheel met elkaar te vergelijken. Elk record moet feitelijk gezien worden 
in het licht van de omstandigheden en met het materiaal van dat moment. Elke verande
ring van materiaal of omstandigheden schept nieuwe mogelijkheden, waardoor met de
zelfde beschikbare energie sneller gegaan kan worden. Bij elke verandering van mate
riaal of omstandigheden, waardoor dezelfde beweging minder energie kost, zullen de 
prestaties beter z i jn . Daarom moet elk record ook gezien worden in het hcht van de om
standigheden en mogelijkheden van die t i jd . Omdat de nieuwere records vaak tot stand 
komen door verandering van materiaal en omstandigheden is het vergelijken van oude 
en nieuwe records daarom niet echt gerechtvaardgid en komt het overeen met het verge
lijken van appels met peren. Wanneer wi j bijvoorbeeld de topschaatsers van vandaag de 
omstandigheden van twintig jaar geleden zouden aanbieden en ze ook met het materiaal 
en kleding uit die t i j d zouden laten rijden, dan zullen de tijden opeens een stuk minder 
zijn dan thans het geval is. 

Sport, beweging en gezondheid 

Bewegen betekent niet alleen het bedrijven van topsport. Verreweg de meeste mensen, 
die sportief bezig zi jn, doen dit op een recreatief nivo, waarbij plezier en gezondheids
overwegingen belangrijke motieven zijn. De vraag is natuurlijk gerechtvaardigd, hoe ge
zond bewegen eigenlijk is en waaraan dit af te meten vah? Vanuit de evolude gezien, 
speelde hchamelijke aktiviteh een belangrijke rol . Een gezond hchaam en een goed 
prestatievermogen waren zelfs essentieel om te kunnen overleven. Met de ontwikkeling 
van het technische kunnen van de mens is bewegen veel minder belangrijk geworden 
voor het overleven. Dh heeft er toe geleid dat veel mensen weinig meer bewegen en dat 
we zelfs met gevolgen van te weinig bewegen worden geconfronteerd. Bij te weinig bewe
gen kunnen 'welvaartziekten' als hart- en vaatziekten, suikerziekte, botontkalking, enz., 
ontstaan. Regelmatige fysieke aktiviteh kan verschillende van de negatieve gevolgen van 
een zittend bestaan in gunstige zin beïnvloeden. Inaktiviteh is recentelijk als onafhanke
l i jk risicofaktor voor hart- en vaatziekten onderkend en van medische zijde wordt het 
belang van lichamelijke aktiviteit meer en meer onderkend. Regelmatige fysieke aktivi
teit kan ook de lichamelijke achteruitgang door veroudering vertragen. D h is van grote 
betekenis, want in de toekomst zal de vergrijzing van de bevolking een steeds groter 
maatschappelijk en medisch probleem gaan vormen. 

Veroudering en zielcte 

Ouderdom gaat gepaard met allerlei ongemakken en ziekten. Door de toenemende ver-
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grijzing zal de ziektelast enorm toe gaan nemen en zullen we worden geconfronteerd met 
een toename van veel chronische ziekten. Eén van die ziekten die in de toekomst steeds 
belangrijker wordt is overgewichts- of ouderdomssuikerziekte, in medisch jargon diabe
tes type I I genoemd. Voorzichtige schattingen voorspellen dat er in het jaar 2005 in to
taal 340.000 diabeten zullen zi jn. Ongeveer 90% hiervan heeft type I I of ouderdomsdia-
betes. Diabetes heeft op zijn beurt weer een negatieve invloed op de risicofaktoren voor 
hart- en vaatziekten en beweging kan als secundaire preventie dienen om de nadelige ge
volgen van de ziekte te beperken. Het is uit de fysiologie bekend dat de skeletspier een 
belangrijk doelorgaan is voor insuline en dat hchamelijke aktiviteit de insulinegevoehg-
heid doet toenemen. Het zou daarom voor de hand liggen dat hchamelijke aktivheit deel 
zou uitmaken van de behandehng van diabetes type 2. Echter, in de geneeskunde wordt 
de mogelijkheid om hchamelijke aktiviteit te gebruiken bij de behandeling van diabetes 
nog nauwelijks toegepast. Zou regelmatige fysieke inspanning wel gebruikt worden bi j 
diabetes, dan zou dh op populatienivo een sterke vermindering van medicijngebruik en 
ook een vermindering van de komphkaties van de ziekte leiden. Naast het kostenaspekt 
zal regelmatige fysieke aktiviteh ook bijdragen aan de kwahteh van het leven. 

Een andere groep afwijkingen, samengaand met veroudering betreffen klachten van 
het bewegingsapparaat. Klachten van gewrichten, spieren, banden en pezen, ook wel sa
mengevat onder de verzamelnaam 'rheumatische ziekten', worden in Nederland gevon
den bij ongeveer 3 miljoen mensen. Hiervan zoeken per jaar 450.000 medische hulp. Van 
alle mensen die de huisarts consulteren doen 15-20% dit vanwege rheumatische klachten. 
Een belangrijk deel van deze klachten, vooral bi j ouderen, berust op arthrose ('slijtage'). 
Arthrose komt niet in alle gewrichten even frequent voor. Relatief vaak kan arthrose 
worden gevonden in het heupgewricht en in de knieën. Ofschoon nog relatief weinig be
kend is over de precieze oorzaken van arthrose, zi jn inmiddels wel een aantal faktoren 
voor het ontwikkelen van de afwijkingen bekend: overgewicht, plaatselijke afkoeling, 
overmatige belasting, gewrichtsafwijkingen. Het kennen van deze faktoren, kan ook 
worden gebruikt bi j de preventie. 

Een belangrijke vraag voor zowel de sportpraktijk als de medische praktijk is hoe ge
zond bewegen en sportbeoefening zijn en waar de grens ligt tussen (fysiologische) be
lasting en overbelasting. Deze vraag is gemakkelijk gesteld, maar niet eenvoudig te 
beantwoorden. Lichamelijke inspanning veroorzaakt een groot aantal aanpassingen in 
het hchaam, die tot een beter lichamelijk funktioneren leiden en een positieve invloed 
op de gezondheid hebben. Het is echter niet zo dat men steeds gezonder wordt naarmate 
men meer beweegt. Er zijn grenzen aan het aanpassingsvermogen van het lichaam. Wan
neer deze grenzen worden overschreden spreken we van overbelasting. Betreft overbe
lasting de spier dan ontstaat spierschade, welke zich o.a. uh in spierpijn. 

Spierpijn, die ontstaan is na hchamelijke inspanning is derhalve ahijd een uiting van 
overbelasting. Een belangrijk stuk van het onderzoek waar we ons in Maastricht mee be
zig houden, is de vraag in hoeverre skeletspieren zich kunnen aanpassen aan de gestelde 
eisen en welke faktoren een rol spelen bi j het onstaan van overbelasting. Dergelijk on
derzoek is niet alleen nuttig om de mogelijkheden en grenzen bi j gezonde mensen en bi j 
patiënten (revalidatie) te leren kennen, maar ook omdat men thans in de geneeskunde 
probeert de skeletspier voor andere doeleinden te gebruiken, zoals voor de ondersteu
ning van het hart bi j bepaalde afwijkingen van de hartspier. Daarnaast wordt in de ge
neeskunde getracht skeletspieren aan te wenden ter vervanging van sluhspieren van anus 
en blaas. Ondanks dat deze toepassingen nog in een pri l stadium verkeren, li jken de eer
ste resultaten veelbelovend en er zullen in de nabije toekomst ongetwijfeld andere toe
passingen van de plasticheit van skeletspieren worden gevonden. 
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Training en adaptie 

Ons lichaam is een biologisch systeem en daarom is het in staat zich snel aan veranderde 
eisen aan te passen. Deze adaptie is de essentie van elke aanpassing in ons hchaam, of 
het nu training, revalidatie of verandering van leefomstandigheden of leefwijze betreft. 
Tijdens elke vorm van belasting treden er allerlei veranderingen en verstoringen van de 
homeostase op. I n de herstelfase worden de ontstane verstoringen weer ongedaan ge
maakt. Belangrijk voor het tot stand brengen van funktionele aanpassingen is dat het 
herstel niet stopt als de oude situatie hersteld is, doch dat er een lichte overcompensatie 
tot stand wordt gebracht. 

Wordt de prikkel niet herhaald, dan treedt na een bepaalde t i jd weer een terugval naar 
de oude toestand op. Voor een verdere aanpassing zijn derhalve herhaalde prikkels no
dig. Over de fysiologie van herstel en adaptie is nog relatief weinig bekend. Er wordt 
verondersteld dat de verstoring van de homeostase de prikkel voor herstel vormt, doch 
het proces wordt in belangrijke mate gestuurd door hormonen. De coördinatie van het 
zenuwstelsel en het endocriene systeem wordt tot stand gebracht in de hypothalamus. 
Hier worden alle externe en interne stimuli geïntegreerd en de hypothalamus bereid een 
adequaat antwoord voor op elke belastende situatie of bedreiging van de integriteit van 
de orgaansystemen van het lichaam. 

Grenzen van beweging; belasting en overbelasting 

De herstelprocessen gaan echter niet in alle weefsels even snel. Met name in bindweefsel 
of daarvan afgeleide structuren is de stofwissehng laag en kan er gemakkelijk een deli
caat evenwicht ontstaan tussen belasting en herstel. D h is feitelijk de basis voor veel 
sportletsels, maar ook voor vele ongemakken van de zijde van het bewegingsapparaat, 
zoals die in het dagelijks leven voor kunnen komen. Het mechanisme voor het ontstaan 
van sportletsels is gelegen in een onbalans tussen belasting (lees verstoring) en herstel. 
De belasting berust vaak op repeterende piekbelastingen. Bi j het hardlopen bijvoor
beeld, moet het bewegingsapparaat bij elke landing een kracht van 2 a 3 keer het h-
chaamsgewicht verwerken. Door hefboomwerking kunnen in bepaalde strukturen nog 
grotere krachten voorkomen. Deze repeterende piekbelastingen leiden tot verstoringen 
van de homeostase en integriteit in het betreffende weefsel. Zo lang het herstel in even
wicht is met de verstoring is er niets aan de hand. Het probleem bi j te grote belasting 
is vooral gelegen in de trage stofwissehng van bindweefsel en daarvan afgeleide structu
ren. De lage stofwissehng leidt er toe dat elk herstel van veranderingen in het weefsel 
langzaam gaat en dat de balans tussen belasting en herstel gemakkelijk verstoord raakt. 
Een onvolledig herstel leidt bij repeterende belastingen tot een verder gaande lokale ver
storing. Als een cumulatie van structurele beschadiging een zekere waarde heeft over
schreden ontstaat een ontstekingsreaktie en is de klinische drempel bereikt. We kunnen 
dan van een blessure spreken. 

De belasting kan ook meer algemeen van aard zi jn. Dit kan onstaan, wanneer de totale 
fysieke en mentale belasting te groot wordt. Bi j een te grote totale belasting kan de coör
dinatie in de hypothalamus verstoord raken en wordt in de sport gesproken van een over-
trainingssyndroom. Het overtrainingssyndroom is echter geheel analoog aan overstress 
of overspanning in het dagelijkse leven en wordt gekenmerkt door symptomen van de 
zijde van gedrag, endocrien systeem en autonome zenuwstelsel. 

Bekende verschijnselen van een overtrainingssyndroom zijn: moeheid, stem
mingsstoornissen, depressie, menstruatiestoornissen, enz. De luxerende faktor is zelden 
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alleen in de training gelegen. Veel vaker zijn faktoren als ziekte, mentale stress en omge-
vingsfaktoren de aanleiding tot het ontstaan van een overtrainingssyndroom. 

De grenzen van gezond bewegen kunnen ook overschreden worden bij het beoefenen 
van duursporten onder extreme omstandigheden. Langdurige zware inspanning bij hoge 
omgevingstemperatuur en/of hoge vochtigheidsgraad, kunnen leiden tot een te groot 
vochtverlies en uitdroging. Dit leidt op zijn beurt tot een gestoorde warmteregulatie, 
waardoor de hchaamstemperatuur tot boven de 42°C kan stijgen. 

Uitdroging en te hoge lichaamstemperatuur kunnen tot levensbedreigende situaties 
aanleiding geven. Verantwoord meedoen aan aktivheiten als triathlon, marathon en an
dere extreme sporten is feitelijk slechts weggelegd voor een kleine, selecte en goed ge
trainde groep. Juist de minder getrainde sporter kent zijn of haar grenzen vaak niet en 
vormt een risicogroep. 

De laatste jaren is via de media regelmatig melding gemaakt van sporters die plotseling 
zijn overleden. Vooral in de wielrennerij zijn de laatste jaren tal van bekende en minder 
bekende coureurs plotseling gestorven. Plotselinge dood bi j sporters is niet specifiek 
voor deze t i j d . Vooral vanwege de aandacht die de media er aan hebben besteed l i jk t 
het meer voor te komen dan feitelijk het geval is. In 1983 is aan de Erasmus Universheit 
van Rotterdam iemand gepromoveerd op een proefschrift dat handelde over een onde-
zoek naar plotse dood bi j sporters. De resuhaten van haar onderzoek komen goed over
een met wat in andere landen is gevonden. In het algemeen kan gesteld worden dat plotse 
dood bij sport niet vaak voorkomt. In een groot aantal gevallen is er een goede verkla
ring voor te vinden. 

De meest voorkomende oorzaak voor plotse dood is door de gevolgen van slagader
verkalking. Vooral mensen van boven de 40 die plotsehng overlijden, bli jken vaak een 
ernstige verkalking van de vaten te hebben. Dit betreft nog al eens mensen die slechts 
af en toe sporten en zich dan ineens in sportieve aktiviteit storten. Soms betreft het men
sen die wel regelmatig sporten en ook gezond leven. Hier is dan waarschijnlijk sprake 
van een erfelijke verhoging van het cholesterolgehalte in het bloed. Vaak hebben deze 
mensen famiheleden die op jonge leeftijd aan hart- en vaatziekten lijden of plotseling 
zijn overleden. Een regelmatig sportmedisch onderzoek kan een groot aantal van deze 
mensen met verhoogd risico opsporen. Bi j een aantal mensen is sprake van een aangebo
ren hartafwijking, die bi j keuringen niet is ontdekt. Een bekende afwi jking die berucht 
is voor plotse dood is de vernauwing van de lichaamsslagader (aorta). Het hart moet bij 
deze afwijking konstant proberen bloed via de vernauwing te pompen en dit kan op de 
lange duur tot een overbelasting van de hartspier leiden. Vooral bi j hchamelijke inspan
ning wordt het hart zwaarder belast en een afwijkend hart kan het dan plotseling laten 
afweten. Een goed sportmedisch onderzoek kan deze afwijking aan het hcht brengen. 
In overleg met een cardioloog moet dan bekeken worden in hoeverre sport mogehjk en 
verantwoord is. Een andere afwijking die tot plotse dood op jonge leefti jd kan leiden 
is een geleidelijk ontstane verdikking van de hartwand. Deze ziekelijke verdikking van 
de hartwand is erfelijk en in de familie komen vaak mensen voor die plotseling op rela
tief jonge leeftijd zijn overleden. Een gewoon sportmedisch onderzoek zal vaak te kort 
schieten om deze mensen op te sporen. Alleen de cardioloog kan een echocardiogram 
maken, waarmee de afwijking kan worden opgespoord. Een andere bekende oorzaak 
voor plotse dood is een ontsteking van de hartspier (myocardhis). Dit kan ontstaan na 
een infectieziekte zoals bijvoorbeeld griep. Het virus kan ook de hartspier aandoen en 
deze mensen klagen na de ziekte over zware vermoeidheid en soms over ritmestoornis
sen. Daarom moet men bij een ziekte, zeker als deze met koorts gepaard gaat, goed uit
zieken. Pas 2-3 weken na genezing mag men weer volop sporten. Bij blijvende vermoeid
heid na een infektieziekte is het daarom verstandig een arts te raadplegen. 
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Uit onderzoek is gebleken dat veel van de mensen die plotseling overlijden in de afge
lopen t i jd wel verschijnselen van het hart hebben gemerkt. Deze symptomen zijn: p i jn 
in de borst bij inspanning, duizehgheid of kortdurende bewustzijnsstoornissen en zware 
vermoeidheid. Een mogelijke oorzaak van plotse dood is ook het gebruik van bepaalde 
preparaten. Vooral stoffen als amfetamines en hormoonpreparaten kunnen de hartspier 
aantasten en tot vroege dood leiden. 

Kortom, hchamelijke aktiviteit kan in belangrijke mate bijdragen tot een optimale ge
zondheid en verhoging of behoud van kwahteit van leven. Er zijn echter grenzen en even
als dat het geval is voor veel zaken in het leven, geldt ook hier: overdaad schaadt. 




