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VERSLAG VAN D E KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ 
VOOR NATUURKUNDE DILIGENTIA 

Over het seizoen 1999-2000 

De maatschappij telde op 1 januari 2000 ongeveer 440 leden, waaivan een twintigtal stu
dent-lid. De twaalf lezingen op maandagavond werden door gemiddeld 120 leden bijge
woond. 

Mevrouw J.W.M. Evers trad uit het bestuur van de Maatschappij en ter gelegenheid hier
van werd op haar verzoek op I I oktober 1999 een lezing gehouden door drs M.V. van 
Andel over "De rol van ongezochte vondsten bij de groei van kennis". De voomtter van de 
Maatschappij heeft haar in besloten kring hartelijk bedankt voor de vele jaren waarin zij 
met grote inzet secretaris van Dihgentia is geweest en heeft aan haar de Diligentia-penning 
uitgereikt. Mevrouw Evers zal in de toekomst bij de lezmgen op maandagavond het con
tact blijven verzorgen met de leden. 

De uitgave van de jaarboeken heeft dit jaar veel aandacht gekregen. De opgelopen ach
terstand is ingehaald dankzij extra inspannmg om de manuscripten van de sprekers op tijd 
te krijgen. 

Sinds meer dan 77 jaar wordt het jaarboek, Natuurkundige Voordrachten [Nieuwe Reeks], 
door de Maatschappij uitgegeven. Het bestuur twijfelde of de leden de gedrukte uitgave 
van de lezingen nog op prijs stelden. Het jaarboek legt bovendien beslag op een groot deel 
van de contributie. Daarom werd na afloop van twee lezingen de belangstelling voor het 
jaarboek gepeild. Hieiuit bleek, dat bijna alle aanwezigen er de voorkeur aan geven de uit
gave van de jaarboeken voort te zetten. Hiertoe werd dan ook op 27 maart 2000 tijdens de 
ledenvergadering besloten. 



DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR NATUURKUNDE 'DILIGENTIA' 

Verenigiiig en gebouw 
l n september 1793 werd in Den Haag het Gezelschap ter beoefening der proef-ondei-vin-
delijke wijsbegeeite opgericht. Dit gezelschap had ten doel de leden middels voordrach
ten e n demonstraties op de hoogte te brengen van de nieuwste vordermgen van de natuur
wetenschappen in de i i i i m s t e zin des woords. In die tijd was het begrip natuui-weten-
schappen veel breder dan tegenwoordig en omvatte vakgebieden als scheikunde, genees
kunde, biologie, s t e i T e n k u n d e en aardrijkskunde. Vanaf de oprichting heeft Diligentia ver
schillende activiteiten ontplooid. Er werden voordrachten gehouden en demonstraties van 
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de Natuurkunde gegeven. Bovendien beschikte 
de Maatschappij over e e n bibliotheek, e e n vei-zameling van natuuiwetenschappelijke ins
trumenten en een 'Kabmet van Natuurlijke Historieën' met o.a. schelpen, mineralen en 
fossielen. 

Aanvankelijk vergaderde het gezelschap ten huize van de vooratter, maar al spoedig nam 
het ledental zo sterk toe, dat naar e e n raimere lokaliteit moest worden omgezien. Men ver
gaderde enige tijd in de zalen van de Nieuwe Doelen (waar thans het Haags Historisch 
Museum is gevestigd), maar omdat de huur hoog was, besloot het bestuur in 1804 tot aan
schaf van een eigen gebouw, 'een huis in iiet Lange Voorlwut Wijii I no 269, met er benevens 
nog een Iniis en eene stallinge en I<:oetslniis, in de Hooge Nieuwstraat', voor de somma van 
8500 gulden. Het pand dateerde uit 1561 en behoorde tot de boedel van wijlen de Weduwe 
De Perponcher 

In 1805, na de eerste vergadering in het nieuwe gebouw, werd door het bestuur een nieu
we naam voor de vereniging voorgesteld: Maatschappij voor natuur- en letterkunde, ten zin
spreuk voerende: Diligenda, in Den Hage. 
De natuurkundige vereniging heeft zijn naam gegeven aan het gebouw, dat bij vele 
Hagenaars hoofdzakelijk bekend is als centrum voor muziek e n kleinkunst. Het oorspron
kelijke embleem "Diligentia'Van de Maatschappij, omgeven door een krans van klimop
en laurierbladeren, is nog steeds aanwezig in de gevel van het gebouw. In 1859 werd de 
naam veranderd in Maatschappij voor Natuurkunde. In 1953 werd, ter gelegenheid van het 
160-jarig bestaan van de Maatschappij, het predicaat Koninklijk veitegen. 
In het gebouw werd ook huisvestmg geboden aan het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 
(1860-1922) en aan de Koninklijke Nederiandse Chemische Vereniging (1946-1963), totdat 
deze natuurwetenschappelijke verenigingen ieder een eigen gebouw in Den Haag kregen. 

Culturele activiteiten 
De Maatschappij heeft gedurende vele jaren culturele activiteiten georganiseerd. Reeds in 
1795 werden een viertal concerten gehouden e n de muzikale activiteiten namen een grote 
vlucht toen in 1821 het nieuwe genootschap Concert in Diligentia werd opgericht. Di t 
genootschap organiseerde vele concerten per jaar. Dit was een groot succes, zodat reeds 
in 1823 werd besloten tot een grootscheepse verbouwing van het gebouw. Een tweede ver
bouwing vond plaats in 1853. Bij deze laatste verbouwing ontstond de huidige grote zaal, 
die nog steeds bekend staat om zijn uitstekende akoestiek. 
In 1985 werd de exploitatie van het gebouw wat betreft de organisatie van muziek, klein
kunst en andere uitvoeringen, door de Maatschappij overgedragen aan de Sdchting 
Kunstkring Diligentia. Deze Stichting heeft in 1993 het gebouw, waarvan de Maatschappij 
nog steeds eigenaar is, grondig gerenoveerd. 

Huidige activiteiten van de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde 
De Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde organiseert 12 lezingen per jaar, in de 
periode september tot april, steeds op maandagavond. De lezingen, die worden gehouden 
in de grote zaal van Diligentia, beginnen om 20.00 uur, duren een uur, en worden gevolgd 
door e e n meestal levendige discussie van ongeveer 15 minuten. In de keuze van de onder-



werpen wordt als vanouds gestreefd naar een breed spectrum van natuurwetenschappelij
ke thema's. De natuurkunde in de moderne zin des woords komt vier maal per jaar aan 
bod, over onderwerpen uit de scheikunde, biologie, en geneeskunde worden per vakgebied 
twee lezingen gehouden. Sterrenkunde en geologie zijn elk met één lezing per jaar verte
genwoordigd. Het niveau van de lezingen is vergelijkbaar met dat van artikelen in het tijd-
schritt 'Scientific American'. Onderwerpen en sprekers worden in het begin van het voor
jaar door het Bestuur, dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van genoemde vakge
bieden, geselecteerd. De leden en belangstellenden, die uit Den Haag en wijde omgeving 
(Leiden, Delft, etc.) komen, kunnen suggesties voor onderwerpen en sprekers opgeven aan 
het bestuur 

Het lidmaatschap van de Maatschappij bedraagt/45,~ per jaar (12 lezingen voor 2 per
sonen); het bijwonen van een lezing door niet-leden kost ƒ 5,~ per avond . Leden krijgen 
aan het begin van het seizoen het jaarprogramma met korte samenvattingen van de 
lezingen toegestuurd. Na afloop van het jaar krijgen zij het jaarboek met de volledige 
tekst van de lezingen. Scholieren en studenten betalen voor het lidmaatschap (zonder 
jaarboek) ƒ 10,-. 
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EVOLUTIONARY COMPUTING 

door 

Prof. D r A.E. Eiben 

Abstract 

Evolutionaiy computing (EC) is an exciting development in computing science. I t amounts 
to building, applying and studying algorithms based on the Darwinian principles of natur
al selection. In this paper we briefly introduce the main concepts behind evolutionaiy 
computing. We present the main components of aU evolutionary algorithms (EA) and 
sketch diflerences between different types of EAs. We also present a hst of apphcation areas 
ranging from optimisation, modelling and simulation to entertainment. 

Introduction 

Surprisingly enough, the idea to apply Darwinian principles to automated problem solving 
originates from the fifties, long before the breakthi'ough of computers, (Fogel 1998). During 
the sixties three different implementations of this idea have been developed at three diffe
rent places. In the USA Fogel introduced evolutionaiy programming (Fogel et. al. 1966, 
Fogel 1995), while Holland called his method a genetic algoritlvn (Holland 1992, Goldberg 
1989). In Germany Rechenberg and Schwefel invented evolution strategies (Schwefel 1995). 
For about 15 years these areas developed separately; it is since the early nineties that they 
are envisioned as different representatives ('dialects') of one technology, caUed evolutiona
iy computing. It was also in the early nineties that a fourth stream foUowing the general 
ideas has emerged - Koza's genetic programming (Koza 1992, Banzhaf et al. 1998). The con
temporary terminology denotes the whole field by evolutionary computing, or evolutiona
ry algorithms, and considers evolutionary programming, evolution strategies, genetic algo
rithms, and genetic programming as sub-areas. 

What is an evolutionary algorithm? 

The common underlying idea behind all these techniques is the same: given a population 
of individuals the environmental pressure causes natural selection (suivival of the fittest) 
and hereby the fitness of the population is growing. I t is easy to see such a process as opti
misation. Given an objective function to be maximised we can randomly create a set of 
candidate solutions and apply the objective function as an abstract fitness measure (the 
higher the better). Based on this fitness, some of the better candidates are chosen to seed 
the next generation by applying recombination and/or mutation. Recombination is 
applied to two selected candidates (the so-called parents) and results one or two new can
didates (the children). Mutation is applied to one candidate and results in one new can-

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 78. Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 27 september 1999. 
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didate. Applying recombination and mutation leads to a set of new candidates (the 
offspring) that competes - based on their fitness - with the old ones for a place in the next 
generation. This process can be iterated until a solution is found or a previously set time 
limit is reached. Let us note that many components of such an evolutionary process are 
stochastic. So is selection, where fitter individuals have a higher chance to be selected than 
less f i t ones, but typically even the weak individuals have a chance to become a parent or 
to survive. For recombination of information of two individuals it holds that the choice on 
which pieces of information will be exchanged is random. Similarly for mutation, the pie
ces that will be mutated within a candidate solution and the new pieces replacing the old 
ones are chosen randomly The general scheme of an evolutionaiy algorithm can be given 
as follows. 

Initialise population with random candidate solutions 
Compute fitness of each candidate 
WHILE not stop DO 
Select parents 
Recombine pairs of parents 
Mutate the resulting offspring 
Compute fitness of new candidates 
Select sumvors for the next generation 
OD 

Let us note that this scheme falls in the category of generate-and-test, also known as trial-
and-error, algorithms. The fitness function represents a heuristic estimation of solution 
quality and the search process is driven by the variation operators (recombination and 
mutation creating new candidate solutions) and the selection operators. Evolutionary algo
rithms (EA) are distinguished within in the family of generate-and-test methods by the fol
lowing features. 
- EAs are population based, i.e. process a whole set of candidate solutions. 
- In most EAs recombination is used to mix information of two candidate solutions. 

The aforementioned 'dialects' of evolutionary computing follow the above general outiines 
and differ only in technical details. For instance, the representation of a candidate solution 
is often used to characterise different streams. Typically, the candidates are represented by 
(i.e. the artificial D N A encoding a solution has the form of) bit-strings m genetic algo
rithms (GA), real-valued vectors in evolution strategies (ES), finite state machines in evo
lutionary programming (EP) and trees in genetic programming (GP). Clearly, the recom
bination and mutation operators working on such candidates must match the given form. 
That is, for instance in GP the recombination operator works on trees, while in GAs it 
operates on bit-strings. I t is important to note that selection takes only the fitness infor
mation into account, hence it works independently from the actual representation. 
Differences in the commonly applied selection mechanisms in each stream are therefore 
rather a tradition than a technical necessity. 

Application areas of evolutionary compudng 

Although it is often stressed that an evolutionary algorithm is not an optimiser in the strict 
sense, optimisation problems form the most important application area. Especially, on 
hard combinatorial optimisation problems (NP-hard, NP-complete) evolutionary algo
rithms often outperform other, traditional methods. Machine leaming and modelling tasks, 
for instance data mining, form another important field where EAs are successfully applied. 
Besides such applications directed to problem solving, evolutionaiy processes are also 
used for simulation purposes. The areas of artificial life, evolutionary economy computa
tional societies typically simulate certain phenomena by an evolving system. Such studies 
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are often directed to what-if like questions, rather than solving a given problem. Recently, 
evolutionaiy art entered the scene of EC. In such systems the candidates represent pieces 
of art in a given art form, e.g. pictures or music, and the user performs a so-called subjec
tive selection, based on his/her appreciation of the pieces in the present population. 
Variation operators are then applied only to the user-selected pieces to ensure that the next 
generation will be 'nicer' the present one. 

Concluding remarks 

Natural evolution can be considered as a powerful problem solver achieving Homo 
Sapiens from chaos in only a couple of bilhon years. Computer-based evolutionaiy pro
cesses can also be used as efficient problem solvers for optimisation, constraint handling, 
machine learning and modelling tasks. Furthermore, many real-worid phenomena from 
the study of life, economy, and society can be investigated by simulations based on evol
ving systems. Last but not least, evolutionaiy art and design form an emerging field of 
applications of the Daiwinian ideas. We expect that computer apphcations based on evo
lutionary principles wül gain popularity in the coming years in science, business, and 
entertainment. 
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SERENDIPITErr DE ONGEZOCHTE VONDST 

door 

Drs M.V. (Pek) van Andel 

Het woord 'serendipit)'' werd in 1754 gemunt en omschreven door de 'geniale dilettant' 
Horace Walpole, graaf van Oxford, als eigenschap van 'de drie prmsen van Serendip', een 
Perzisch sprookje: 
"...als hunne Hoogheden reisden, deden ze altijd ontdekkingen, door toevalligheden & 
scherpzinnigheid van dingen waar ze niet naar op zoek waren... je moet opmerken dat geen 
ontdekking van een ding waar je naar het zoeken bent, onder deze beschrijving valf'. 
In een latere brief schreef Walpole: "Noch steekt er enig kwaad in een nieuw spel voor uit
vinding te beginnen; vele uitstekende ontdekkingen zijn gedaan door mensen die op jacht 
waren naar iets heel anders. Ik ben er niet geheel zeker of de kunst van het maken van 
goud of van het eeuwig leven al uitgevonden zijn - maar hoeveel nobele ontdekkingen 
heeft het najagen van deze wondermiddelen het ücht doen zien! Anne Chemie, als ze niet 
zulke glorieuze bedoelingen voor ogen had gehad!" 

Pas in 1833 werd het woord 'serendipit)'' voor het eerst gedrukt. Toen werd namelijk de hier
boven geciteerde brief uitgegeven samen met overige brieven van Walpole aan Mann, de 
Britse gezant in Florence, die Horace had ontmoet tijdens zijn grand tour. 
En het duurde tot 1875 voordat het woord serendipit}' in diiik werd gebruikt door iemand 
anders, namelijk door de antiquaar, bibliofiel en voormalig chemicus Edward Solly in het 
tijdschrift Wo?es and Queries, die het daarmee lanceerde in literaire klingen. En serendipit)' 
werd daarna bijna alleen gebruikt door bibliomanen. Totdat in de veertiger jaren Walter 
Cannon, hoogleraar in de fysiologie aan de Haivard Medical Scliool het woord cultiveerde, 
in het bijzonder in zijn boek Tlie way of tlie investigator met een hoofdstuk oven Gains fivm 
serendipit)'. 

De waarneming dat toeval een rol speelt bij, ontdekkingen is natuurlijk al veel ouder dan 
het woord serendipit)'. Robert Hooke schreef al in 1679: "Het grootste deel van het 
Uitvinden is slechts gelukkig toeval, de geest van het Uitvinden waaide waar en wanneer 
hij wil, en we weten nauwelijks van waar hij kwam en of hij weg is. Het zal daarom veel 
beter zijn de invloed van de Voorzienigheid te omhelzen, en om ijverig te zijn bij het 
onderzoek van alles wat we tegen komen. Want we zullen vlug tot de slotsom komen dat 
het aantal belangrijke waarnemingen en Uitvindingen op deze manier verzameld honderd 
keer zo groot zal zijn als die welke door Ontwerp werden gevonden". 
Een vaak verkeerd geciteerde opmerking over de rol van toeval werd gemaakt door Louis 
Pasteur in zijn openingstoespraak als decaan van de nieuwe Faculté des Sciences in Lille in 
1854: "Het was in dat gedenkwaardige jaar 1822. Orsted, een Deens fysicus, had een kope
ren draad in handen die met zijn einden aan de twee polen van de zuil van Volta was ver
bonden. Op zijn tafel bevond zich een magnetische naald, geplaatst op zijn spil en hij ziet 
ineens (toevallig, zult u misschien zeggen, maar denk er aan, dat in wetenschappen van de 
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waarneming, liet toeval alleen voorbereide geesten begunstigt), hij ziet ineens dat de naald 
zich beweegt en een stand inneemt die erg verschilt van die welke het aardse magnetisme 
hem had opgelegd. Een draad waar een elektrische stroom door ging het een magnetische 
naald van stand veranderen. Zie daar, mijn Heren, de geboorte van de huidige telegraaf'. 
In zijn oorspronkelijke manuscript schreef Pasteur 'des esprits préparés' (voorbereide gees
ten). In plaats daaivan werd gedrukt en veelal geciteerd: 'les esprits préparés' (de voorberei
de geesten). Boven de ingang van Harvard Medical School staat het als:'C/!a;!ce favors only 
the prepared mind'. (Toeval begunstigt alleen de voorbereide geest). 
En in 1865, elf jaar later, schreef Claude Bernard, ooit toneelschrijver, maar voor altijd 
vader van de experimentele fysiologie op ons continent: "Experimentele ideeën worden erg 
vaak bij toeval geboren en naar aanleiding van een onveroachte waarneming. Niets is 
gewoner, en het is zelfs de eenvoudigste manier om een wetenschappelijk werk te begin
nen. Men wandelt, zoals men zegt, het gebied van de wetenschap binnen en jaagt na wat 
zich toevaUig aan het oog voordoet. Bacon vergelijkt het wetenschappelijk onderzoek met 
een jacht: de waarnemingen die zich aanbieden zijn het wild. Deze vergelijking voortzet
tend, kan men er aan toevoegen, dat als het wild zich vertoont, als men het zoekt, het ook 
voorkomt dat het zich laat zien, als men het niet zoekt, ofwel als men een ander soort 
zoekt". 

De wetenschapssocioloog Robert Merton merkte in 1957 ook op dat empirische feiten hel
pen bij het begin van een theorie: "Het serendipiteitspatroon betreft de tamelijk algemene 
ervaring van het waarnemen van een ongeanticipeerd, abnormaal en strategisch gegeven 
dat de aanleiding wordt voor de ontwikkeling van een nieuwe theorie of voor de uitbrei
ding van een bestaande theorie". 
Hij beschrijft deze drie elementen in detail: "Het gegeven (dat druk uitoefent om een theo
rie te initiëren) is allereerst ongeanticipeerd. Een onderzoek gericht op het testen van een 
hypothese levert een toevallig bijproduct op, een onverwachte waarneming, die betrekking 
heeft op theorieën die bij het begin van het onderzoek niet aan de orde waren". 
"Ten tweede is de waarneming abnormaal, verassend, omdat hij onverenigbaar lijkt met de 
gangbare theorie ofwel met de vastgestelde feiten. In beide gevaUen wekt de ogenschijnlij
ke onverenigbaarheid nieuwsgierigheid op; het prikkelt de onderzoeker om het gegeven te 
doorgronden en in een breder kader van kennis te plaatsen". 

"Ten derde, opmerkend dat het onverwachte feit 'strategisch' moet zijn, dat wil zeggen, dat 
het implicaties moet toestaan die betrekking hebben op een veralgemeende theorie, heb
ben we het, natuuriijk, eerder over wat de waarnemer met het gegeven doet dan over het 
gegeven zelf Want het vereist duidelijk een theoretisch ontvankelijke waarnemer om het 
algemene in het bijzondere op te sporen". 
Volgens Merton is serendipiteit een juiste term voor het waarnemen van een verassend feit 
gevolgd door een correcte abdiictie. Om abductie te onderscheiden van deductie en induc
tie citeer ik de pragmatische filosoof Charies Peirce, die in 1866 de abductie herontdekte, 
zoals Poinsot deed in 1631: "Er zijn in de wetenschap drie fundamenteel verschillend 
manieren van redeneren. Deductie (door Aiistoteles owaycoYri of avaycoyri genoemd). 
Inductie (Aristoteles' en Plato's ETraycoYri) en Retroductie (Aistotoles, aTraycoYri, maar door 
een verknoeide tekst gewoonlijk verkeerd geïnterpreteerd en vertaald als abductie). Naast 
deze drie combineert Analogie (Aistotoles' 7rapa5eiy|ia) de karakters van Inductie en 
Retroductie". 

Pierce beschouwde abductie, met als synoniemen: retroductie, liypothese en presumptie, als 
de enige vorm van redenen om iets nieuws te ontdekken: 
"(Inductie) kan nooit een idee, van welde aard ook, opleveren. En deductie evenmin. M de 
ideeën van de wetenschap komen daar door abductie. Abductie bestaat uit het bestuderen 
van feiten en het ontwerp van een theorie om deze te verklarende hypothese. Het de enige 
logische operatie die een nieuw idee introduceert; want inductie bepaalt slechts een waar
de, en deductie leidt slechts de onontkoombare consequenties af van een zuivere hypo
these. Deductie bewijst dat iets moet zijn. Inductie toont dat iets feitelijk werkt. Abductie 
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suggereert slechts dat iets zou kunnen. Zijn enige rechtvaardiging is, dat deductie van zijn 
suggestie een voorspelling zijn, kan afleiden, die door inductie kan worden getest, en dat, 
als we ooit iets willen leren of verschijnselen überhaupt willen verklaren, dit via abductie 
moet gebeuren". 

"Het eerste begin van een hypothese en het onderhouden ervan, ofwel als een eenvoudi
ge vraag ofwel met een zekere mate van geloof is een afgeleide stap die ik, bij wijze van 
voorstel abductie noem". 
Umberto Eco onderscheidde drie niveaus van abductie: 
1. De overgecodeerde abductie: Van een verrassend feit naar een ander feit, zich baserend 
op een gegeven regel: Walpole was een 'zoon van' de eerste minister van Engeland. Maar 
hij was door een ander veiwekt, iemand waar hij sprekend op leek, een bekende vlam van 
zijn moeder Dit had Walpole aldus kunnen ontdekken, maar hij heeft over zijn onbe
doelde veiwekking nooit gerept, al moet hij het geweten hebben. Ik vermoed zelf een ver
band tussen de onbedoelde veiwekking van Walpole en het feit dat uitgerekend liij dit rit
mische en onmogelijke woordje op de wereld zette. 

2. De ondergecodeerde abductie: Van een ven-assend feit naar een mogelijk regel: De melk
meisjes van wie Jenner hoorde dat ze na het krijgen van koepokken geen pokken meer 
konden krijgen (zie verderop). 
3. De creatieve abductie: Van een verrassend feit naar een nieuwe regel, die nog uitgevon
den moet worden. Kandinski's uitvinding van abstracte kunst (zie hieronder). Een meta-
abductie is meestal een creatieve abductie die tot een verandering in paradigma leidt die 
cruciaal is bij revolutionaire wetenschappelijke ontdekkingen, zoals Newton's ontdekking 
van de universaliteit van zwaartekracht. 

Domeinen 

Mijn verzameling van zo'n duizend serendipiteiten toont vier hoofddomeinen (hier elk met 
een voorbeeld): 
1. Wetenscliap: X-stralen ('X' is natuuriijk het wiskundig symbool voor het onbekende). 
Röntgen zei later: "Ik ontdekte bij toeval stralen, die door zwart papier gingen". Toen hem 
werd gevraagd wat hij op dat moment dacht, sprak hij: "Ik dacht niet, ik experimenteerde". 
2. Teclmiek: Ktesibos was geboren in Alexandrië als zoon van een kapper en had liefde en 
talent voor mechanische dingen. Toen hij een spiegel in de zaak van zijn vader ophing, 
maakte hij een constructie waardoor de spiegel op en neer kon. Een tegenwicht, een bal 
van lood, hing onzichtbaar in een pijp aan een touw dat over katrollen naar de spiegel hep. 
Als het gewicht zakte werd de lucht in de pijp zo samengedrukt, dat dit met een geluid 
ontsnapte. Door deze verrassende bevinding te gebruiken was Ktesebios de eerste die 
hydraulische constructies bouwde, zoals een cylinder met een zuiger 

3. Kunst: De Rus Wassily Kandinski zag in 1910 in zijn atelier een doek "Het schilderij had 
geen enkel onderwerp, beeldde geen enkel herkenbaar ondeiweip uit en bestond slechts 
uit heldere kleuiYlakken. Tenslotte kwam ik dichterbij en herkende mijn eigen schilderij, 
dat op zijn kant op de ezel stond... Het werd mij duidelijk dat het aftjeelden van objecten 
in mijn schüdeiijen niet nodig was en zelfs schadelijk kon zijn". Zo gaf Kandinski de eer
ste aanzet tot wat nu 'abstracte kunst' noemen. Het Latijnse 'abstralto' betekent 'ik trek weg'. 
4. DageIijl<:s leven: Honda introduceerde grote motorfietsen in de Verenigde Staten omdat 
een analyse van de markt de vraag cr naar had aangetoond. De verkopers ervan reisden op 
Honda bromfietsen. Het Anerikaanse pubüek toonde daar een opvaUende interesse voor, 
maar deze bromfietsen waren niet te koop: een gemiste kans. Pas toen de zware Honda 
motorfietsen mankementen begonnen te veitonen, werden de bromfietsen verkocht, met 
groot succes. Een 'opduikende strategie' heet zoiets nu in de bedrijfskunde. 
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Soorten overlevering 

\, Sprookjes: De kleine Chinese Bo-Bo speelde met vuur en legde zo ongewild de hut van 
zijn vader in as, waarbij een aantal speenvarkens omkwamen. Volgens de humorist Charies 
Lamb is zo het roosteren van vlees ontdekt. Over humor gesproken, ik heb als kleuter spe
lend met vuur, ook ooit onbedoeld mijn ouderiijk huis in as weten te leggen. Ik denk dat 
dit de kiem was van mijn serendipitologie: het verzamelen van serendipiteiten als troetel-
zonde. 
l.Apocrief. De herder Kaldi zag tot zijn verbazing dat zijn geiten erg actief werden na het 
eten van rode bessen. Hij vertelde het aan een Imam, die systematisch met de bessen güig 
expeiimenteren, ze roosterde en kookte. Hij dronk het 'Galenisch extracf en bleef toen 
wakker bij het bidden. Zo zou koffie ontdekt zijn. 
3.Wep of overdreven: "Teruggetrokken op het platteland bij Cambridge, in 1666, hep hij 
(Newton) op een dag in zijn tuin en hij zag vruchten uit de boom vallen, en hij verzonk in 
een diepe meditatie over die zwaarteki-acht, waar alle filosofen zo lang vergeefs over heb
ben nagedacht, en waarin de gewone mensen zelfs geen mysterie vennoeden...." Aldus 
Voltaire, die het verhaal van Newton's nicht had. Paul Valeiy schreef er later: "Er was een 
Nevïton voor nodig om te zien dat de maan valt, als iedereen heel goed ziet dat zij niet 
valt". 

A. Onbekend, ontkend, ongepubliceerd of verborgen: 'retrospectieve falsificatie', bijvoorbeeld 
door aannames, tradities of dogma's over 'wetenschappelijke methoden', artikelen, beoor
delaars, tijdschriften, uitgevers, financiers, carrières, en/of 'zelfrespect'. McLean vertelde 
pas 41 jaar nadat hij heparine ontdekt had dat dit een ongezochte vondst was. 
5. Goed gedocumenteerd, mithentielc in laboratoiiumdagboeken met experimentele resulta
ten, brieven, artikelen, tekstboeken, case studies, Nobellezingen, memoires, autobiogra
fieën, informele gesprekken, etc. De waarde van zulke bronnen is natuurlijk niet absoluut. 
Voorbeeld: Zernike's fasecontrast, waaivan de CD-speler een afgeleide toepassing is. 

Patronen van serendipiteit 

Tot nog toe vond ik dertig patronen waarmee ongezochte vondsten opdoken en/of opge
doken werden. Ze kunnen coëxisteren, overtappen en samenwerken: 
1. Metafoor bimien de context: De Franse dokter René Laennec zag eens kleuters met een 
speld op een balkeinde krassen en luisteren met liun oor op het andere eind. Dat kinder
spel bracht hem op het idee om het hart te beluisteren met tussen zijn oor en de harts
treek een opgerold schrift. Hi j hoorde de harttonen zo helder en duidelijk dat hij een hou
ten stethoscoop ontwikkelde. 
2. Metafoor bulten de context: De Oostelijker Leopold Auenbrugger was de zoon van een 
herbergier die hem leerde de hoeveelheid wijn in een ton te schatten door er op te klop
pen. Als arts in Wenen gebruikte hij deze teclmiek om de aanwezigheid en de hoeveelheid 
vloeistof in de borstholte te schatten. Deze physische diagnostiek, de percussie, pubhceer-
de l i i j in 1761. 
3. Bionica (de levende natuur als inspnatie): De Fransman René de Réaumur sclireef 
"Amerikaanse wespen maken heel f i jn papier, gelijk aan het onze. Zij leren ons zo dat het 
mogehjk is papier uit plantenvezels te maken zonder lompen of linnen te gebruiken en zij 
sporen ons ook aan goed papier uit hout te bereiden". 
4. Persoonlijke analogie: De Griek Archimedes moest het goudgehalte van een kroon bepa
len. DaaiYOor wilde hij het volume van de kroon meten, maar wist niet hoe dat te doen, 
tot hij eens in een bad stapte en zag dat de hoeveelheid water dat er uit stroomde gelijk 
was aan zijn lichaamsvolume. Toen wist hij ineens dat het volume van de kroon kon meten 
door onderdompeling. Naakt en enthousiast rende hij naar huis en riep: "Eureka! (Ik heb 
(het) gevonden!)". Dit verhaal werd twee eeuwen na dato door Vitravius opgeschreven, en 
moet met reseiYC worden gelezen, al zijn er aanwijzingen dat het waar is. 
5. Eén venmsende waarneming: In 1966 experimenteerde de Amerikaan Barnet Rosenberg 
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met de effecten van elefctrisclie stroom op bacteriën. Hij braclit een bacterlel{olonie tussen 
platina elektrodes met verschillende voltages. Hij zag tot zijn verbazing dat er in de buurt 
van de elektrodes minder bacteriën zaten. Twee jaar had hij nodig om te ontdekken dat 
'cisplatina', een complex dat sinds 1854 bekend is, de celdelingen verhinderde. Dat gaf 
hem het idee dat het ook kankercellen kon afremmen. Cisplatina bleek zich te binden aan 
D N A van kankercellen. Het is veel gebruikte cytostaticum. 
6. Herhaling van een verrassende waarneming: AIDS, als een zeer zeldzaam syndroom van 
zeldzame symptomen werd ontdekt als opeenhoping van gevallen. 
7. Versclnllende zeldzame waarnemingen: De Zwitserse gemzenjager Jean-Pierre Perraudin 
leidde uit de zwerfkeien en de sporen op rotsen in een dal af dat er ooit een gletsjer had 
gelegen. Hij vertelde dit aan de geoloog Jean de Charpentier, die de hypothese uitwerkte. 
Louis Agissiz voltooide deze als 'de ijstijdentheorie'. 
8. Rake misser: De Amerikaanse Spencer Silver had in 1974 een mislukte l i jm uitgevonden, 
die niet opdroogde en slecht plakte. Toch gebruikte zijn coUega Art Fiy deze 'tijdelijk eeu
wige' l i jm op bladwijzers, zodat ze niet uit zijn liedboek vielen. Die ontwikkelde hij tot de 
gele plakmemo's van3M de zogenaamde 'Post-its'. 
9. Geslaagd ongeliilc: De Franse physioloog Charles Richet onderaocht hoe gevaarlijk de 
giftige tentakels van de zee-anemoon ^cftn'ö zijn. Hij spoot een extract van de vangarmen 
in een hond, die dat overleefde. Een paar weken later herhaalde hij de proef met een klei
nere dosis op dezelfde hond, die kort daarna stierf. Hi j onderzocht het fenomeen, dat nu 
bekend staat als 'de anaphylactische shock'. Voor deze ontdekking kreeg hij in 1913 de 
Nobelprijs. 
10. Van bij- naar Iwofdweridng: Nicotinamide, een stof tegen misselijkheid, bleek te helpen 
tegen tuberculose, en later ook tegen depressies, met name het derivaat: het iproniazide. 
11. Van bij- naar Iwofdproduct ('spin-ofP): De Engelsman Wüham Perkin was achttien jaar 
toen hij in 1854 probeerde om uit kootteer, een bijproduct van staal, kinine te maken, het 
geneesmiddel tegen malaria dat uit kinabast wordt gewonnen. Dat mislukte. Wel ki'ceg hij 
een kunstmatige kleurstof analine-paars. Dat was de onbedoelde en ongeplande geboor
te van de Britse chemische industrie. 
12. 'Experiment of nature': De Amerikaanse legerchuxirg William Beaumont repareerde een 
schotwond van de Canadese Alexis St. Martin. Er ontstond een maagfistel, een gat in de 
buikwand, waardoor hij in de maag kon kijken. Hij maakte van deze nood een deugd door 
een wandelend laboratorium van hem te maken om zo - onder alleriei omstandigheden -
de physiologie van de maag te bestuderen. Beaumont werd zo de pionier van de physio
logic van het maagzuur en de spijsvertering. Hi j publiceerde zijn verslag hierover in 1833. 
13. Verrassende waarneming dankzij een nieuw instrument: Antoni van Leeuwenhoek zag als 
eerste protozoën, bacteriën en spermatozoën, levend en wel. Hij was een rijke lakenkoop
man, en gebruikte vergi-ootglazen om doek te inspecteren. Hij sleep de lensjes voor zijn 
microscoop en gedurende vijftig jaar schreef hij bijna tweehonderd blieven over zijn micro
scopische waarnemingen aan Royal Society in Londen. Op 6 september 1674 beschrijft 
hij 'kleijne diertgens'. Deze zag hij voor het eerst in de Berkelse plassen, bij Delft. 
14. Verrassende waarneming met een controle: In 1859 keek Louis Pasteur door een micro
scoop naar een drappel met suiker die gistte tot boterzuur Hij zag dat de micro-organis
mes aan de rand van de druppel niet bewogen, maar in het centram wel. Deze toevallige 
waarneming bracht hem op de gedachte dat organismes konden worden geïnactiveerd 
door contact met lucht, een gedachte die tegen de toenmalige opvattingen indruiste. 
Verdere experimenten leerden hem het bestaan van 'anaerobe' gisting. Pasteur muntte de 
termen 'anaëroob' en 'aëroob'. 

15. Venmsende waarneming in de 'controle': De Australische psychiater Cade onderzocht of 
een manie bij zijn patiënt verooKaakt werd door een stof Hij spoot de urine van deze 
maniak in bij cavia's, met hthiumuraat en lithiumcarbonaat in twee controle groepen. Deze 
controlecavia's werden zo verrassend rustig, dat hij lithium testte als geneesmiddel voor 
manische patiënten. Cade zocht naar de boosdoener van manie en vond een geneesmid
del tegen manie! Lithium is nog steeds hèt geneesmiddel tegen manie. 
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16. Allematief gebruik: Tuberculine, een eiwitextract van gekweelde tuberkelbacillen, werd 
verwelkomd door de Duitse Robeit Kocli als behandeling van tuberculose. Het bleek niet 
werkzaam, maar werd daarna de basis voor een nuttige diagnostische test. Wie tuberculo
se had gehad, o f immuun was door een eerdere infectie, reageerde karakteristiek op tuber
culine. 
17. Verkeerde hypothese: De Nederlander Cluistiaan Eijkman ging naar Indonesië om de 
bacterlële veiwekker van beriberi te onderzoeken. Hij boekte geen voortgang. De desinfec
tie maatregelen gaven niet het gehoopte resultaat. Een toevallige waarneming zette hem op 
het juiste spoor De kippen bij zijn lab faegen namelijk een ziekte die erg op beriberi leek. 
Dat vroeg om nadere studie. Ineens werden de kippen plotseling beter Uit navraag bleek 
dat de ziekte was uitgebroken toen ze ineens met gepelde rijst gevoerd werden, in plaats 
van de gebmikelijke ongepelde rijst. Toen werd ongepelde rijst verstrekt aan soldaten met 
beriberi, die prompt beter werden. Beriberi bleek niet te zijn veroorzaakt door een bacte
rie, maar door een gebrek aan vitamine B, een bestanddeel van het vhesje dat om onge
pelde l i j s tkoiTels zit. 

18. Omliering: McLean, op zoek naar bloedstollingsfactoren, ontdekte heparine als antis-
tollingsfactor: "Ik had natuurlijk geen anticoagulant in gedachte, maar het experimentele 
feit lag voor me; ik testte het keer op keer tot ik overtuigd was". 
19. Geen hypothese: De Duitsers Hahn en Strassmann bombardeerden uranium met neu
tronen en vonden wat barium. Omdat er geen barium in het oorspronkelijke monster zat 
begrepen ze dit onveiwachte resultaat niet. Uiteindelijk moesten ze concluderen dat enig 
uranium met een kemlading van 92 gesphtst was in barium (56), en crypton (36), wat ze 
ook vonden. Halm: "De totale afbraak van uranium werd als onmogelijk beschouwd. En 
het is precies wat er gebeurde. Eigenlijk zonder het te willen kwamen Strassmann en ik in 
de heifst van 1938 tot conclusies die tegen de opvattingen van natuurkundigen in gingen. 
We waren er lang van overtuigd dat er een fout zat m onze experimenten". Meitner, Fiisch 
en Bohr hoorden er over en noemden het 'kernsplitsing'. 

20. Testen van een volksgeloof. In Engeland was een lokaal geloof dat melkmeisjes die koe
pokken hadden gehad niet vatbaar waren voor pokken. In 1796 'inoculeerde' Jenner daar
om een gezonde jongen met vocht uit een koepokblaar van een melkster Jenner infec
teerde hem daarna twee keer met pokken. Hij bleek 'gevaccineerd' i\'accimis' = 'van de koe'). 
21. Leek: Rode hond als oorzaak van aangeboren staar werd gesuggereerd aan de 
Australische oogaits Gregg door een moeder van een kind met dat gebrek, die tijdens haar 
zwangerschap rode hond had. 
22. Toevallige ontmoeting van deskundigen: De Tjech en polymeerchemicus Otto Wichterie 
las in het leesvoer van een Praagse oogarts, die in de exprestrein naast hem zat, over oog
implantaten van tantalium. Hi j uitte zijn twijfels over het gebruik van metaal in het oog en 
stelde voor om een zacht en weefselvriendelijk materiaal te maken voor het oog. Dat werd 
hydroxymethyllmethacrylate ('HEMA') en glycoldiester, een hydrogel waar zachte contact
lenzen uit worden gemaakt. 
23. Verrassende waarnemingen ^'anA, wordt verklaard doorB: Volgens de Duitse kiistallogi-aaf 
Mitscherlich hadden de twee vormen van wijnsteenzuur en hun respectievelijke zouten 
"dezelfde chemische samenstelling, dezelfde refractie. Maar de oplossing van het wijn-
steenzout roteert het vlak van polarisatie, teiwijl de oplossing van parawijnsteenzout 
optisch inactief is". Pasteur onderzocht deze verrassende observatie. Er ontdekte, dat para-
tertraat een oplossing is van twee soorten kiistallen die eikaars spiegelbeeld zijn. Aldus ont
dekte Pasteur de asymmetrie van moleculen. 
24. Verrassende waarneming van A wordt later \oorspeld' door B: In 1928 pubhceerde de 
Schotse onderzoeker Robert Brown een pamflet over de microscopisch kleine bewegingen 
van stuifmeel dat hij in water had opgelost. Sindsdien zijn die bewegingen bekend als de 
'Brownse beweging'. Albert Einstein vond de bron ervan - ongewild - in 1905. Op zoek naar 
een bewijs dat atomen werkelijk bestaande dingen zijn en niet slechts nuttige abstracties, 
besefte Einstein dat de drtik van moleculen die een opgelost deeltje bombarderen wiUe-
keurig zou variëren aan verschillende kanten. Het deeltje zou daarom alle kanten op 
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schommelen en wandelen. Pas nadat hij zijn inzicht pubhek had gemaakt leerde Einstein 
dat Brown en andere zo'n beweging al hadden gezien en beschreven. 
25 Verstoring van buiten: Radioastronomie werd, met hulp van de natuurkundige Janski, 
geboren uit de 'herrie' in het transatlantisch telefoonverkeer, die een periodiciteit van 23 
uur en 56 minuten vertoonde. Dat is de omwentelingstijd van de aartle ten opzichte van 
het heelal. 
26 Quantitative anomalie: Bij het besturen van een monster dat was opgestuurd naar het 
Internationale Bureau van Gewichten en Maten, in Sèvres, in Frankrijk, zag de Zwitser 
Charies Guillaume dat de uitzetting van een legering van staal en nildel veel geringer was 
dan de samenstelling eivan hem deed vermoeden. Een systematische studie van het ver
schijnsel in ruim zeshonderd legeringen leverde hem nikkelstaai met een uitzetting van 
praktisch nul: een revolutie in de hoiiogemakerij, metrologie en de gloeilampindustrie. In 
1920 kreeg hij voor dit werk de Nobelprijs. 
27 Schaarste: De werkzaamheid van eenvoudige wondbedekkingen werd ontdekt op het 
slagveld, door de Franse legerchnurg Amboise Paré, toen de voorraad Icokende olie voor 
het dichtbranden van wonden op raakte en hij gedwongen was om in plaats daamn een 
spijsvertcrmgsbevorderend mengsel van eierdooier, rozenolie en teipentijn te gebruiken. 
Paré schreef "Ik kon de hele nacht niet slapen, mijn geest was onrustig, en de wondbe-
dekking van de voorgaande dag, die ik ongeschikt achtte, vertroebelde mijn gedachten. Ik 
was bang dat ik ze de volgende dag dood door de vergiftiging van de wond die ik niet had 
behandeld met kokende hete olie. Daarom stond ik vroeg op, ik bezocht mijn patiënten, 
en boven verwachting, ontdekte ik dat degene die met alleen een digestief waren behan
deld vrij van hevige pijnen waren en niet gezwollen. De anderen daarentegen, die met hete 
ohe waren dichtgebrand waren koortsig, gekweld door veel pijn, en de delen rond hun 
wonden waren gezwollen. Toen ik het vaak geprobeerd had bij verschillende anderen, 
besloot ik daarom, na ampele oveiweging, dat noch ik noch wie dan ook iemand een 
kogelwond moet dichtbranden". 

2H. Werkonderbreking: De Franse Claude Bernard ontdekte de suikerstofwissehng in de 
lever toen hij in duplo twee zeer verschillende suikerconcentraties in een dode lever mat, 
met een ongewilde onderbrekuig van vele uren ertussen ('pressé par le temps'). 

Toeval in de geest 

Tot zover de eerste zevenentwintig patronen, waarbij 'uitwendig toeval' zich 'ad oculos' pre
senteerde voor de waarnemer N u drie patronen van toeval in de geest bij inteUectuele en 
artistieke vondsten: 

Spel: De verveelde Zweed Oscar Reutersvard tekende op school een zespuntige ster met 
een ring van zes kubussen, die een eigenaardige configuratie vormden. Hij tekende er drie 
kubussen bij om een driehoek te kiijgen. Dat werd toen een paradoxale figuur: de eerste 
'onmogelijke diiebalk'. Een mooi voorbeeld van 'Spielerei nebenbei' èn 'Enst im Spiel'. 

Grap: Zelf heb ik eens - bij wijze van grap - voorgesteld een MRI-studie te doen naar de 
anatomie van de humane coïtus. Het bleek dat de anatomie en fysiologie anders was dan 
men tot nu toe dacht. Toen een artikel erover naar het British Medical Journal werd 
gestuurd, werd daar eerst onderzocht, via ruggespraak met derden of het nu een echte grap 
was of niet. 

Intuïtie, droom en de S'ergeet-liypotlwse': Descartes' droom uit 1619 over een wereld gere
geerd door wiskunde, waarin alles kon worden uitgelegd en logisch berekend. Poincaré 
benadrukte de combinatie van een speciale esthetische gevoeligheid en de door toeval ver
oorzaakte wanorde van het onbewuste in zijn elegante model van preparatie, incubatie, 
illuminatie en verificatie, ook wel zijn Vergeet liypothese' genoemd. 

Soorten Serendipiteit 

Los van deze patronen onderscheid ik verschiUende soorten serendipiteit: 
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1. Positieve serendipiteit: Een veiTassend feit werd èn gezien èn coirect geduid, zoals X-stra
len. 
2. Negatieve serendipiteit: f fe t verassende feit werd wel gezien maar niet juist geduid. Denk 
aan Columbus. 
3. Pseiido-serendipiteit: Iets waar je wel naar zocht op een ongezochte manier ontdekken, 
uitvinden, of creëren. De Brit Alexander Fleming: "Wat een geluk dat ik altijd op zoek was 
naar nieuwe bacterieremmers en dat toen ik op een kweekplaats weggekwijnde bacterie
koloniën zag, ik voldoende interesse had om de bacteriedodende eigenschap van de 
schimmel op die plaats te onderzoeken". 

Epiloog 

Als ik serendipiteit definieer als de kunst een ongezochte vondst te doen, wat versta ik dan 
onder een vondst? Ik spreek van een vondst als twee of meer op zich zelf bekende ele
menten (waarnemingen, hypothese, ideeën, feiten, relaties of inzichten) oorspronkelijk 
worden gecombineerd, voor de vinder, vindster of iedereen, tot iets wat nieuw en waar is 
(wetenschap), nieuw en bruikbaar (techniek) of nieuw en fascinerend (kunst). Vognito' voor 
'ik denk' betekent letteriijk 'ik schud samen', en één van de mogelijke vertalingen van Intel-
ligo' is 'ik kies'. Het 'ongezochte' is gerelateerd aan de vinder, maar sluit niet uit dat de vin
der iets anders zocht, toen hij het 'ongezochte' vond (wat meestal het geval is). In de weten
schap spreken we van 'ontdekkingen' van 'verschijnselen' die reeds 'bestonden', zoals de 
universaUteit van de zwaarteki-acht bijvoorbeeld. In de techniek van uitvindingen {1n-veno' 
= 'ik kom op' [iets]), die nog niet bestonden, zoals de stethoscoop. In de kunst van creaties 
die sterk persoonsgebonden zijn, denk aan Chaplin. 

Als er iets 'nieuws' wordt ontdekt duurt het meestal jaren voordat bekend is hoe nieuw en 
waar, bruikbaar of boeiend het werkelijk is. Als we dan terug kijken op hoe de vondst werd 
gedaan, is er een grote kans op de vonning van een legende. De serendipiteit van de vondst 
kan dan met gemak onderschat worden of ontkend; of overschat of verzonnen. In de prak
tijk blijkt dat als serendipiteit een rol speelt, dit meestal een bijrol is, hoe wezenlijk soms 
ook De ontdekking van Columbus is illustratief Als de 'Nieuwe Wereld' daar dan niet had 
gelegen zouden we dan zijn naam kennen? 
De evolutie van genen illustreert de rol van serendipiteit. Elke mutatie van een gen is een 
wiUekeurige, ongezochte en 'blinde' gebeurtenis. Als de mutatie, hoe saai of verrassend 
ook, wordt getest, geschiedt dit ook 'blmd'. En daarna blijkt pas of het een antwoord is op 
een probleem. En zo ja, dan moet nog blijken of het gemuteerde gen meer overievings-
waarde heeft dan het voorgaande gen. 
In de cultuur (gedefinieerd als overdraagbare kennis) gaat evolutie meestal andersom: het 
probleem gaat daar vooraf aan de vraagsteUing. We gaan van vraag naar antwoord. Maar 
toch speelt serendipiteit in de cultuur een rol. Verschillende studies wijzen er op dat com
mercieel succesvolle innovaties bijvoorbeeld voor tachtig procent antwoorden zijn op een 
reeds bestaand en bekend probleem, zoals 'de pil ' , maar in de resterende twintig procent 
blijkt dat er iets werd ontdekt voordat er vraag naar was, zoals bij X-stralen. 
M i j n serendipiteitenkabinet, ieder zijn kabinet, leerde mij de volgende acht punten: 

1. Serendipiteit bestaat. Het is arrogant om te denken dat 'God's wil ' , ons (onder)bewust-
zijn, een plan, strategie, ideologie, ondei7;oeksproject, computerprogramma kan anticipe
ren op onbekende, onvoorziene, onvoorspelde, contra-intuïtieve en verrassende feiten of 
relaties. Dat is per definitie en logisch onmogelijk Ook een expertsysteem kan het onvoor
ziene niet vooi-zien of operationaUseren, kan niet improviseren Umprévu' = onvoorzien). 
Het kan niet verrast zijn, heeft geen gevoel van humor, curiositeit of gekkigheid, en schrikt, 
lacht of schept nimmer 
2. In sterk empirische vakken zoals sterrenkunde, scheikunde, geneeskust en techniek zijn 
serendipiteiten frequent. In die domeinen is het gemakkelijker om te zien en te testen of 
iets een vondst is. 
3. Serendipiteft speelt een essentiële rol, die niet moet worden onderschat of overdreven. 
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Harwit o n d e r z o c h t 43 o b s e i Y a t i o n e l e ontdekkingen van kosmische verschijnselen en vond 
dat ongeveer de helft serendipiteus was: "Dit trekt en igsz ins in twijfel de normale criteria 
van de 'peer review', want de gangbare criteria neigen ertoe een theoretische rechtvaardi
ging te vragen voor het werk dat je gaat doen. Of je nu om telescooptijd vraagt of wat je 
ook gaat doen". 
4. Systematische, gerichte (re)search en serendipiteit sluiten elkaar niet uit, maar comple
menteren en versterken elkaar zelfs. In de praktijk is het niet: door ontwerp of serendipi
teit, maar eerder door ontwerp en serendipiteit. 
5. In het algemeen wordt de rol van serendipiteit in wetenschap, techniek en kunst onder
schat. Dat komt voornamelijk en onbedoeld door de manier waarop we a posteriori ratio-
nahseren over theoretisch en experimenteel onder-zoek en de resultaten daaivan, als we 
publiceren. De niet strikt rationele, chronologische of gezochte componenten, zoals toe
vallige waarnemingen ((die je 'toevallen'), fortuinlijklieden, verrassingen, ongezochtheden, 
fouten, dingen waar je nooit of ooit van gedroomd hebt, onbekendheden, etc), die tot deze 
resultaten hebben geleid blijven daarom onderbehcht of worden zelfs achter het decor ver
stopt. De volgende stap is dat zuivere rationaliteit tot norm wordt verheven, niet alleen wat 
de resultaten betreft, maar ook aangaande de weg die tot deze resultaten leidde. 
Wetenschappers rapporteren dan hun resultaten alsof ze direct en logisch volgen uit hun 
eerste hypothese, met weglating van mogelijke cruciale serendipiteiten. Als zo'n artikel 
wordt gelezen als een verslag van een ontdekking kan dat ongewild de onderzoeker zoda
nig en zozeer hersenspoelen dat hij gedurende zijn eigen onderzoek de veldbloemen langs 
de weg verwaarloost die een mooiere ruiker zouden vormen dan het gekweekte spul op 
zijn pad of perk. D i t kan serendipiteitsveriies geven: het doel en/of het plan kan de reis en 
het avontuur verknoeien ('avontuur' betekent 'het lof , de toekomst tegemoet'). Een geslaag
de onderzoeker houdt zijn beide ogen open: één voor gezochte en één voor ongezochte 
vondsten. Zoals Von Laue zei: "Es gibt manchmal Verdienst ohne Glück, aber niemals 
Glück ohne Verdienst". 

6. De Griekse Heraclitus van Ephesus (5 5 0-475 v. Chr) zei al: "Indien het onveiwachte niet 
veiwacht wordt zal men het (de waarheid) ook niet ontdekken, omdat het (dan) niet na te 
speuren valt en ontoegankelijk bli jf ' . De Grieken hadden zelfs een god voor het onbeken
de. Tot, althans volgens de bijbel, de christenen kwamen, en zeiden, dat die Griekse 'onbe
kende' god hun God was. Op dat moment ging er daar volgens mij iets goed mis in de 
geschiedenis. Daarom wil ik die intelhgente HeUeense god voor het onbekende bij deze 
opnieuw invoeren. 
7. Serendipitisten zijn meestal geestig, opmerkzaam, nieuwsgierig, afleidbaar, intuïtief slim, 
flexibel, artistiek, diligent en nauwelijks te managen, daaivoor hebben ze een te open gees
tesgesteldheid. "Sommigen schrijvers reppen over een ontdekking van iets dat niet feitelijk 
ondei-zocht werd als 'toevaUig' of'onbedoeld'. Dit is nooit waar Obseivaties worden gedaan 
omdat de waarnemer uitkijkt naar elke gekkigheid. De ontdekking van oppervlaktespan-
ning-veriagende stoffen in de long kwam door een bijzondere samenloop van omstandig
heden, niet als het product van toeval of stom geluk", schreef Pattle terecht. 

8. Als ik intuïtie {'in-tueif betekent 'kijken naar') definieer als een anticipatie die ik vooraf 
of zelfs achteraf niet kan expüciteren, dan begint serendipiteit voorbij de intuïtie. Maar zo 
eenvoudig ligt het niet. In de praktijk is serendipiteit bijna attijd 'intuïtie in de maak', geba
seerd op een meer algemene schematische anticipatie is gebaseerd op een meer algeme
ne oriëntatie, ervaring of probleemsteUing, dan waar de alerte ondei-zoeker aan werkt. Dat 
is waar zijn geest op is voorbereid. Zijn zeer algemene schematische anticipatie is geba
seerd op een specifiek probleem-georiënteerde en/of op eivaring gebaseerde intuïtie. 
Zodra de waarnemer een verrassend feit of verband ziet onderbreekt of stopt hij zijn 'nor
male' werk of programma voor een zekere periode: om dat zelf te exploiteren en te verkla
ren door zijn serendipiteit, intuïtie, kennis, logica en/of experimentele opstelling te gebrui
ken. Serendipiteit is de kunst van 'loszittende oogkleppen'. Ook zelfs en juist een serendi-
pitist heeft oogkleppen nodig als hij zoekt of onderzoekt, maar hij is in staat zijn oog
kleppen af te zetten als hij een serendipiteuze waarneming doet, om een coiTccte abduc-
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tie te niaicen of een optimale opduilcende strategie uit te vogelen. Zoals de Amerikaanse 
physicus Langmuir sclireef "Vrijheid van opportuniteit, zoals ontwikkeld door de demo
cratie, is de beste menselijke reactie op uiteenlopende verschijnselen. We zouden in feite 
'vrijheid' kunnen definiëren als de opportuniteit otn van het onveiwachte te profiteren". 
Typisch voor serendipiteit is wat de Duitse denkpsycholoog Otto Selz noemt de 'zufallsbe-
dingte Mittelabstmctioif. Het middel dat wordt geabstraheerd uit het voorval, gebruikt hij 
niet voor hetgeen hij doet, maar voor iets geheel anders. Selz: "Een huidig probleem zal 
leiden tot het reproductieve gebruik van vroegere waaniemingen als oplossende methoden, 
of een huidige waarneming kan leiden tot het ontdekken van de oplossing van een vroe
ger probleem. Of de ontdekking op de ene of de andere manier plaats vond kan uit de fei
telijke uitkomst niet worden afgeleid. Dit kan alleen worden nagegaan door zelfwaarne
ming of vanuit een reconstructie van de externe feiten van de casus, in het bijzonder van 
de aan- of afwezigheid van toevallige hulpmiddelen". Maar een huidige waarneming kan 
ook leiden tot de oplossing van een probleem dat niet een 'vroeger probleem', genoemd 
kan worden. Denk aan de ontdekking van de 'Nieuwe Wereld', heparine of kernsplitsing. 
In deze gevallen van zuivere serendipiteit werd gedocumenteerd dat de ontdekkers zich 
zelfs enige tijd verzet hebben tegen hun eigen vondst en/of deportée e m n zelfs tot in zijn 
dood, al twijfelde hij wel, dat hij, ongezocht, een heel nieuw continent had ontdekt. We 
spreken nog steeds van 'Indianen'. 

Conclusies 

Ik ben het met de denkpsycholoog Selz eens dat plotseling serendipiteuze vondsten en 
'brainwaves' blijken te zijn voorafgegaan door een zeer algemene schematische anticipatie, 
of deze nu feitelijk aanwezig was in de geest van de waarnemer of opnieuw tot leven werd 
geroepen door een uitwendige gebeurtenis. Serendipiteus geluk kan onveiwacht komen, 
maar dat gebeurt aUeen in een geest die is 'voorbereid' door een voorgaande interesse, 
gedachte of ervaring. Na het bestuderen van mijn serendipiteiten bleek echter dat dit 
gezichtspunt discutabel is voor zuivere serendipiteit niet door een computer gegenereerd 
worden. Zodra je 'serendipiteit' kunt plannen of programmeren kun je het geen serendipi
teit meer noemen. Wat ik wel kan programmeren is dat, als er iets onvoorziens gebeurt, her 
systeem de gebruiker waarschuwt en aanspoort om, door zelf te kijken en te handelen, te 
proberen een correctie abductie van een verrassend feit of relatie te maken. En ik kan het 
programma opvragen, voorzover mogelijk, de condities te specificeren voor het wonderiij-
ke feit of verband: is het incidenteel of structureel, en welke elementen zijn er betrokken? 
Ook mijn voorbeelden van zuivere serendipiteit lijken er op te wijzen dat expertsystemen 
wel experts kunnen bijstaan maar niet vervangen. Wat echt nieuw of onbekend is kan 
namelijk niet logisch uit het oude of bekende afgeleid worden. Als dat wel zou kunnen, 
zou dat immers niet echt onbekend of nieuw zijn. Voor het vinden wat werkelijk onbekend 
of nieuw is, is - onder andere - een onvoorstelbaar element nodig: vaak een verrassende 
waarnemktg, die juist wordt geduid. Die kunst om een ongezochte vondst te doen heet 
serendipiteit. Wel kan ik de lezer en mezelf veel serendipiteit toewensen, per definitie voor
bij onze fantasie en paradigma's. Trouwens, zoals Selz schreef ook "de problemen mani
festeren zich ongezocht bij het grondig uitwerken van de studie". 

Deze tekst is een inkorting, uitbreiding en bewerking van een academisch artikel: "Anatotny of the 

Unsought Finding. Serendipity: Origin, History, Domains, Traditions, Appearances, Patterns and 

Programniability", Pek van Andel, British Journal for the Philosophy of Science, 1994, 45, p. 631-648. 
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Mensen, voeding en stikstof 

Over enkele tientallen jaren zal de wereld bevolkt zijn door 10 miljard mensen. Van deze 
mensen zal ongeveer 90% wonen in de tropische en subtropische streken van Azië, Afrika 
en Latijns Anerika (Waggoner, 1994). Het belangiijkste voedsel voor deze mensen zijn 
planten, in hoofdzaak als bron van calorieën en van eiwit. De beangstigende toename van 
het aantal mensen zal een toename in de productie van plantaardig voedsel nodig maken, 
en dat in een wereld waarin de oppei-vlakte van het bruikbare landbouw-areaal eerder 
afneemt dan toeneemt. Kennis van plantengroei en van de mechanismen die planten 
gebiniken om onder minder goede omstandigheden groei mogelijk te maken moet sneller 
worden vergroot dan ooit. 

De belangrijkste beperkende factor voor de productie van de meeste voedings-gewassen is 
stikstof In de afgelopen tientallen jaren is de toename van deze productie in de geindus-
trialiseerde landen hoofdzakelijk te danken geweest aan het toenemend gebruik van stik
stof-kunstmest. M een eeuw lang wordt stikstof-kunstmest gemaakt via het Haber-Bosch 
proces, waarin waterstof (uit aardgas) en stikstof (uit de lucht) onder hoge druk en bij hoge 
temperatuur worden omgezet in ammonia. Maar aan het overvloedig gebraik van stikstof-
kunstmest zijn aUerlei bezwaren verbonden, zoals (i) toename van stikstof-oxiden (broei
kasgassen) in de atmosfeer, (ü) uitputting van natuuriijke energievoorraden, (iii) uit balans 
raken van de strkstof-kiingloop in de biosfeer, en (iv) verontreiniging van het oppeivlakte-
water met nitraat (Kinzig en Socolow 1994). Verder is het gebruik van stikstof-kunstmest 
voor veel kleine boeren in arme landen niet weggelegd: productie in eigen land is duur, 
aankoop is kostbaar, en transport levert problemen. Terwijl de bevolkingsdruk juist in deze 
landen steeds groter wordt. 

In dit verband is het goed om te weten dat niet alle landbouw-gewassen stikstof-kunstmest 
nodig hebben om te kunnen groeien. 

Planten met stikstofbindende wortelknolletjes 

Bij vlinderbloemige planten zoals soja, boon en eiwt (belangrijke voedingsgewassen) 
komen toiolletjes voor op de wortels waarin stikstof uit de lucht, N2 , wordt omgezet in 
ammonia. Anders dan in het Haber-Bosch proces gebeurt dit bij normale temperaturen en 
(indhect) met gebruik van zonne-energie. Deze omzetting wordt gekatalyseerd door een 
enzymcomplex dat nitrogenase heet. Op de katalytische plaats van nitrogenase wordt het 
stikstofmolecuul op energieke manier in tweeën getrokken, en wordt elk van de twee stik
stofatomen met aangevoerde electronen gereduceerd tot ammonia (dus tweemaal NH3). 

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 78. Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 25 oktober 1999. 
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Zelf maken deze planten geen nitfogenase. Geen enkele plant kan dat, De nitfogenase 
wordt gemaakt door bepaalde bodembacteriën die de wortels van de plant zijn binnenge
drongen met de vorming van een knolletje als resultaat. Deze bacteriën behoren tot een 
aantal soorten zoals Rlüzobium, Bradyrhizobiwn of Azorhizobium, voor het gemak nu 
samengevat als rhizobia. Na infectie van de plantenwortel houden de rhizobia in de cel
len van het ImoUetje op met delen, en veranderen ze van vorm. Deze vei-yormde bacteriën 
worden bacteroiden genoemd. De bacteroiden produceren het nitrogenase-complex waar
bij ze, door de plant geleverde, suikers als bron van energie en electronen gebiitiken. De 
gevormde ammonia wordt voor het grootste deel door de bacteroiden uitgescheiden en 
door de plantencellen verwerkt. Planten met stikstofbindende wortelknoUetjes kunnen 
gi-oeien op een kweekmedium zonder gebonden stikstof Dus ook zonder stikstof-kunst
mest. 

Niet alleen rhizobia kunnen nitrogenase maken en stikstof binden. Er bestaan aUcriei vrij-
levende stikstofbindende bacteriën, die in de bodem ammonia produceren. Verder zijn 
vlinderbloemige planten niet de enige planten die stikstofbindende wortelknoUetjes kun
nen maken. Bacteriën van het geslacht Franlda zorgen voor vorming van zulke knoUetjes 
op een uiteenlopende groep van planten en bomen zoals els en duindoorn. Voor de land
bouw echter is de symbiose met rhizobia verreweg het belangrijkste biologische stikstof
bindende systeem. 

Srtkstoflionger en zoete wortels 

Vlinderbloemige planten zijn niet geheel afliankeiijk van ammonia geproduceerd door rhi
zobia. Met hun wortels kunnen deze planten ook ammonia of veel liever nog, nitraat 
opnemen uit de bodem, maar wanneer de hoeveelheid gebonden stikstof in de bodem 
beperkt wordt gaan vlinderbloemigen speciale maatregelen nemen. Om te beginnen wordt 
de toevoer van suikers naar de wortels vergroot. Dat bevordert de groei van de wortels, die 
op zoek moeten gaan naar nieuwe stikstofrijke plekjes. Stikstofhonger maakt bonenwortels 
zoet. Een deel van de suikers wordt door de wortels uitgescheiden. Dat trekt bacteriën aan 
die normaal gesproken in de bodem niet met suikers worden verwend. 
De veranderde koolstof-stUcstofbalans in de wortels gaat gepaard met de productie van 
anti-oxidantia. Deze verbindingen, behorende tot de groep van de flavonoiden, worden 
voor een deel ook door de wortels uitgescheiden. Rhizobia hebben een goede neus voor 
flavonoiden, en zwemmen op de stikstofarme woitels af 

Gastheerspecificiteit en signaalmoleculen 

Niet aUe rhizobia kunnen alle vlinderbloemige planten infecteren. Bijvoorbeeld, wortel
knolletjes op Maverplanten (Trifoliiim) worden verooi-zaakt doorRlvzobium legwninosariim 
biovar tiifolü, en wortelknoUetjes op wikke (Vicia) door Rlüzobium leguminosarum biovar 
viciae. Bij deze gastheerspecificiteit spelen signaalmoleculen een hoofdrol. Om te begin
nen scheiden de wortels van verschiUende vhnderbloemige planten een verschülende 
cocktaü van flavonoiden uit. Bepaalde flavonoiden in dü mengsel activeren in rhizobia de 
expressie van bepaalde genen, en wel met name in die rhizobia die specifiek zijn voor de 
betreffende gastheeiplant. Zo activeren klaver-flavonoiden klaver-rhizobia, en niet alfalfa-
rhizobia. 

De geactiveerde genen, nodulatie of nod genen genoemd, coderen voor enzymen die 
betrokken zijn bij de vonning van een stukje chitine (chitotetraose of chitopentaose) met 
daaraan een onverzadigd vetzuur Deze moleculen worden Upocliito-oligosacchaiiden, 
(LCO) genoemd. 
Elke Rlüzobium soort maakt een apart type LCO, afliankeiijk van het soort vetzuur en van 
zijgroepen op het chitine ohgosaccharide. De LCO worden door de rhizobia uitgeschei
den, en door de gastheeiwortel herkend, maar niet of slecht door wortels van een andere 
vlinderbloemige soort, h i de gastheeiwortel zorgen de LCO voor een verandering van de 
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hormoonhuishouding, die leidt tot de inductie van celdelingen in de wortelcortex: het 
begin van een wortelknolletje. Voor deze activiteit lijkt vooral het chitine-deel van de LCO 
verantwoordelijk te zijn. Op dit moment is nog onduidelijk hoe de LCO worden herkend 
en hoe de celdelingen worden geinduceerd. 

Infectie van de wortel 

De meeste rhizobia infecteren de gastheeiwortels via jonge wortelharen. Woitelharen zijn 
buisvormige uitgroeüngen van ceUen in de wortel-epidemiis, waarmee de plant water en 
zouten opneemt uit de bodem. De bacteriën hechten zich aan de top van groeiende wor
telharen. Onder uivloed van de LCO gaat deze top krullen, waarbij een aantal rhizobia in 
de krnl worden gevangen. Vanuit de knil groeit veiYolgens een dunne buisvoiTnige struc
tuur de wortelhaar in, de zogenaamde infectiedraad. In deze infectiedraad vermenigvuldi
gen zich de rhizobia. De infectiedraad vertakt zich en bereikt uiteindelijk de delende wor
telcellen. Vanuit de top van de infectiedraad worden de rhizobia in de wortelknolcellen 
opgenomen. Ze delen nog een paar keer en veranderen tenslotte in bacteroiden. 
Het centrale weefsel van een wortelknolletje dat de cellen met bacteroiden bevat, is arm 
aan zuurstof Dat is een ongewone situatie voor een plant, die doorgaans goed doorlucht 
is. Maar dc ruimten tussen wortelknolceUen zijn klein, en om het centrale weefsel bevin
den zich een aantal cellagen die functioneren als een zuurstof-barrière. Doordat zowel de 
plantencellen als de rhizobia zuurstof verbruiken, is de hoeveelheid vrije zuurstof in het 
centrale weefsel bijna nul. Dat is een goede zaak voor de activiteit van nitrogenase, dat al 
bij lage concentraties zuurstof kapot geoxideerd wordt. Om de bacteroiden van voldoen
de zuurstof te voorzien en de concentratie vrije zuurstof toch laag te houden, maken de 
wortelknolceUen hemoglobine. Stikstofbindende wortelknoUetjes zijn rood van bmnen. 
Succesvolle vorming van een aantal wortelknoUetjes maakt de gastheeiwortel ongevoelig 
voor verdere infectie door rhizobia. Di t efiect wordt autoregulatie van wortelknolvorming 
genoemd. Een bepaald aantal knoUetjes is kemielijk genoeg. 

Wedei-zijds voordeel 

Het voordeel van de stikstofbindende wortelknolsymbiose voor de plant is duidelijk: de rhi
zobia leveren de broodnodige ammonia. Welk voordeel hebben de bacteriën van hun 
benauwde situatie? Na een aantal weken stikstoftinden gaan de bacteroiden dood, tegelijk 
met de centrale wortelknolceUen, vermoedelijk door slijtage van het symbiotische systeem. 
Wekenlang zuurstoflünitatie speelt hierbij vast een rol. In de vervloeiende restanten van de 
wortelknolceUen komen rhizobia uit vertakkingen van de infectiedraad, en deze bacteriën 
doen zich tegoed aan het dode weefsel en vermenigvuldigen zich. Wanneer uiteindelijk het 
wortelknoUetje verrot uit elkaar valt, komen er duizenden rhizobia vrij in de bodem, terwijl 
een aantal weken terug maar een paar rhizobia vanuit de wortelhaarkrul aan het mfectie-
proces begonnen. In het woitelknoUetje hebben de bacteriën zich zonder concurrenten 
kunnen vermenigvuldigen. Aangetrokken door de plant met flavonoiden, en binnengeko
men met behulp van LCO. 

NodC en DG42 

Het enzym dat verantwoordelijk is voor het aaneenkoppelen van een aantal N-acetyl-glu-
cosamine moleculen tot het chitine-oligosaccharide gedeelte van LCO is NodC. NodC is 
een sleutelenzym in de rhizobia-vlinderbloemigensymbiose, maar het is niet specifiek voor 
rhizobia. NodC behoort tot de DG42-familie van eiwitten. Tot dusver zijn deze enzymen 
alleen nog bekend van gewervelde dieren, inclusief de mens. Onderzoek aan de zebravis, 
een populair model-organisme voor ontwikkelingsbiologen, heeft laten zien dat DG42 ook 
chitine oligosacchariden produceert. Het gen komt in een heel vroeg stadium van de 
embryo-ontwikkeling tot expressie. Wanneer de activiteit van zebravis DG42 wordt geblok-
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keerd met antilichameii is een misvormd embryo zonder staart het resultaat (Bakkers et al. 
1997). Hetzelfde resultaat wordt bereikt wanneer de vorming van het DG42 eiwit wordt 
onderdrukt via de antisense techniek In het laatste geval kan de normale embryo-ontwik
keling hersteld worden door het, via microinjectie, toedienen van chitine tetraose. 
Op dit moment is onbekend welke rol chitine-oligosacchariden spelen in de etnbryo-ont-
wiidteüng van geweivelde dieren, laat staan dat bekend is of bij de inductie van celdelin
gen in een vlinderbloemigen-wortel door LCO soortgelijke processen zijn betrokken. 
Gelet op het grote evolutionane verschil tussen plant-bacterie-interacties en embryogene-
se van geweivelde dieren is het echter mogelijk dat stukjes chitine al een rol in de ont
wikkelingsbiologie speelden in een tijd dat de huidige planten en dieren nog moesten ont
staan. 

Terug naar mensen, voeding en stikstof 

Gedetailleerde studie van de i?/!(zoö/((;))-symbiose kan aanknopingspunten opleveren voor 
een 
verbeterde en/of verruimde toepassing in de landbouw, met name in die gebieden waar 
stikstof om welke reden dan ook een beperkende factor is. Te denken valt aan gastheer-
planten die de aangeleverde ammonia ook kunnen uitscheiden ten behoeve van buur-
planten, die beter met zuurstofgebrek kunnen omgaan en langer doorgroeien, die geen 
autoregulatie van wortelknolvorming vertonen en de extra ammonia ook gebruiken voor 
extra groei, die eflFectieve wortelknoUetjes blijven maken onder stress-omstandigheden 
zoals zure gi'ond, watertekort, enzovoort, enzovoort. Een ambitieuzer plan behelst de pro
ductie van, bijvoorbeeld, rijstplanten (géén vlinderbloemigen) die wortelknoUetjes kunnen 
maken. Daaivoor zijn in elk geval nodig: rhizobia die ook zonder flavonoiden LCO maken 
(zijn al beschikbaar), en rijstplanten die deze LCO kunnen herkennen (het herkennings
mechanisme van LCO is nog onbekend) en die onder invloed van LCO wortelceUen kun
nen laten delen (ook de activiteit van LCO is nog onbegrepen). Nog ambitieuzer is het plan 
om planten zelf nitrogenase te. laten maken via het inbouwen van de genen die voor de 
productie van dit enzymcomplex verantwoordelijk zijn (al zal het een hele Mus zijn om de 
zuurstof-regulatie goed voor elkaar te kiijgen). Randvooiwaarde bij al deze plannen is dat 
de productie van eetbaar plantenniateriaal moet toenemen. 

Vooriopig ontbreken voor de onderzoekers nog teveel stukjes van de symbiose-puzzel. 
Vingeroefeningen voor aanpassing van de symbiotische interacties blijven beperkt tot de 
laboratoria. Eventuele succesvolle laboratoriumexperimenten zuUen moeten worden 
gevolgd door gecontroleerde veldexperimenten en veivolgens door voedingstesten. 
Intussen groeit de wereldbevolking. De kans dat dit symbiose-ondcKoek op korte termijn 
(zeg binnen de komende vijftig jaar) een substantiële bijdrage kan leveren aan de oplos
sing van het wereldvoedselprobleem en de daaraan gekoppelde milieuproblematiek is dan 
ook klein, tenzij de financiering van dft onderzoek, en daarmee de omvang en de kans op 
successen, ineens spectaculair zou toenemen. Het tegendeel is eerder het geval. 

In afwachting van een succesvolle toepassing van resultaten van het symbiose-onderzoek 
kunnen alvast een aantal voor de hand liggende maatregelen worden genomen. Een eivan 
is een flinke vermindering van de vleesconsumptie. Het kost ongeveer zeven kilo graan om 
één kilo varkensvlees te 'maken' en twee tot drie kilo graan voor één kilo kip. Of anders: 
van de 720.000 calorieën die een alfalfa-veldje (alfalfa is een vlinderbloemig plantje met 
wortelknolletjes, en een van de modelplanten in het symbiose onderzoek) aan zonhcht 
kiijgt, komt er via alfalfa, de grazende koeien en het rundvlees maar één calorie in een 
opgroeiend kind terecht (Odum, 1971). Teiwijl jonge alfalfa prima broodbeleg is en zich, 
onder andere, uitstekend leent voor salades. Het zou jammer zijn wanneer een verbetering 
iri de alfalfa-teelt, eventueel op basis van resultaten van het symbiose onderzoek, vooral ten 
goede zou komen aan een select gezelschap van hamburgerfabrikanten. 
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OPPERVLAKKEN IN BEWEGING 

door 

Prof. dr J.W.M. Frenken 

1. Inleiding 

Met moderne microscopen, zoals de rastertunnelmicroscoop (JEng. Scanning Tunneling 
Microscope, olwel STM) kan tegenwoordig de buitenkant van materialen worden afgebeeld 
met een zo sterke vergroting, dat de afzonderlijke atomen zichtbaar worden. Di t wonder
lijke instrument heeft in zijn korte bestaan het vakgebied van de oppei-vlaktefysica voUedig 
gerevolutioneerd. Met de STM weipen we een blik in de dynamische nanowereld van de 
buitenste atoomlagen van metalen en andere materialen. 
Vaak wijken de eigenschappen van het oppeivlak nogal sterk af van de vertrouwde eigen
schappen van de rest van het materiaal. Zo verschUt de structuur aan de buitenkant meest
al van die in het üiwendige van de vaste stof en is de beweeglijkheid van atomen aan het 
oppervlak extreem hoog. De STM kan dit direct zichtbaar maken. Met deze kennis kunnen 
we complexe verschijnselen begrijpen waarbij materiaaloppeivlakken een belangrijke rol 
spelen, zoals chemische reacties, faseovergangen, groeiprocessen en wrijving. Een nieuwe, 
tot de verbeelding sprekende toepassing van de S I M ligt in de mogehjkheid om een opper
vlak atoom voor atoom voim te geven, hetgeen gebeurt door atomen met hoge precisie 
over het oppeivlak te verschuiven. Op deze manier kunnen structuren worden gemaakt die 
niet spontaan in de natuur voorkomen. 

In dit overzicht wil ik u een indruk geven van het moderne onderzoek met geavanceerde 
STM technielcen aan het gedrag van materiaaloppei-vlakken. Ik begin met een korte, een
zijdige schets van de geschiedenis van de oppei-vlaktelysica. 

2. Historie 

Oppei-vlaktefysica is een relatief jong onderzoeksgebied. Uiteraard heeft dit vak zijn eigen 
vroege pioniers. Zo dateert de eerste behandeling door J.W. Gibbs van de thermodynami
ca van grensvlakken al van ruim een eeuw geleden. De basis voor onze huidige atomisti
sche beschrijving van de groei van ki-istallen - een zuiver oppervlakteproces - werd al m 
de jaren twintig gelegd door onder anderen I.N. Stranski en diens medewerkers (zie figuur 1). 
En meer dan veertig jaar geleden werd door Burton, Cabrera en Frank in een inmiddels 
legendarische publikatie, een brug geslagen tussen de statistische mechanica van tweedi
mensionale modelsystemen en de stabUiteit van kristaloppervlakken. 
De oppeivlaktefysica is echter pas goed op gang gekomen rond het midden van de jaren 
zestig. Ultrahoog vacuüm is de fypische, kunstmatige omgeving waam de oppeivlakken 
worden bestudeerd. Een imposant staalvat, uitgerust met een batterij speciale pompen, is 
nodig om een recorddruk te halen die 10" tot lOw keer zo laag is als die in de ons omrin-

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 78. Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde 'DUigentia' te 's-Gravenhage op 8 november 1999. 
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Figuur 1. Het Terras-stap-IdnIi model van de oppervlakken van een kubisch NaCl kristal, 
zoals dat reeds in 1928 door Stranski werd voorgesteld (uit I.N. Stranski, Z.Phys.Chem. 136 
(1928), 259). 

gende atmosfeer. In zo'n ultra-ijle omgeving wordt elk plekje van het oppervlak slechts 
enkele keren per etmaal bezocht door een gasmolecuul, en dan ook nog meestal door een 
volstrekt 'onschuldig' molecuul dat niet wil 'plakken' maar gewoon weer vertrekt. Als een 
oppervlak in deze omgeving eenmaal geprepareerd is, blijft het vaak wel een dag lang vol
doende schoon voor gevoelige waarnemingen, bijvoorbeeld met de STM. 

Het traditionele hoofdthema van de oppervlaktefysica is het verschil tussen de atomaire 
stapeling in het buitengebied van de vaste stof en de vertrouwde kristalstructuur diep in het 
inwendige van het materiaal. Vaak zijn de interatomaire afstanden aan het oppervlak enigs
zins anders dan de gebruikelijke afstand, soms gaan oppervlakteatomen nieuwe bindingen 
aan met elkaar en ontstaat er aan het oppervlak een prachtige, nieuwe architectuur Naast 
de geometrische structuur van de oppervlakken worden ook de elektronische structuur 
interessant gevonden, de trillingen van de atomen en de adsorptieposities van met opzet 
op de oppervlakken aangebrachte, vreemde atomen en moleculen. 

3. De Scanning Tunneling Microscope 

Vrijwel alle experimentele methoden die ontwikkeld zijn voor de bestudering van materi
aaloppervlakken meten globale eigenschappen, gemiddeld over een relatief groot gebied 
met een diameter typisch tussen enkele micrometers en een centimeter Toepassing van 
deze methoden is dus zuivol als de te bestuderen eigenschappen op het oppeivlak overal 
hetzelfde zijn. Deze aanpak past daarom goed bij het karikaturale beeld dat we nog niet 
zo lang geleden hadden van oppervlakken, namelijk dat van een statisch zich vrijwel onein
dig herhalend, ideaal dambordpatroon. In de afgelopen jaren is dit beeld drastisch gewij
zigd. Verantwoordelijk voor onze huidige, meer realistische kijk op oppervlakken is één uit
vinding: de rastertunnelmicroscoop (STM). Dit instrument stelt ons in staat om een minus
cuul gebiedje van het oppervlak van een elektrisch geleidend preparaat zodanig uit te ver-
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groten dat individuele atomen zichtbaar worden. Het zal u niet verbazen dat de STM met 
zijn ultieme resolutie aan de basis staat van een enorme ontwikkeling binnen de opper
vlaktefysica. Maar ook in andere gebieden van de fysica, de fysische chemie en zelfs bin
nen de biologie hebben de STM en de andere hiervan afgeleide microscopen in korte tijd 
een belangrijke positie veroverd. De uitvinders van de STM, G. Binnig en H. Rohrer, van 
het I B M ondei-zoekslaboratorium m Rüschlikon, werden daarom al vrij kort na hun eerste 
publikaties over de S I M beloond met onder andere de Nobelprijs voor de natuurkunde. 

Het principe van de STM is verbluffend eenvoudig [1]. Het valt het best te vergelijken met 
dat van een ouderwetse platenspeler (zie figuur 2). We gebiiiiken een vlijmscherpe meta
len naald waarmee we het oppeivlak van het preparaat aftasten. Het grote verschil met de 
platenspeler is dat onze naald het preparaat nèt niet raakt. We maken hierbij gebruik van 
het tunneleffect waardoor elektronen over kunnen springen van de naald naar het opper
vlak o f vice versa. De elektrische spanning die we aanleggen tussen de naald en het pre
paraat resulteert daardoor in een minuscule tunnelstroom. Deze stroom hangt extreem 
sterk af van de precieze afstand van naald naar oppervlak, en wordt pas goed meetbaar als 
het laatste atoom van de naald zich binnen een nanometer, oftvel enkele atoomafstanden 
bevindt van het dichtstbijzijnde atoom van het preparaat. De microscoop meet de stroom 
en stelt voortdurend de hoogte van de naald bij, om de stroom op een constante waarde, 
en daarmee de naald op een constante afstand te houden. Als nu de naald parahel aan het 
o p p e i Y l a k verschoven wordt, teiwijl de stroom constant wordt gehouden, volgt de naald 
een hobbelpad - iets hoger pal boven een atoom, en iets lager tussen de atomen in - dat 
beschouwd kan worden als een replica van de atomane structuur van het oppeivlak De 
bewegingen van de naald worden door een computer geregistreerd en op een beeldscherm 

Figuur 2. Werkingsprince van de STM. Met beindp van liet piëzo-element wordt de Iwogte van 
de sclieipe naald voortdurend bijgeregeld, zodanig dat de tunnelstroom, en daarmee afstand 
tussen de naald en liet oppeivlak constant blijft. Als ondertussen de naald zijdelings wordt 
verschoven, volgt zij de contour van liet oppeivlak, atoom voor atoom. 
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zichtbaar gemaakt. De beelden die ik ti zal laten zien zijn op deze manier tot stand gekomen. 

Figuur 3 toont een afbeelding van een klein stukje van het oppeivlak van grafiet. De naald 
heeft het oppeivlak lijn voor l i jn afgetast en de gemeten hoogten zijn door een kleur of 
grijstint weergegeven, zoals in een topografische hoogtekaart in een atlas. De helderste tint 
komt overeen met de maximale hoogte, zwart met de minimale hoogte, en de andere tin
ten zitten ertussen. Elk bobbeltje in figuur 3 is de contour van een individueel koolstof
atoom in het grafiet-oppeivlak 
De eerste SIMs waren afschuwe
lijk gecompliceerde apparaten die 
enorm gevoelig waren voor vloer
trillingen, geluid en andere vor
men van storing. Tegenwoordig 
bestaan er commerciële tunnelmi
croscopen in zakformaat, die 
gewoon op tafel kunnen staan. De 
elektronica past in een kastje ter 
grootte van een eenvoudige 
audioversterker en de besturing 
gebeurt vanaf een PC. 

Figiiur 3. STM afbeelding van een stukje grafiet. Elk 
bobbeltje is de contour van een individueel koolstof
atoom in liet grafiet-oppen'lak. 

4. Oppervlaktedynamica 

Een van de sterke eigenschappen 
van de STM is dat we er het 
gedrag mee kunnen bestuderen 
van een klein deel van het opper
vlak, dat zelf niet karakteristiek 
hoeft te zijn voor het hele opper
vlak Daar ligt de nieuwe opper
vlaktefysica. Een goed voorbeeld 
van zo'n speciaal deel van een 
oppervlak wordt gevormd door 

stappen, plaatsen waar de hoogte met één atoomafstand verspringt. Oppervlakken zijn 
nooit helemaal vrij van dit soort onvolkomenheden, en, ook al is de fractie van opper
vlakteatomen die dicht bij zo'n atomair op- of afstapje zitten meestal klein, toch domine
ren of modificeren de stappen vele aspecten van het gedrag van oppeivlakken. De rol die 
het oppeivlak speelt ten opzicht van het inwendige van de vaste stof namelijk het begin-
of aangrijpingspunt van veel processen - denk aan oxidatie, smelten, sublimeren, oplossen, 
kristalgroei, scheuren, et cetera - wordt op het oppeivlak zelf weer gespeeld door de stap
pen. De stappen zijn de beginplaatsen voor aangroei van een vaste stof in contact met een 
oververzadigde oplossing, en het natuurlijke startpunt van afkalving bij onderverzadiging of 
bij sublimatie. De stappen vormen waarschijnlijk ook een natuurlijke plaats voor veel che
mische reacties. Omdat de atomen bij de stap nog minder buuratomen hebben dan hun 
soortgenoten in de vlakke terrassen, vormen de stappen ook de minst stabiele gebieden 
van een oppeivlak. We denken daarom dat orde-wanorde overgangen vaak juist bij de stap
pen beginnen. Met de STM kunnen we deze eendimensionale fouten met gemak vinden 
en afljcelden. We kunnen nog een stap verder afdalen in dimensie. De stappen bevatten 
namelijk op hun beurt weer puntfouten, de zogenaamde kinken, zijwaartse verspringingen 
van de stappositie over één atoomafstand. Deze nuldimensionale objecten voimen de 
plaatsen langs de stappen waar zich waarschijnlijk vrijwel aUe actie concentreert. In de 
jaren twintig was Stranski al op het idee gekomen dat bij kristalgroei de arriverende ato
men waarschijnlijk - eventueel na een zwei-ftocht over de vlakke terrassen en langs de rech
te stappen - aanhechten aan zo'n kink We zijn nu zo ver dat we de door Stranski voor-
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ziene processen direct ziclitbaar maken op de atomaire scliaal. 
In figuur 4 worden drie STM-plaatjes getoond uit een ' f i lm' die bij een temperatuur van 
107°C is opgenomen op een goud-oppeivlak [2]. De evenwijdige strepen zijn de atoonirij-
en in de buitenste atoomlaag. Het afgebeelde stukje oppeivlak bevat een stap, ter hoogte 
van één atoomvlak. Omdat deze stap niet parallel 
loopt aan de atoomrijen, bevat de stap kinken. De 
verticale lijnen markeren de posities van de vier kin
ken in het bovenste plaatje. Duidelijk is te zien dat de 
kinkposities in de twee volgende plaatjes veranderen. 
De kinks springen op willekeurige momenten naar 
voren en naar achteren. 

Deze demonstratie is natuurlijk niet meer dan de ver
toning van een dure 'vakantievideo'. Het wordt pas 
échte natuurkunde als we de bewegingen nauwkeurig 
kwantificeren en de wetmatigheden ervan aan het 
daglicht brengen. Verantwoordelijk voor de kinkbewe
ging is het één voor één komen en gaan van indivi
duele atomen. We 'zien' deze afzonderlijke atomen 
niet in onze films. Maar dat is ook niet gek De situ
atie is vergelijkbaar met die in het volgende gedach-
tenexperiment. Stel dat je hier, vanaf het dak van 
Diligentia, om de vi j f minuten een foto zou maken 
van de Lange Voorhout, telkens met een lange behch-
tingstijd van eveneens vijf minuten. Aan het eind van 
de dag monteer je alle opnamen achter elkaar - het 
zijn er meer dan honderd - en speel je ze snel af, als 
een f i lm. Alles wat alleen maar door het beeld is 
bewogen, voorbijkomende voetgangers, fietsers en ri j
dende auto's, heeft telkens binnen één opname een 
vage streep tot gevolg gehad, die in het filmpje niet 
opvalt. Toch zal het korte filmfragment duidelijke 
bewegingen laten zien. Het gaat hierbij om de objec
ten die gedurende de dag zijn gekomen en/of weer 
zijn vertrokken, en daartussen minimaal vijf minuten 
zijn blijven staan op het stukje straat dat we in beeld 
hebben gehad. We krijgen op deze manier heel dui
delijk hetpa/7cee/-gedrag te zien van de auto's, zonder 
daarbij gehinderd te worden door het nj'gedrag. Als er 
voorkeur of afkeer bestaat voor bepaalde parkeer
plaatsen, of als automobilisten de neiging hebben om 
hun auto zo ver mogelijk van of juist zo dicht moge
lijk bij reeds geparkeerde auto's neer te zetten, valt dit 
meteen op. Bovendien leren we uit het filmpje 
meteen hoe lang de auto's gemiddeld parkeren en of 
er een correlatie bestaat tussen de parkeerduur en de 
parkeerplaats. 

Een misschien nog toepasselijker vergelijking is het 
parkeergedrag van winkelwagentjes in een super
markt. De wagentjes staan bij de ingang van de win
kel geparkeerd in rijtjes. Als een klant een karretje 
pakt, is dit altijd het laatste karretje van een rij. De 
andere karretjes kunnen er onmogelijk tussenuit. Het 
lostrekken van het karretje kost even moeite, maar 
daarna wordt het karretje vrijwel moeiteloos door de 

Figuur 4. Drie SIM ajbeeldingen 
van een atomaire stap op een 
goud-oppen'lalc bij 107 °C. 
De tijd tussen twee opnamen 
bedraagt telliens 0.54 s. De verti-
l<ale lijnen en de donkere puntjes 
markeren de posities van de vier 
kinken in liet bovenste plaatje en 
die in de twee andere plaatjes. Elk 
van de tanken voert een 'dronke¬
manswandel' uit langs de stap. 
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Figuur 5. Variatie in de tijd van de posities van twee naburige ldnl<:en langs een atomaire stap 
op een goud-oppeivlalc Tussen 35 en 70 s en tussen 80 en 90 s komen de Ai'ee kinken veel
vuldig met elkaar 'in botsing'. De snelste variaties in de idnkposities, waaivan er enkelen zijn 
uitvergroot in het ingezette stukje grafiek, duiden op een 'manke' dronicemanswaiidel van de 
kinken langs de stap (zie tel(st). 

supermarkt bewogen. Uiteindelijk belandt het kaïTetje weer bij de andere karretjes, maar 
niet noodzakelijk in dezelfde rij als die waaruit het oorspronkelijk was gepakt. In de win
kel is dus een reseivok aan mobiele kaïTetjes dat in dynamisch evenwicht verkeert met het 
reservoir van geparkeerde kaffetjes in de voorraad bij de ingang. Het verschil tussen deze 
situatie en die van onze parkerende atomen is dat er voor de atomen geen klanten aan te 
pas komen om ze los te trekken en door de winkel te duwen. De atomen bewegen spon
taan, thermische geactiveerd, en daarom sterk afhankelijk van de temperatuur. Als we de 
temperatuur-afliankelijkheid van de kinkbewegingen meten, komen we direct de active
ringsenergieën van de microscopische subprocessen te weten, die aan de bewegingen ten 
grondslag liggen. Op dit goudoppervlak bijvoorbeeld, dansen de kinken sohstisch langs de 
stap zolang ze voldoende ver van elkaar verwijderd zijn. Naderen twee kinken elkaar ech
ter binnen enkele atoomafstanden, dan dansen ze een duet. Ze gooien atomen over, het
geen resulteert in gelijktijdige verplaatsingen van de twee buurkinken, naar elkaar toe of uit 
elkaar. 

5. Een manke dronkemanswandel 

In figuur 5 zijn de posities uitgezet van twee naburige kinken die we enige tijd met de S I M 
hebben gevolgd [2]. Zoals veiwacht, voeren beide kinken een 'dronkemanswandel' uit langs 
de stap. Bij nader inzien, valt ons echter op dat de kinkbewegingen in één opzicht opval-
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lend afwijken van een traditionele dronkemanswandel. Nadat de onderste kink bijvoor
beeld van positie 14 naar positie 15 springt, zou hij in dat geval namelijk gelijke kansen 
gehad hebben om terug te springen naar 14 of door te gaan naar 16. Duidelijk is echter in 
figuur 5 dat de kans om terug te keren op de uitgangspositie veel groter is dan de kans om 
verder te springen. Hieivoor is een goede verklaring. Het goud-oppeivlak dat we hier bekij
ken heeft namelijk een bijzondere structuur, waarin de helft van de atoomrijen 'ontbreekt'. 
Deze ontbrekende-rijen structuur heeft een directe consequentie voor de beweging van 
een kink, die geïllustreerd wordt m figuur 6. Om een kink over één atoomafstand te ver
plaatsen, moeten we telkens niet één atoom veiwijderen of toevoegen, maar twee! Het 
bovense atoom laat zich iets makkelijker veiwijderen dan het onderste atoom. Maar het 
volgende atoom in de bovenste rij kan pas vertrekken als er eerst ook een atoom de onder
ste rij heeft verlaten. Het gevolg is een soort 'manke' dronkemanswandel. Helaas kunnen 
we met de STM dat onderste atoom niet zien. We zien uitsluitend atomen komen en gaan 
aan het eind van de bovenste atoomrij. Deze situatie is vergelijkbaar met die waarin je 
jezelf zou bevinden als je met één been in het gips naar een dansfeest zou gaan. 
Geïmmobiliseerd sta je aanvankelijk aan de kant. Maar voor je het weet sta je met het 
goede been met de muziek mee te doen: 14-15-14-15. Telkens nadat er met het gipsbeen 
ook één, moeizame stap is gezet, gaat het goede been verder heen en weer tussen twee 
nieuwe posities: bijvoorbeeld 13-14-13-14 (zie figuur 5). Dus ook al kunnen we het onder
ste atoom niet direct zien, via de bovenste atoomrij weten we toch hoe het eronder uit 
moet zien, en hoe vaak daar atomen komen en gaan. Door de frequenties van de twee 
bewegingen nauwkeurig te meten, kunnen we vervolgens alle atomahe details van de kink
beweging volledig kwantificeren. 

Het zijn dit type waarnemingen van snel bewegende stappen en kinken op kristalopper
vlakken die ons in de afgelopen jaren definitief bevrijd hebben van het naïeve, saaie, stati
sche beeld van oppeivlakken. De oppeivlakken lijken wel te leven Wat we bovendien vrij
wel zonder uitzondering zien, is dat er geen ideale, vlakke oppervlakken bestaan! Hoezeer 
we ons best ook doen om vlakke, goed georiënteerde oppervlakken te prepareren, we vin
den altijd stappen, kuiken, en vaak verontremigingen en stapelfouten van het kiistalrooster 
De mogelijklieid om met hoge snelheden opnamen te maken is een bijzonderheid van 
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Figuur 6. Baïïenmodel van het bestudeerde goud-oppeivlalL In de buitenste atoomlaag ont
breekt spontaan de ixelft van de atoomrijen. Als gevolg liieivan is elke kink niet alleen het 
eindpunt van een atoomrij in de allerbuitenste atoomlaag (positie 'u'), maar tevens het eind
punt van een atoomrij in de tweede laag (positie T). Om een dergeliji<e kink over één atoom
afstand te veiplaatsen moeten we niet één atoom venvijderen of toevoegen, maar twee! 
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Figuur 7. Fragment uit een 'film' die op een zilveroppveivlalc gemeten werd met beludp van de 
STM. De tijd is reclus aangegeven. Afstanden zijn uitgedruiet in Angstrom (1A = 10-10 m). De 
giijs-sclmal staat voor de Iwogte; liet hoogteverscliil tussen lielder en donker bedraagt liier 
sleclits 1 atoomlaag. De veraiideiingen van beeldje tot beeldje zijn het gevolg van bewegingen 
van zilveratomen bij Icamertemperatuw. Tijdens liet filmpje vormt zich gedurende koiie tijd 
spontaan een eilandje, dat daarna weer verdwijnt. 

onze microscoop, waarvoor we gebruik maken van speciale elektronica. Zoals onze f i lm
pjes laten zien, kunnen we er snelle processen goed mee volgen. De tweede bijzonderheid 
van onze microscoop is het gemak waarmee we preparaten bij verschillende temperaturen 
'onder de naald' kunnen nemen. Op het eerste gezicht lijken temperatuuiveranderingen 
een groot probleem op te leveren voor de STM, omdat zelfs de kleinste thermische uitzet
tingen binnen de microscoop de naald al merkbaar verplaatsen ten opzichte van het pre
paraat. Toch is het mogelijk om met een geschikte keuze van materialen en afmetingen het 
instrument zo te constiiieren, dat uitzettingen van verschillende componenten van de 
microscoop tegen elkaar in werken, en elkaar daarbij grotendeels compenseren. Zo kun
nen we tegenwoordige met onze STM tijdens temperatuurveranderingen van meer dan 
2502C één specifiek stukje oppervlak in beeld houden [3]: een wereldrecord! 
Niet altijd is het nodig om metalen te verhitten om ze tot 'leven' te brengen. In figuur 7 
kijken we bijvoorbeeld naar spontane bewegingen op een zilveroppci-vlak, gewoon bij 
kamertemperatuur [4]. Gedurende de korte duur van het getoonde filmfragment, van 
slechts 3.3 s, voimt zich een eiland van aan elkaar klittende zilveratomen. In het laatste 
plaatje is het eiland alweer verdwenen. De vlakke terrassen worden bevolkt door een lage 
concentratie van uiterst mobiele atomen, die telkens ergens aan een atomaire stap ont
springen, rondracen over een teiTas, en zich uiteindelijk weer aanhechten aan een stap of 
kink Gedurende hun korte verblijf op het terras hebben de atomen een kleine kans om 
elkaar tegen te komen en een eilandje te vormen. 

De videofragmenten die ik heb vertoond, vonnen een representatieve greep uit onze waar-
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nemingen op metaaloppeivlaklcen. Waar mogelijk gebriiilcen we de STM-waarnemingen 
om belialve een kwalitatieve impressie vooral k^'antitatieve informatie te kiijgen over de 
energetica en de dynamica van onze hoofdrolspelers, de atomen, kinken en stappen. 

6. Vooruitblik 

Nadat ik u wat van het huidige onderzoek aan materiaaloppervlakken heb laten zien, wil 
ik u confronteren met de science fiction van dit vakgebied. Het is onvermijdelijk dat we 
afscheid moeten nemen van de ideale ultrahoogvacuüm-omgeving. Na drie decennia van 
intensieve studie van het grensvlak tussen de vaste stof aan één kant en 'niets' aan de ande
re, verieggen we nu ons werkterrein naar 'echte' grensvlakken: vast-gas, vast-vloeistof en vast-
vast. De mogelijkheid om met subatomahe precisie twee objecten, bijvoorbeeld een ato
mair scherpe naald en een vlak stuk oppeivlak, ten opzichte van elkaar te bewegen, opent 
hier diverse, nog niet geëxploreerde perspectieven. 

We bestuderen momenteel oppervlakken onder atmosferische druk [5]. De open vragen 
hierbij zijn: Wat gebeurt er met een materiaaloppervlak als we veel vreemde moleculen aan 
het oppervlak opdringen? Ontstaan er nieuwe, structuren, die er bij lage drukken niet zijn? 
Zijn de oorspronkelijke facetten van het kristal nog wel stabiel? Verandert onder deze 
omstandigheden de evenwichtsvorm van de kristallen, en zo ja, hoe? Worden de dichthe
den van stappen en kinken beïnvloed? Is er een effect op de mobihteiten van atomen, kin
ken, stappen, etcetera? 
De STM en de ermee verwante atomaire krachtmicroscoop, ook wel A F M genoemd, heb
ben geen moeite met het atomair opgelost afbeelden van vaste materialen in een vloeistof 
Ook hier zijn diverse onderwerpen van interesse: de depositie en het oplossen van mate
rialen aan het grensvlak tussen een vaste stof een elektrolytische oplossing; de groei en 
afbraak van kristallen in licht over- of ondeiverzadigde oplossingen; de eventuele orde
ningsverschijnselen in vloeistoffen in contact met een vaste stof 
De A F M lijkt sterk op de STM, maar detecteert het microscopische ki-achtje tussen de 
naald en het oppeivlak in plaats van de tunnelstroom. Als we de naald van een A F M op 
een gecontroleerde manier 'bot' maken, openen we de weg om het ki'achtenspel te meten 
tussen twee vlakke metaaloppervlakken die met elkaar in contact gebracht worden. Zo zul
len we gedetailleerde informatie krijgen over droge wrijving en slijtage op de nanoscopi-
sche en mesoscopische schaal [6]. De droom is hier om van twee langs elkaar heen schui
vende oppervlakjes alles te definiëren wat van belang zou kunnen zijn: oppervlakte-oriën
taties, relatieve azimuthale oriëntatie, schuifrichting, laadkracht, en vooral: het precieze 
contactoppeivlak 

In elk van deze drie nieuwe richtingen worden momenteel al voorzichtige, experimentele 
Vingeroefeningen' gedaan. Deze ondeiweipen zuUen ons meer inzicht geven in het gedrag 
van oppervlakken van materialen onder praktische omstandigheden. Hete metaalopper
vlakken in contact met gasmengsels bij hoge druk spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol 
binnen de chemie als katalysatoren. Hoe de katalysatoroppeivlakken er onder reactiecon
dities uitzien is niet goed bekend, maar het lijkt er sterk op dat ze een ingrijpende meta
morfose ondergaan. Wrijving en slijtage zijn verschijnselen die weliswaar op een technisch 
niveau goed beschreven worden, maar waarbij het fundamentele begrip van het gedrag op 
de nano- en mesoschaal van één tot een miljoen atomen nog vrijwel voUedig ontbreekt 
Tenslotte mag het onderzoek aan manipulatie van oppervlakken met de scherpe naald van 
de S I M niet onvermeld blijven. Al 'raakt' de S I M naald het oppervlak niet écht, de opper
vlakte-atomen ondervinden wel degelijk een kleine kracht van de naald. Dergelijke krach
ten worden door sommigen gebruikt om individuele atomen selectief uit een materiaal
oppervlak te trekken en elders weer te deponeren. Door met de naald losse atomen bij lage 
temperaturen over metaaloppervlakken te schuiven, kunnen ingewikkelde, kunstmatige 
structuren met speciale quantumeigenschappen worden gecreëerd. Dergelijke nieuwe 
technieken vormen de eerste stapjes op weg naar de ultieme creativiteit: het zelf atoom-voor
atoom assembleren van nieuwe moleculen en andere structuren, met nieuwe, op maat 
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Figuur 8. Lego met atomen. Vier stadia in het maliën van een zg. 'quantum-kraal'. Bij een 
lage temperatuur van 4 K wordt op een koper-oppeivlak uit daarop neergeslagen ijzer-ato
men met de naald van de STM een cirkeltje gebouwd van 48 atomen. Men laat de naald tel
kens boven een ijzeratoom zover zakken dat het atoom een kracht ondemndt van de naald. 
Vervolgens sleept men met de naald het atoom naar de gewenste plek, en trekt de naald weer 
terug om iiet atoom 'los te laten'. (Uit het werk van D. Eigler en medewerkers, IBMAlmaden; 
httpilkmv.researciübm.comltopicslpopupsiseriouslnanollumllstm.html) 

gemaakte eigenschappen. Een fraai voorbeeld van deze fascinerende nieuwe richting is het 
werk van D. Eigler [7], dat geïllustreerd wordt in figuur 8. Op een koperoppervlak hebben 
Eigler en zijn medewerkers een kleine hoeveelheid ijzer aangebracht. Met de STM naald 
werden deze ijzeratomen een voor een verschoven. Zo kunnen diverse structuren worden 
gemaakt, zoals bijvoorbeeld de cirkel van 48 atomen in figuur 8. De cii'kelvormige struc
turen die binnen de atoomiing te zien zijn, treden spontaan op. Het zijn staande golven 
van binnen de ring 'gevangen' oppeiYlakte-elektronen, als de rimpels in een ronde vijver 
waarin zojuist een steen is geworpen. 

7. Tot slot 

Met deze bijdrage heb ik u mijn persoonlijke visie gegeven op de revolutie die de S I M bin
nen de oppervlaktefysica teweeg heeft gebracht. Met opzet heb ik me beperkt tot een een
zijdige karikatuur, waarin diverse alternatieve meetmethoden en verscheidene andere inte-
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ressante verschijnselen domWeg buiten beschouwing zijn gebleven. Ik hoop dat ik aanne
melijk heb kunnen maken dat er met de STM volwassen wetenschap kan worden bedre
ven, en dat er voor de STM en aanveiwante microscopieën op het gebied van de grens
vlakken tussen vaste stoffen en gassen, vloeistoffen en andere vaste stoffen een interessant 
nieuw terrein braak ligt. Maar vooral hoop ik dat ook u zich na mijn betoog enigszins kunt 
inleven in de dynamische nanowereld aan de buitenkant van materialen. 
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BEELDVORMING VAN H E T HART: 
I N B E E L D I N G O F AFBEELDING? 

door 

Prof. dr E . van der Wall 

Grosso modo zijn er in de cardiologie vier beeldvomiende technielcen te onderscheiden; 
twee klassieke en twee nieuwe technieken. De meer klassieke technieken zijn coronaire 
arteriografie en linker-ventrikelangiografie (dat is het zichtbaar maken van hart en ki'ans-
vaten met röntgenstraling) en echocardiografie (afbeelden van het hart met behulp van 
geluidsgolven). 
De nieuwere technieken zijn cardiovasculaire nucleaire geneeskunde (de nucleaire cardio
logie) en kernspintomografie (ook wel magnetische resonantie imaging of kortweg M R l 
genoemd). Hoewel klassiek heel mooi is, heb ik mij vooral op de meer geavanceerde 
onderzoeksmethoden toegelegd; de nucleaire cardiologie en de cardiale MRl . Evenals 
echocardiografie, zijn de nieuwe technieken niet-mvasief hetgeen wil zeggen dat men een 
beeld van het hart laijgt, zonder dat men de patiënt een inwendig ondei-zoek aandoet. 
De nieuwere technieken onderscheiden zich van de klassieke, omdat zij zich beide bewe
gen op grensvlakken met andere speciahsmen dan de cardiologie; de nucleaire cardiolo
gie bevindt zich op het terrein van de Nucleaire Geneeskunde, en de cardiale M R l op het 
terrein van de Radiologie. Ik noem hier de nucleaire geneeskunde en M R l in één adem, 
doch men kan een goed nucleair geneeskundige zijn zonder enige eivaring te hebben met 
MRl , een zeer goed radioloog zonder voldoende kennis van de nucleaire geneeskunde, en 
sterker nog, men kan zelfs een uitstekend cardioloog zijn zonder ook maar iets van deze 
technieken te begrijpen en toe te passen. 

Althans, tot nu toe; ik zal u laten zien dat integratie van deze nieuwe technieken in de car
diologie onmisbaar is voor een efficiënte klinische praktijkvoering. 
M i j n positie is dan ook een bijzondere. Ik bevind mij veelal op andermans terrein, zelfs op 
twee andermans terreinen; mijn eigen afdeling beschouwt mij daarom vaak als een echt
breker, en de aanpalende speciahsmen als een inbreker In de Romeinse tijd sprak men 
van een Jamis Bifrom wanneer men twee gezichten had, ik ben voor velen een Jamis 
Trifivns. 

''Hij leek een ademtocht, hij bleek een Hercules"A Di t wordt gezegd van de Franse medicus 
René Laënnec, die als eerste in 1816 in Parijs apparatuur ontwikkelde om zich niet-inva-
sief een beeld van het hart te vormen. Hi j onderzocht een schroomvallige jongedame met 
ernstige hartklachten, vond het niet kies om haar met het ongewapende oor te beluiste
ren, vouwde een ki'ant tot een cilinder, en hoorde tot zijn verbazing dat de harttonen veel 
luider en mooier waren dan hij ooit had gehoord door dkectc oplegging van zijn oor 
Laënnec wist onmiddellijk wat de vrouw mankeerde, en daarmee was de stethoscoop uit
gevonden. 

Waar de stethoscoop verbetering van diagnostiek liet zien, was ontwikkeling van technolo
gie noodzakelijk om tot werkelijke objectivering van symptomen te komen. 

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 78. Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 22 november 1999. 
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Hoewel aan het einde van de vorige eeuw röntgenstraling en radioactiviteit werden ontdekt 
- en de medische toepassingen ervan - zou het tot ver na de tweede wereldooriog duren 
voordat er uitwendige apparatuur kwam die de beeldvorming van het hait op hoog niveau 
bracht, h i 1965 werd voor het eerst een zogeheten 'photoscan' van het hart gemaakt. Het 
eerste Ml^-beeld van het hart ontstond in 1984, nauwelijks 14 jaar geleden. 
Waarotn vertel ik u dit. U heeft inmiddels al begrepen dat de gebruikte technieken vooral 
ten dienste staan van diagnostiek en niet zozeer van behandeling. Ogenschijnlijk is dit een 
nadeel daar in het algemeen in de geneeskunde - en zeker in de cardiologie - een nieuwe 
therapeutische strategie veel meer aandacht krijgt dan een nieuwe diagnostische. Een beet
je cardioloog heeft zijn naam weten te verbinden aan een grootschalig therapeutisch mul-
ticentruin- interventieonderzoek, liefst met een pakkend acroniem, anders telt men nau
welijks mee. Alleen al in de cardiologie telt men meer dan duizend zulke grootschalige 
acroniemische onder-zoeken. Behandeling spreekt meer tot de verbeelding, dan verbeel
dende diagnostiek. 'Imago vernis image' was misschien ook een goede titel geweest 
In zijn recent verschenen boek getiteld: 'Ailsen, een biogmfle van de geneeskimde', stelt 
Scheiwm Nuland terecht 'Zonder goede diagnose is geen rationele behandeling mogelijk'.^ 
Omdat goed diagnostisch handelen in de dagelijkse praktijk moeilijk toetsbaar is, maak ik 
een uitstap naar de schaduwzijden van de geneeskunde, gebundeld in 'De wet tot behoud 
van waarheid', een boek onder redactie van Van Everdingen en Klazinga, waarm is een 
hoofdstuk opgenomen van Groenewegen en Wagenaai; getiteld; 'De arts als ziener'.^ 
In dit hoofdstuk staan de percentages vermeld van de diagnosefouten die artsen maken. 
Als norm diende het aantal klachten geregistreerd door medische tuchtcolleges, sedert 
december vorig jaar openbaar ingevolge de wet BIG, de wet Beroepen in de Individuele 
Gezondheidszorg. 

In Nederiand bedraagt het aantal klachten door foutieve diagnostiek voor huisartsen 19%, 
en voor medisch speciahsten zelfs 35%. Natuuriijk hebben we hier te maken met een zeer 
ongunstige selectie, maar m veel gevaUen blijkt de diagnose gebaseerd op onvolledige en 
onzekere informatie. Wagenaar c.&3 pleiten daarom voor protocoUaii-e geneeskunde gevat 
in gerichte diagnostische procedures. Procedures aUeen mogen natuuriijk nooit het 
autonoom denken van de medicus vervangen, en moeten daarom op een rationele manier 
worden geïncorporeerd in het diagnostisch denkproces. Als men zich hieivan bewust is, 
kan optimalisering van diagnostiek volledige en dus zekere informatie verschaffen. 

Nucleaire Cardiologie (Myocardscintigrafie) 

In hetzelfde jaar dat Bruschke vanuit Cleveland Clmics zijn internationale bekendheid ver
wierf op het terrein van de coronaire angiografie, -wij schrijven 1973, het jaar van de olie
crisis- deed Barry Zaret aan de Yale University een belangwekkende scintigrafische ont
dekking. 

Waar Bruschke et al."» zich concentreerden op de anatomische kant van het coronarialij-
den en het historisch verioop eivan, richtte Zaret et al.5 hun aandacht op de meer fysiolo
gische kant van het atherosclerotisch proces. Bij patiënten met angina pectoris diende 
Zaret -via een ader van de hand- radioactief kalium toe zowel in rust als tijdens mspanning. 
Op het scintigram zag hij een defect in de hartspier, waarvan de locahsatie duidelijk over
eenkwam met het verzorgingsgebied van het aangetaste kransvat. Voor het eerst waren 
myocarddoorstroming (peifusie) en afwijkingen daarm, myocardischemie, niet-invasief 
aangetoond. Myocardperfusiescintigrafie was definitief een feit. 

Het woord scintigrafie, trouwens, is afgeleid van scintilla, hetgeen vonk betekent. De com
binatie van hart en vonken kan niet anders dan laaiend enthousiasme teweeg brengen, en 
hét is dan ook niet verbazingwekkend dat myocardscintigrafie een hoge vlucht nam. Het 
kalium werd in 1975 vervangen door het radiofarmacon thallium-201, waarmee Frans 
Wackers c.s. in het WUhelmina Gasthuis te Amsterdam als eerste grote furore maakte; bij 
patiënten met een acuut myocardinfarct werden zeer duidelijk de locahsatie, uitgebreid-
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held en ernst van de aanwezige perfusiedefecten scintigrafiscli in beeld gebraclit^ 
Helaas voor de Nederiandse cardiologie vertrok Wackers naar de Verenigde Staten alwaar 
hij aan Yale University een uitstekende voedingsbodem aantrof voor de nucleaire cardio
logie. Door hem, en velen na hem, werd overduidelijk aangetoond dat myocardperfusies
cintigrafie een zeer belangrijk diagnostisch wapen is. 'Nuclear weapons in cardiolog)>'. Alleen 
al m de Verenigde Staten worden jaariijks meer dan drie miljoen myocardpeifusieonder-
zoeken gedaan. 
Hoe nu is de situatie in Nederland? Door een veelheid aan oorzaken, zowel politiek als 
technologisch, waren de vonken van de nucleaire cardiologie de eerste jaren niet voor 
iedereen zichtbaar Na mijn scholing bij Roos in Amsterdam, bij wie ik in 1981 mijn proef-
sclnift over de myocardiale dynamiek van radioactief gemerkte vetzuren mocht verdedi
gen', had ik het geluk om in 1984 en 1985 een jaar aan Yale University te mogen door
brengen. Éénmaal in 1986 inleiden begonnen, kon ik, samen met de Afdeling Nucleake 
Geneeskunde onder leiding van Pauwels, een blijvende bijdrage leveren aan de ontwikke
ling van het vakgebied. Zo werden m ons centrum procedures ontwikkeld voor patiënten 
bij wie de vraagstelling tnyocardvitaliteit op de voorgrond stond. In een latere fase onder
zochten wij de klinische toepassing van nieuwe radiofartnaca, zoals tetrofosmin gemerkt 
met technetium-99m (Myoview^), met gebruikmakuig van zeer moderne apparatuur 
Door onze afdelingen is academisch nauw samengewerkt met Ansterdam (AMC), 
Groningen (AZG), Utrecht (AZU), en Brussel (VUB); niet-academisch met Goes 
(Oosterschelde), Nieuwegein (Antonius), Enschede (Medisch Spectrum Twente), en Den 
Haag (Bronovo, Leyenburg). De hoogste prioriteit had hierbij de oplossing van nieuwe kli
nische vraagstellingen, resulterend in de nodige publicaties en promoties. 
In 1993 gaf de Nederiandse Verenigmg voor Cardiologie enige van zijn leden het mandaat 
om een werkgroep te formeren. Door Niemeyer en Van der Kley werd de werkgroep 
Nucleake Cardiologie en MRl opgericht, en deze heeft smdsdien een succesvol traject 
bewandeld. Eén van de meest sprekende resultaten is het recente besluit van het 
Concilium Cardiologicum, de nucleaire cardiologie defmitief op te nemen in de opleiding 
tot cardioloog. Di t uiteraard in voUedige samenspraak met de Nederiandse Vereniging voor 
Nucleane Geneeskunde. 

Op internationaal niveau speelt het AZL, tegenwoordig LUMC, het Leids Universitair 
Medisch Centrum, een zeer belangrijke rol m de in 1993 geleden opgerichte American 
Society of Nuclear Cardiology (ASNC). 
Zowel vertegenwoordigers van de Afdelingen Cardiologie als Nucleake Geneeskunde van 
het LUMC, maken al jaren deel uit van hun International Council, en leveren een essen
tiële wetenschappelijke en organisatorische bijdrage aan het tweejaariijkse wereldcongr-es, 
The International Conference on Nuclear Cardiology (ICNC). 
Wat nu is het belang van de nucleaire cardiologie voor de dagelijkse praktijk? De beelden 
van het hart worden tegenwoordig vervaardigd met moderne tomografische apparatuur, de 
SPECT of PET camera. In Leiden maakt men met een drie-kops SPECT camera, weliswaar 
lijnrecht tegen het bijbels gebod in, heel mooie gesneden beelden (SPECT; single-photon 
emission computed tomography). Deze gesneden beelden verschaffen ons unieke infor
matie over de doorstroming van de hartspier, alsmede informatie over de functie van de 
Imker hartkamer De nauwkeurigheid van de techniek is groot en zowel aan- als afwezig
heid van inspanningsgebonden ischemic kan bij patiënten, verdacht van coronarialijden, 
met grote zekerheid worden vastgesteld. Bij patiënten na een doorgemaakt myocardinfarct 
is de vitaliteit van hartspietweefsel op betrouwbare wijze scintigrafisch aan te tonen. 
Niet alleen ten behoeve van diagnostiek, maar minstens zo belangrijk is nucleaire cardio
logie inzake prognose en risicostratificatie. Uit diverse onderzoeken, waarbij meer dan 
10.000 patiënten betrokken waren, is duidelijk vastgesteld dat patiënten met een voUedig 
normaal inspanningsscintigram een uitstekende prognose hebben. Deze goede prognose 
is onafliankelijk van klachten en gelijktijdig verkregen resultaten van een inspanningselec-
trocardiograni of zelfs een coronak angiogram.* 

Wanneer u bedenkt dat in Nederiand per jaar bijna 100.000 patiënten in de diagnosecate-
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gorie Ischemische Haftziekten in ziekenhuizen worden opgenomen', en nog eens een 
veelvoud daarvan de poliklinieken bezoekt, dan is er potentieel een grote rol weggelegd 
voor de toepassing van nucleaire cardiologie. In ons centrum ondergaan jaariijks 600 
patiënten nucleair cardiologisch onder-zoek Er lijkt ruimte voor aanzienlijk meer 

Magnetische resonantie imaging (MRl) 

Geheel anders zit het met de M R l van het hart. Met cardiale MRl maakt men, zonder 
radioactiviteit, gebruik van een magnetisch veld rondom de patiënt, en een radiosignaal 
om een beeld van het hart te voimen. 
Al in een vroeg stadium heeft de cardiologische gemeenschap ingezien dat M R l van het 
hart een zeer belangrijke rol zou gaan spelen in de klinische cardiologie. Durrer, de eerste 
vooi-zitter van het Interunivcrsitau- Cardiologisch Instituut Nederiand (het ICIN) liet mij in 
1983 op zijn kamer in het Wilhelmina gasthuis een MRI-opname van een sinaasappel zien. 
Het MRI-beeld toonde prachtig gedetaiUeerd de inwendige stiiicturen van de sinaasappel. 
DuiTcr sprak dit onderzoeli is het toelwmstig onderzoelc van het liart. Maar Professor, wierp 
ik tegen, Iwe dan, want een sinaasappel beweegt niet. Ach, jongeman, sprak hij nogal ki-yp-
tisch, denk toch eens na, en wat weet jij tromvens van sinaasappels^ 

De voomenige visie van DuiTcr werd gelukkig overgenomen door zijn opvolger Meijler, die 
aan de radioloog Van Voorthuisen en mij in 1986 de opdracht gaf een cardiovasculair 
MRl- project te initiëren. De Wetenschappelijke Raad van het ICIN keurde ons project 
goed in '87 en sindsdien is er een continue stroom van ICIN medewerkers aan dit project 
verbonden met de daaruit voortvloeiende wetenschappelijke geschriften en promoties. 
Samen met De Roos, die Van Voorthuisen als mede-projectleider opvolgde, hebben wij 
ons van meet af aan toegelegd op ziektebeelden als ischemisch hartlijden en aangeboren 
hartziekten, dit laatste weer in nauwe samenwerking met de kindercardiologie onder lei
ding van Ottenkamp. 

Een andere ondei-zoekslijn is de toepassing van MR-spectroscopie bij individuen met l in-
ker-kamerhypeitrofie, zoals dat voorkomt bij atleten, hypertensiepatiënten en patiënten 
met aortakleplijden. Dit onderzoek naar de stofwisseling van de hartspier aan de hand van 
MR- spectra, werd mogelijk gemaakt door een grote investeringssubsidie van NWO, de 
Nederiandse Organisatie voor Wetenschappelijk Ondeizoek Ons ICIN-project ki'ecg dan ook 
het mooie acroniem CAMARIS, Cardiac Magnetic Resonance Imaging and Spectroscopy 
Ook de Nederiandse Hartstichting (NHS) heeft in ruime mate bijgedragen aan onze MRI-
projecten. Vooral de laatste jaren is de NHS er van overtuigd dat technologische ontwik-
kehngen een grote rol spelen bij de bestrijding van hart- en vaatziekten. 
Uit het voorafgaande kan men ondermeer afleiden dat de ontwikkeling van cardiaal MRI-
onderzoek, zowel intellectueel als financieel, in belangrijke mate vanuit de cardiologische 
gemeenschap is geïnitieerd en gecontinueerd. 

Behoudens in de Nationale Werkgroep neemt Leiden samen met Amsterdam actief deel 
aan de gelijknamige Europese Werkgroep behorende bij de European Society of 
Cardiology (ESC), en aan de in 1994 opgerichte internationale Society of Cardiovascular 
Magnetic Resonance Imaging (SCMR). Mede in samenwerking met Van Rossum aan de 
Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam, heeft een Task Force Committee, uitgaande van de 
Europese Werkgi-oep, zeer recent als eerste de Richtlijnen geformuleerd op het terrein van 
de Cardiale MRI.i" 
Waar de nucleaire cardiologie coronair lijden als primair indicatiegebied heeft, zijn voor 
cardiale M R l aangeboren hartaftvijkingen en ziekten van de grote vaten primaire intlicaties. 
Binnen deze categorie patiënten zijn vooral die patiënten onderzocht, die de leeftijd van 
de adolescentie hebben bereikt. Diverse ICIN-onderzoekers hebben zich specifiek toege
legd op M R l van complexe aangeboren hartafwijkingen, zoals patiënten geopereerd 
wegens tetralogie van Fallot en zij die de Fontan-procedure hebben ondergaan. Het accent 
lag hierbij grotendeels op de functie van de rechter kamer daar deze zich uitstekend laat 
ondei-zoeken en afbeelden met gebruikmaking van MRl. 
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Wat de gi'ote vaten betreft, zijn vooral patiënten met de ziel<:te van Marfan onderzocht. Laat 
mij enigszins uitweiden over de ziekte van Marfan. 
De ziekte van Marfan is een aangeboren afwijking, ondermeer bestaande uit bindweefsel
verzwakking van de aorta met als complicatie plotse ruptuur, waardoor jonge patiënten 
geheel onveiwacht acuut kunnen overiijden, een uiterst dramatische gebeurtenis. Hoewel 
Antoine Marfan dit syndroom voor het eerst beschreef m 1896 in Parijs, was het volgens 
mij Charies Dickens, die het avani la lettre in beeld bracht. Zijn schoonzusje, Mary 
Hogarth, werd op 17-jarige leeftijd vlak voor het slapen gaan onveiwacht acuut onwel. 
Dickens, de enige echte beeldvormer uit de vorige eeuw, beschreef dit beeld als volgt in 
1837 in Londen: 

"In the deep darkness of night, I heard a strange cry and a bounce on the ceiling I rushed into 
Mary's room upstairs, and I found her lying and dying on tlie floor. I sent for a doctor who 
diagnosed the condition as a fatal stroke resulting fivm gradual weakening of tlie arteries. I 
held life and death together in my arms".i^ 

Marfan of niet, met de huidige M R l technieken is het mogelijk om de aorta over de gehe
le lengte op imponerende wijze drie-dimensionaal te visualiseren, en gelijktijdig stroom-
metmg en rekbaarheidsonderzoek te verrichten.i2.i3 Op grond hiei-van hopen wij de acute 
dreiging van aortaruptuur tijdig te kunnen voorspeOen, opdat ahe Maiy Hogarths voordien 
worden geopereerd. 
De uitdaging voor cardiale M R l is heden ten dage de routinematige aftïeelding van de 
coronane vaatboom en afwijkingen daarin. Deze uitdaging wordt door sommigen uiterst 
plechtstatig de 'Holy Grail for MKT genoemd.M A dan niet heilig, met behulp van M R 
angiografie laten de coronaire vaten zich al zeer duidelijk aftïeelden. Opzienbarende ont
wikkelingen zijn accurate kwantificatie van coronaire vernauwingen op basis van stroom
profielen, zowel in natieve coronaire vaten als in veneuze omleidingen. 
In ons centrum is jarenlang met M R l pionierswerk verricht naar de opsporing van hartin
farct en bepalmg van infarctgrootte. Ischemic van het hart is onderzocht aan de hand van 
wandbewegingsstoornissen opgewekt door farmacologische stress. Betrouwbare kwantita
tieve analyse van infarct en ischemie was mogelijk met gebruikmaking van software pak
ketten, alhier ontwikkeld door Reiber en medewerkers, verbonden aan het LKEB, het 
Laboratorium voor Klinische en Experimentele Beeldbewerking. 

Een nieuwe fascinerende ontwikkeling betreft de toepassing van MRI-catheters met een 
oplossend vermogen van lOOE Met deze catheters kan men zeer nauwkeurig de composi
tie van de vaatwand bestuderen.'s Depositie van vetten in de verschillende lagen van de 
vaatwand wordt haarscherp afgebeeld, en deze beelden laten het hopenlijk in de nabije 
toekomst toe om ruptuur van atherosclerotische plaques te voorspeUen. i^ 
A mag al mag het duidelijk zijn dat in het LUMC, en ik noem hierbij ook gi'aag de V U , 
beeldvorming van coronarialijden een grote progressie heeft doorgemaakt; de Heilige Graal 
wordt een profane schaal. 

Patiëntenzorg 

M in mijn co-assistententijd stond dc differentiaaldiagnostiek (ook wel DD) op een hoog 
plan. De co-assistent die naast angina pectoris ook nog galblaaslijden, graviditeit, psoriasis 
en vitale depressie in de patiëntenstatus had opgeschreven, moest wel de beste dokter wor
den, hij had immers overal aan gedacht. Dat zoiets leidt tot overdiagnostiek, overbehan-
deling, en ongewenst uitstel van de juiste behandeling, behoeft geen nadere toelichting. 
Ik citeer nog even Minister Borst uit haar oratie van 1993: 

Vaak laat een arts een hele diagnostische testbatterij op de patiënt los, temifl liet behande-
lingsbeleid waarscliijnlijk is gebaseerd op slechts 2 van 13 diagnostische verrichtingen. 
Het is u waarschijnlijk bekend dat scintigrafie en M R l bepaald niet de goedkoopste tech
nieken zijn. Toch is gebleken dat, mits op juiste indicatie, het gebruik van deze technieken 
zeer kosteneffectief kan zijn. Wat heeft een patiënt er aan om achtereenvolgens een groot 
aantal zogenaamde goedkope, minder nauwkeurige, onderzoeken te ondergaan, wanneer 
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het antwoord direct lean worden gegeven door een relatief duur, maar betrouwbaar onder¬
zoek Zowel patiënt als dolder zijn heden ten dage gebaat bij snelle diagnostiek en behan
deling, en vertraging leidt alleen maar tot meer onzekerheid en onkosten. Apparaten 
mogen dan duur zijn, het budget voor personeel en organisatie in een modern ziekenhuis 
is vele factoren hoger Bezuinigmg op technologie is een onzmnige zaak, want zinnig toe
gepast is zij kostenbesparend in de patiëntenzorg. 
Ter iUustratie zal ik u twee voorbeelden geven. 

Allereerst het nog te publiceren Europese EMPIRE-onderzoek.i' Het EMPIRE-onderzoek 
is een kosteneffectiviteitsanalyse (KEA) van de optimale diagnostische strategie bij 400 
patiënten - uit acht Europese centra) - met vooraf een gemiddelde kans {'intermediate pre
test Iil<eIilwod') op coronair lijden. 
De resultaten van het onderzoek waren zonneklaar Die strategie, waarin scintigrafie ont
brak, was veel minder kosteneffectief, dan die strategie waarin scintigr-afie fungeerde als 
screening voorafgaande aan coronaire angiografie. De strategie met scintigrafie bleek bijna 
viermaal zo goedkoop als de strategie van direct naar coronaire angiografie, dit onder ver
krijging van gelijkwaardige informatie. 
Ook is myocardperfusiescintigrafie van grote waarde bij patiënten voorafgaande aan revas-
cularizatie-procedures, zoals percutane transluminale coronaire angioplastiek (ook wel 
PTCA, dotteren, of ballonangioplastiek genoemd) en coronane bypasschnurgie. Als twee
de voorbeeld noem ik daarom een inventariserend onderzoek uit 1993 van Eric Topoi c.s. 
van de Cleveland Clinics. De auteurs keken naar de strategie die door diverse Amerikaanse 
cardiologen gevolgd was bij 2100 patiënten die m aanmerking kwamen voor de PTCA pro-
cedure.18 Zij vonden, totaal onveiwacht, dat bij 71% (bijna 1500 patiënten!) men direct tot 
baUonangioplastiekwas overgegaan, zonder ook maar een poging te doen om ookinspan-
ningsgebontlen ischemie aan te tonen. Deze strategie van dhect naar PTCA, is regelrecht 
in strijd met de Richtlijnen PTCA, die stellen dat een normale inspanningsproef in casii 
afwezigheid van ischemie, baUonangioplastiek overbodig maakt." Bovendien is zo'n stra
tegie kosten- en risicoverhogend, en kan tot onnodig teleursteUend resultaat leiden. 
Topoi c.s. concluderen dan ook: In het bijzonder myocardpeifiisie-scintigrafie treeft een cen
trale beleidsbepalende ('pivotal') rol bij een groot deel van de patiënten die in aanmerking 
komen voor revascularizatle-procedwes. 

In Nederland vinden jaarlijks bijna 15.000 PTCA procedures en eveneens bijna 15.000 
coronaire bypassoperaties plaats.i' Als we nu eens veronderstellen dat bij 10% van de 
patiënten geen inspanningsgebonden ischemie aantoonbaar zou zijn, dan hebben we bij 
bijna 3000 patiënten misschien wel een overbodige procedure verricht. Het kostenbespa
rend effect spreekt voor zich. Niet voor niets wordt nucfeaire cardioiogie tegenwoordig de 
'gatel<eeper in cardiolog)>' genoemd.20 
Mmatis nmtcmdis geldt hetzelfde voor cardiale MRl ; bij complexe aangeboren hartziekten 
kan de patiënt beter dnekt M R l onderzoek ondergaan dan eerst een aantaf andere minder 
gevoelige onderzoeken. 
Het is dan ook verheugend dat beeldvormende apparatuur de laatste jaren een explosieve 
groei heeft gekend; er zijn in Nederland meer dan 170 gammacamera's, en het aantal MRI-
apparaten is in 14 jaar toegenomen van een apparaat in Leiden tot 80 apparaten nu, ver
spreid over geheel Nederiand. De klinische patiëntenzorg kan hier alleen maar bij gebaat 
zijn. 

Wetenschap 

"Hij laat een wetensclwppelijk oemre na van meer dan 200publicaties". Di t is een strofe die 
men kan aantreffen in een 'in memoriam' van vooraanstaande medici. Wat zegt dft van de 
medisch wetenschapper? Het zegt in ieder geval dat hij zeer productief is geweest, maar 
zegt het ook iets over de kwatiteit van zijn publicaties? En hoe is die kwaliteit dan meet
baar? 21 
Het adagium 'Wie scivijft, die blijft' lijkt achterhaald. Men mag pas echt blijven wanneer 
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men wordt geciteerd. Op grond van citatie wordt de impact van een tijdsclnift bereicend, 
en het enige Icompas van de moderne onderzoelcer is de impactfactor van een tijdsclnift 
geworden.22.23 Dollartekens zijn vervangen door impactfactoren. Zo hoorde ik een 
Amerikaanse wetenschapper opmerken: I prefer Nature over Science. Aanvankelijk meende 
ik met een groot filosoof van doen te hebben, maar de man had het over de gelijknamige 
tijdscluiften, en doelde op de hoogte van hun impactfactoren, respectievelijk 28 en 23.24 
Citatieanalyse is de wetenschappelijke standaard van vandaag en zo is het mogelijk gewor
den om afdelmgen, onderzoeksgroepen en zelfs gehele universiteiten met elkaar te verge
lijken. De sociologie van de wetenschap wordt nauwgezet in kaart gebracht en de keur
merken worden uitgedeeld. Het nieuwe adagium luidt daarom; Wie niet wordt aangehaald, 
worcU afgehaald'. Of als u wüt: 'opgehaald, ingehaald en doorgehaald'. 
Citatieanalyse mag dan een indicatie geven van kwahteitsverschülen tussen onderzoeks
groepen, het gaat voorbij aan de kwaliteit van de individuele onder-zoeker, omdat vaak 
aüeen de eerste auteur wordt geciteerd. Het gaat voorbij aan de kwaliteit van samenwer
kende afdelingen, omdat de eerste auteur meestal maar één afdehng vertegenwoordigt. 
Gelukkig worden binnen het LUMC geluiden ver-nomen om kwaliteitsbeoordeling per pro
ject of per thema te verrichten. Dit geeft een veel beter inzicht in de daadwerkelijke pres
tatiesvan afdelingen en individuele onderzoekers, zeker wanneer men grensoverschrijdend 
werkzaam is. 

Daarnaast dienen we ons zeer goed te realiseren dat, zolang wij vanuit Europa onze beste 
artücelen naar de Amerikaanse tijdscln-iften sturen met hoge unpactfactoren, men het sys
teem van het wetenschappelijk nationalisme m Amerika kunstmatig in stand houdt. Er zijn 
-mede daardoor- in Europa maar enkele tijdscluiften met een hoge impactfactor, teroijl 
nu juist het meest oorspronkelijke onder-zoek veelal in Europa plaats vindt De eerder 
genoemde Richtlijnen Cardiale MRT worden dan ook bewust in het European Heart 
Journal gepubliceerd. 

Onderaoek 

Het wetenschappelijk onderzoek in Nederiand staat op een hoog peil. Volgens het tijd
schrift Science van februari vorig jaar neemt Nederiand een zesde plaats in op de werel
dranglijst van wetenschappelijke productie, zowel kwantitatief als kwahtatief25 Ter vergelij
king. Frankrijk en Duitsland zijn respectievelijk nummer 14 en 15. 
Ook het cardiovasculair onder-zoek in Nederiand staat internationaal hoog aangeschreven 
en behoort al jaren tot de top 5. Op de jaarlijkse bijeenkomst van de European Society of 
Cardiology neemt Nederland al bijna 10 jaar de leidende positie in als het gaat om het 
aantal geaccepteerde voordrachten berekend naar inwoneraantal.26 
Al deze prestaties zijn zeer opmerkelijk, daar Nederiand relatief weinig investeert in onder
zoek en ontwikkehng: 1.9% van het biiito nationaal product wordt aan onder-zoek besteed. 
Hiermee is Nederiand onder het gemiddelde gezakt op de wereldranglijst van de 29 zoge
noemde OESO-landen (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling).27 
Maar wie niet rijk is moet slim zijn, dacht de minister Het wetenschapsbeleid 1997 is hier 
een mooi voorbeeld van. Men wü kwaliteitsverbetering van universitair onderzoek zonder 
hieivoor extra middelen in te zetten. NWO heeft de opdracht gekregen om uit de reeds 
bestaande 120 onderzoeksscholen 10 topscholen te selecteren. Aan deze 10 topscholen 
dienen de universiteiten veivolgens 100 müjoen gulden extra aan middelen toe te wijzcn.2s 
De achteriiggende gedachte is om de sterksten te selecteren, en -net als bij de Holland 
Acht- deze bij elkaar te zetten en samen te trainen. Wetenschap als topsport. Di t beleid lijkt 
voor de hand te liggen, maar heeft iets heel kunstmatigs, omdat in aüeriei disciplines de 
beste onderzoekers al in een onderzoeksschool zitten. Bovendien steekt geen van de 
onderzoeksscholen heel duidelijk boven de ander uit. Om daar weer een keuze uit te 
maken vereist de nodige subtüiteit en politieke daadki-acht.29 

Ook de overhevehng van 500 miljoen gulden van de universiteit naar NWO maakt de zaak 
er niet simpeler op, daar aüe bestuurders binnen NWO, op de voor-zitter na, deel uitma-
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ken van het universitaire bestel.̂ o Een verstrengeling van belangen, waarover het laatste 
woortd nog niet is gezegd.^i 
Zoals reeds eerder opgemerkt, hebben wij veel te danken aan het ICIN -sedert 1993 een 
institutuut van de KNAW (Koninlijke Nederlandse Academie van Wetenschappen)- onder 
de bezielende leiding van WeUens en Bom. Het ICIN heeft ons daadwerkelijk in staat 
gesteld om vooral het cardiale MRI-project continu te laten floreren. 
Indien men mij veroorlooft een vergelijking te maken tussen het ICIN en een onder
zoeksschool, dan kom ik graag nog even terug bij de HoUand Acht. Bij het I C I N monstert 
men de leden van de ploeg vooraf men beluistert de tactiek, en na goedkeuring krijgt men 
een mooie boot. Voorwaarde is dat binnen 4 jaar de nodige blikken worden gesleurd, 
anders valt men uit de boot en mist men zeker de volgende. 

Bij een onderzoeksschool evenwel, worden alle leden van de ploeg uitgenodigd m Café 
'De Oude Slag'. Ieder hd wordt verzocht zijn individueel behaalde blikken mee te nemen 
en de gehele dag werpt men eikaars blikken toe. 's Avonds neemt men vrolijk afscheid, in 
de schijnwetenschap dat men wetenschap heeft bedreven. 
Op papier de sterkste Acht, maar veel meer dan droogi-oeien is het niet geweest. U bemerkt 
het al, het bij elkaar zetten van talent heeft geen enkele zin indien niet gerichte samen
werking en productie het primaire oogmerk zijn. Van dit uitgangspunt dienen wij ons in 
Leiden ten voUe bewust te zijn in het kader van het LIVM, het Leiden Institute for Vascular 
Medicine. Binnen dit instituut is het belangiijkste cardiovasculair onderzoek van het 
L U M C gebundeld - een uniek samenwerkingsverband waarbij het accent ligt op de func
tie van vaten en vaatwand. Wil dft instituut gedijen als ondei-zoeksschool of zelfs als top-
school, dan dient aan eerder genoemde vooiwaarden te worden voldaan. 

Ondenvijs 

Het onderwijs vormt één van de pijlers van het LUMC, waaraan 1340 studenten 
Geneeskunde verbonden zijn. Theorie en praktijk worden al in een vroeg stadium ver
mengd, en zo krijgt de medisch student patiëntgerichte klinische vorming, reeds voordat 
hij of zij aan de co-assistentschappen is begonnen. Auscultatie van een patiënt geeft nu 
eenmaal een betere indruk van het ziekteproces dan een CD-ROM met hartgeluiden. 
Het zou ook geen slechte gedachte zijn om de medisch student als in een vroege fase ken
nis te laten maken met beeldvormende technieken. Niet alleen in de cardiologie, maar in 
bijna aUe khnische speciahsmen, van heelkunde tot aan psychiatrie, speelt beeldvorming 
een steeds grotere rol. 

"In het medisch ondenvijs moet meer aandacht worden besteed aan wetenschappelijl<e vor
ming", zo concludeerde onlangs de VSNU, de Vereniging van Samenwerkende 
Universiteiten.32 Niet dat nu ineens aUe aanstaande medici wetenschappers zouden moe
ten worden, hever niet zelfs, maar wetenschappelijke vorming scheipt het klinisch denken 
en handelen. 
Via de jaariijkse stagemarkt van het LUMC beschikt onze afdeling over een toenemend 
aantal studenten die in een steeds vroegere fase betrokken willen raken bij klmisch-weten-
schappelijk onderzoek. Dit leidt voor sommigen tot een internationale publicatie of zelfs 
tot een promotieonderzoek 
Onderwijs richt zich ook op scholing van assistenten en cardiologen. Dit gebeurt locaal op 
afdelingsniveau en via Boerhaavecursussen, landelijk via het Cardiovasculair 
Onderwijsinstituut (het CVOI), en internationaal via het in 1992 opgerichte European 
Heart House, een staaltje van mooie architectuur, vlak bij Nice gelegen. Zowel de lande
lijke als de internationale cursussen cardiale M R l en Nucleane Cardiologie worden voor 
een groot deel vanuit Leiden georganiseerd, zowel via het CVOI als het European Heart 
House. 

Zonder schroom duif ik te steUen dat deze cursussen tot de zeer goed bezochte en beoor
deelde behoren. 
Wü de cardiale M]<1 pari passu houden met de nucleau-e cardiologie en een navenant grote 
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klinische rol gaan spelen, zal ook zij in de nabije toekomst moeten worden opgenomen in 
de opleiding tot cardioloog. 

Leiding geven 

In het begin van de zeventigerjaren omschreef Oud-minister van Onderwijs Veringa het 
leiding geven binnen een Universiteit als volgt: 

Wel inspraaK Geen tegenspraak' 

Juist of onjuist laat ik nu even in het midden, maar van een modern klinisch hoogleraar 
wordt veiwacht dat hij of zij, naast het uitoefenen van onderwijs, onderzoek, en patiënten
zorg, ook kan coachen en managen, om het maar eens in glaszuiver Nederiands te zeggen. 
Derhalve, een Janus Multifivns. 
Coachen is natuuriijk niets anders dan begeleiden, een woord met twee lettergrepen te 
veel, en managen niets anders dan besturen, een woord met één lettergreep te veel. 
Het gaat tenslotte om leiden en sturen, weliswaar niet-autoritair/dkectief kritisch/con-
stmctief geduldig/presserend, decisief/discussiërend, bindend/suggererend, en van onder
uit stimulerend, maar iemand heeft de leiding, die zit achter het stuur, en dat is de hoog
leraar 

Alwaar dit het wetenschappelijk onderzoek betreft, dienen promovendi te worden geleid 
en gestuurd. Zo werk ik al jaren, zij werken, en het werkt. Ik heb dit altijd met veel plezier 
gedaan, en naar ik aanneem, zij ook. Het gold in ieder geval de 20 promovendi die ik mede 
heb mogen sturen vanuit Leiden. 
Of Veringa nu toch gelijk heeft of niet; zijn standpunt sluit in ieder geval naadloos aan bij 
de nieuwe wet MUB, de wet Modernisering van het Universitaire Bestuur^^ 

De toekomst 

Op de dag des oordeels, sprak de dichter Heinrich Heine, hoop ik in Nederland te wonen 
want daar gebeurt alles 50 jaar laterJ'* 

Laten wij eens zien of Heine gelijk heeft. 

In de nucleaire cardiologie zal uitbreiding van het aantal PET-centra in Nederiand één van 
de primake doelen moeten zijn. PET staat voor positron-emissietomografie, een zeer 
geavanceerde techniek waarmee men op accurate wijze peifusie, functie en metabolisme 
van hart, hersenen en andere organen kan verbeelden. Het is nu al mogelijk om, met 
behulp van fluor-gemerkte nucleosiden, in vivo PET-onderzoek van gen-expressie te ver
richten aan de hand van antisense oligo-deoxy-nucleotiden^s, een uniek raakvlak tussen 
nucleaire en moleculaire geneeskunde, volgens velen de geneeskunde van de toekomst. 
Di t wetende geeft het ernstig te denken dat in Nederiand slechts over twee PET-centra 
beschikt, waaivan één in Groningen sedert '92, en zeer recent één aan de V U in 
Amsterdam. Alleen al in België staan maar liefst acht PET-cameras. De stand 8-2 voor de 
Rode Duivels doet niet alleen het ergste vrezen voor het komende W K voetbal in Parijs 
juni 1998, maar geeft aan dat Nederiand beleidsmatig op dit terrein een uitgesproken con-
seivatieve attitude heeft. 

Zou Heine toch gelijk hebben? 

Evenals bij SPECT-onderzoek, zal het duurdere PET-onderzoek niet alleen voor research
doeleinden moeten worden aangewend, maar ook en vooral voor patiëntenzorg. In voor
aanstaande PET-centra is cardiaal PET-onderzoek beleidsbepalend bij de meerderheid van 
de patiënten die in aanmerking komen voor revascularizatie-procedures.36 Een kostenef-
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fectiviteitsanalyse tnet cardiale PET heeft zowel internationaaP'Js a|s ook in Groningen^' 
hoopvolle resultaten voor de PET laten zien. Wij prijzen ons gelulddg een structureel 
samenswerkuigverband met Groningen (AZG) te hebben, samen met Grijns en Blanksma, 
en indertijd ook Lie, maar een PET-camera in Leiden zou ons niet misstaan, wülen we 
werkelijk voorop kunnen en blijven lopen. Als de voortekenen ons niet bedriegen, wordt 
dan ook de aanschaf van een PET-camera in het LUMC overwogen. 
Wederom ligt alles geheel anders voor de cardiale MRL Zelfs de industrie heeft aUang 
begrepen dat M R l een bijzondere plaats inneemt in de cardiologie. Veel moeite wordt 
gedaan om zogeheten dedicated camera?s te vervaardigen, cainera?s die uitsluitend ten 
dienste staan van cardiovasculair onderzoek Wederom via het I C I N is de M R l industrie 
met voorsteUen gekomen om tot optimale implementatie van zulke dedicated cameras in 
ziekenhuizen over te gaan. 

Ziekenhuisdirecties, zorgverzekeraars, cardiologen, en radiologen, zullen zich liier snel over 
moeten buigen om er adequaat op m te kunnen spelen. Dedicated MRI-cameras, en ook 
PET-apparatuur, zijn een ware evolutie van de techniek die tot een ware revolutie van ons 
klinisch denken zullen leiden. 
Wij hebben nu de ideale gelegenheid om Heinrich Heine definitief in het ongelijk te stel
len; of beter gezegd: endgültig den Mund zu schnüren. 
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AVONTUBEN IN KATALYSE OP E E N INDUSTRIEEL LABORATORIUM 

door 

Prof. dr E . Drent 

In dit artikel wordt u mee genomen op een gedeelte van een ontdekkingsreis in katalyse, 
zoals wij die in de afgelopen jaren op ons laboratorium hebben gemaakt. Geprobeerd zal 
worden u deelgenoot te maken van sensaties als opwinding, plezier en veiwondering, die 
wij hebben ervaren toen we deze reis maakten. 
Eerst worden enkele basiswijsheden omtrent het voertuig van onze reis, de (homogene) 
katalyse d.m.v metaalcomplexen, ten tonele gevoerd, waarna u een kijkje in een industrieel 
laboratorium wordt gegeven om te belichten hoe het landschap van industriële research er 
bij ligt en hoe het ontwikkelingspad van industriële processen en producten kan verlopen. 
Tenslotte gaan we daadwerkehjk op ontdekkingsreis. 

Enkele basis-wijsheden van katalyse 

Katalyse is het mysterieuze verschijnsel, dat vaak uiterst kleine hoeveelheden van een stof 
de zogenaamde katalysator, een chemische reactie of omzetting van uitgangsmoleculen 
naar nieuwe productmoleculcn kan versneUen en sturen, zonder zelf na de reactie een 
merkbare verandering te hebben ondergaan. Zonder katalysator verioopt de reactie meest
al helemaal niet. Niet alleen op het eerste gezicht een wonder, maar ook, om je op het 
tweede gezicht over te verwonderen! 
We zuUen tijdens onze tocht zien dat je, afliankeiijk van de keuze van de katalysator het 
verioop van een reactie tussen dezelfde uitgangsstoffen een wending kan geven naar totaal 
verschillende producten. 
Eigenlijk hoeft er niet al te veel uit te worden gelegd over katalyse, u bent allen expert en 
groot-gebruiker van toegepaste katalyse, die zich afspeelt in al uw lichaamsceUen. 
Zonder katalyse zou u niet kunnen bestaan, fetterlijk niet. Katalyse is van levensbelang voor 
de levende cel. Enzymen, zoals de bio-katalysatoren in de levende cel worden genoemd, 
spelen bijvoorbeeld een essentiële regulerende rol bij de synthese van eiwiften, waardoor 
het juiste aminozuur op de juiste plaats, volgens het D N A voorschrift, in het eiwit kan wor
den ingebouwd. 
Het is zelfs mogelijk dat katalyse aan het begin heeft gestaan van het leven op aarde. Via 
zelfkatalyse ki-egen bepaalde moleculen de kans, na een eerste toevaUige vorming, zich zelf 
te vermenigvuldigen, doordat ze zelf als katalysator dienden bij de vorming van hun soort
genoten. 
Ook economisch bezien, speelt katalyse een zeer belangrijke rol; zo'n 20-30 % van het 
Bruto Nationaal Product in de industrie landen is te danken aan producten, waar voor 
katalytische technologie een hoofdrol is weggelegd in het productieproces. Zonder kata
lyse zou onze moderne maatschappij onvoorstelbaar zijn. 

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 78. Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde 'Dihgentia' te 's-Gravenhage op 13 december 1999. 
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Moderne motorbrandstoffen, vele fcunststoflfen, plastics en rubbers, vele textielsoorten, lak
ken, veiven, lijmen, en een aantal medicijnen, hebben hun bestaan te danken aan katalyse, 
zowel de homogene katalyse die zich afspeelt in oplossing als de heterogene katalyse die 
zich afspeelt op het oppeivlak van een vaste katalysator als ook de biokatalyse met enzym
systemen. 
Katalytische technologieën zuUen in de toekomst alleen nog maar een gr-otere rol gaan 
spelen om de uitdaging het hoofd te bieden, waarvoor de maatschappij zich meer en meer 
gesteld ziet, nl. om een duurzame ontwikkeling van de economie te onderhouden met 
minimale negatieve invloeden op ons leefmileu. Katalyse ligt aan de wortels van schone, 
duui-zame en energie-efficiënte producten en processen, doordat het de selectieve pro
ductie van gewenste producten, zonder noemenswaardig hoeveelheden bijproducten, 
mogelijk maakt. 

Ook kan katalyse een hoofdrol spelen bij het schonen van afvalstromen, denk maar aan 
de katalysator in de uitlaat van uw auto. 
Het op mofeculane schaal en dus met moleculaire precisie, ontwerpen van allerlei nieu
we materialen komt eveneens via katalyse in beeld. 

Het Industriële Research Landschap 

De belangrijkste missie van industrieel onderzoek is een bedrijf in staat te stellen blijvend 
mede te dingen naar de gunsten van de markt door bestaande commerciële producten 
en/of processen voortdurend te verbeteren en ook zo nu en dan totaal nieuwe producten 
en/of processen voort te brengen, die mensen in staat steUen een betere wereld te bouwen. 
Dat onderzoekers in een groot schalig-industrieel-chemische omgeving niet voortdurend 
worden gekweld door de gedachte aan winstmaximalisatie, maar er ook een gr'oot weten
schappelijk en technisch avontuur kunnen beleven, daarvan wordt geprobeerd u deelge
noot maken. 

De weg van vinding naar nieuw commercieel chemisch product of proces is een moeiza
me maar ook een spannende. We onderscheiden drie fasen in onderzoek, die samen het 
welbekende S-vormige ontwikkehngspad, of de leercurve, vonnen van elke technologie of 
product. Van initieel embryonaal, langzaam ontwikkelend, via bijna explosieve groei naar 
een uitontwikkeld, volwassen niveau met slechts weinig verdere ontwikkeling. 

De embiyomle ontdekkingsfase 
ln de embryonale fase van het genereren van ideeën kenmerkt het landschap zich door 
nogal ruig en weerbarstig terrein, maar soms ook door ongekend mooie vergezichten. Heel 
veel proberen en heel veel paden/ ideeën leiden tot niets, maar soms is het ook eureka! 
Uit mijn eigen ervaring puttend blijkt dat uit ongeveer tienduizend ideeën voor nieuwe 
katalyse experimenten er uiteindelijk slechts ongeveer honderd technisch-werkbare ideeën 
worden geboren. Dat zijn de ideeën, die van voldoende technische kwaliteit worden bevon
den om bij voldoende interesse van een zakenpartner, bijvoorbeeld een patent aan te vra
gen of een nader onderzoek te verrichten. Er is wel veel katalyse, maar slechts weinig kata
lyse is efficiënt genoeg om voldoende interesse van commerciële partners te wekken. 
Om het risico van niets vinden te verkleinen is het raadzaam en vruchtbaar, in de embiy-
onale ontdekkingsfase van onderzoek aan veel verschillende voorzienbare doelen simultaan 
onder-zoek te doen: multi-doelgericht te zijn. Je zit achter een aantal van te voren voorzie
ne doelen aan, veelal gebaseerd op kennis van zichtbare maridbelioeftes, technologiebelioef-
tes of maatschappelijke behoeftes, als eerste richtingwijzers. De multi-doelgerichtheid nu, 
genereert door geluk en ki-uisbestuiving nieuwe, vooraf vaak totaal onvoorziene doeien 
('oveitonen'). Je vindt misschien niet altijd wat je zoekt, maar je verhoogt zo de kans nog 
iets mooiers te vinden dan je voor mogelijk had gehouden. 

Het is het stadium, waarin je fouten mag en zelfs hoopt te maken, om zo plotseling nieu
we en onvermoede mogelijkheden en vergezichten te zien. Het aantal vrijheidsgraden in het 
onder-zoek in deze fase is nog gr-oot. In dit stadium worden veel, wat gebeurt er als? - vragen. 
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maar ook fundamentele hoe? - en waardoor gebeurt het? - vragen gesteld. 
Essentieel is in dit stadium van toepasbaar ontdekkingsondeizoek de samenwerking te zoeken 
met - wijsheid voortbrengende - fundamenteel georiënteerde onderzoekers in relevante 
basis-wetenschapsgebieden, zoals organometaalchemie, coördinatiechemie, fysische chemie, 
theoretische chemie en oppervlaktefysica. 

De embryonale onderzoeksfase is de goedkoopste onder-zoeksfase. 

De pre- ontwikkelingsfase 

Na het embryonale onderzoek stadium van ideeëngeneratie volgt de overgang en vaak ook 
de overdracht naar collega onderzoekers van sommige technisch-werkbare ideeën naar een 
eerste doelgerichte pre-ont)vikkelings-onderzoekfase om, zoals in ons geval, de katalyse om 
te zetten in de teclmologie van een, veelal continu productieproces. Samen met zaken
partners worden de technisch-werkbare ideeën geëvalueerd en onderworpen aan een 
streng selectieproces. 
Uit eigen eivaring van de afgelopen 20 jaar blijkt dat slechts ongeveer 10 van de 100 werk
bare ideeën voldoen aan de initiële kritische selectie criteria van onze zaken partners voor 
verder onderzoek 
Nadat de keuze is gemaakt heb je een redelijk nauwkeurig omschreven ontwikkelingspro
ject met een duidelijk doel en worden er mijlpalen voor het verdere ontwikkelingspad 
gedefinieerd. De vrijheidsgraden van onderzoek worden in deze fase een stuk ingeperkt. 
De kosten van research in dit stadium zijn in het algemeen ook een veelvoud van die in 
de embiyonale fase. 

De ontwikkelingsfase 
Ook niet ahe projecten overieven deze initiële ontwikkelingsfase; naar onze ervaring vallen 
er van de 10 zo'n 7 door de mand wegens een veelheid van redenen, variërend van zuiver 
technische, of economisch- commerciële, tot reden van milieutechnische aard. 
De overige drie blijken dan nog voldoende interessant om de verdere ontwikkelingsfase tot 
commercialisering door te maken om mogelijk op de markt te verschijnen. 
De kosten van het onder-zoek gaan in dit stadium, in het algemeen weer met een flinke fac
tor omhoog, zeker als het een totaal nieuwe technologie of nieuw product of beide omvat. 
Het eindresultaat, siechts ongeveer drie mogelijke 'hits' op tienduizend probeersels, dat 
mag niet erg productief lijken. Toch zijn de mislukte ideeën niet nutteloos geweest! Zij 
waren nodig om de drie hits te kunnen voortbrengen, die de veelheid van barrières (en niet 
alleen technische) op het ontwikkelingspad tot dusver konden passeren. Alleen de aUer-
beste vindingen overleven! 

Op ontdekkingsreis 

Polyketonen, een nieuwe kunststof 
Dit verhaat begint in april 1982. Eén van mijn medewerkers, Willem Jager, en ik, hadden 
in die maand na een heel lange tijd gericht zoeken met veel vaUen en weer opstaan een 
katalysatorsysteem ontdekt, bestaande uit een mengsei van een paUadium-zout en een 
organisch, driewaardig fosfor bevattend monofosfine (PR3), om drie belangi-ijke basismo
leculen uit de chemische industrie, etheen (CH2=CH2), koolmonoxide(CO) en 
methanoKCHjOH) zeer efficient zo aan elkaar te koppelen, dat het molecuul methylpro-
panoate wordt gevormd: 

(1) CH2=CH2 + CO + CH3OH ^ H-CH2-CH2-C(0)-OCH3 

Het methylpropanoate, op deze manier gemaakt zou een aantrekkelijk, voor het milieu 
vriendelijk en bovendien goedkoop industrieel oplosmiddel kunnen zijn, zo was de 
gedachte. De katalysator werkte heel snel en precies: methylpropanoate, een mooie helde
re kleurioze vloeistof werd met een zeer hoge opbrengst en in een mum van tijd gemaakt 
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Er werden vrijwel geen ongewenste bijproducten gemaakt, wat een precisie!! 
Maar een onderzoeker wil meer; nog hogere snelheden, zodat nog minder van het toch 
wel dure katalysatorsysteem nodig zou zijn. Bovendien is hij nieuwsgierig naar het waar
door Waardoor werkt deze combinatie van katalysatorbestanddelen zo goed en andere 
veel minder? 
Op een bepaald moment pasten we in het katalysatormengsel één Ai'ee-tandig di-fosfine 
(R2P-(CH2)3-PR2) toe in plaats van twee losse ééntandige mono-fosfme-liganden (PR3) per 
palladium ion. 
En we vonden inderdaad een zeer hoge reactie snelheid, te oordelen naar de sneUe afna
me van de etheen/koolmonoxide-gasdruk Pas de volgende morgen, bij het openen van de 
autoclaaf werd echter duidelijk dat het experiment toch niet het voorspelde resultaat had 
opgeleverd. De autoclaaf bevatte niet de verwachte heldere vloeistof maar zal vol vaste 
stof.., geen vloeistof te bekennen. Hadden we een nieuwe versie ontdekt van bekende 
Ziegler-Natta katalysatoren om poly-etheen te maken, een lang snoer van aüeen etheen 
moleculen aan elkaar? Nee, de koolmonoxide was ook weg! 

Om het kort te houden: de etheen- en koolmonoxidemoleculen waren aanéén geregen tot 
lange moleculane snoeren, polyketonketens en wel op zo'n manier dat etheen en kool
monoxide elkaar perfect aMsselen in het snoer: 

(2) nCH2=CH2 + n CO H- CH3OH ^ H-(CH2-CH2-CO)n-OCH3 

Dat is het wonder van katalyse: dat kleine beetje gewijzigde katalysator had het verioop 
van de reactie tussen precies de zelfde moleculen als gebruikt in reactie (1), etheen, kool
monoxide en methanol nu een nieuwe wending gegeven naar polyketon, kennelijk doordat 
het paüadium ion in de katalysator zich nu omringd had met een twee-tandig ligand, in 
plaats van de twee losse één-tandige liganden, die eerst werden gebruikt om de heldere 
vloeistof methyl propanoate te maken. 
Verder onder-zoek heeft het raadsel opgelost. 

De gevonden katalysator voor reactie (1) bestaat in eerste instantie uit een complex deel
tje, een positief geladen palladiumdeeltje omringd door twee neutrale fosfme-moleculen, 
de zgn. hganden (L) en twee anionen (X-): L2PdX2. Zo'n katalysatordeeltje wordt in de 

, oplossing gevormd door (zelf-) assemblage uit drie soorten onderdelen: een positief gela
den paüadium 2+ cation, twee negatief geladen anionen (X-) ter compensatie van dc posi
tieve lading en, als een soort versiering, de twee organische liganden, die aan Pd2•̂  binden 
en zo het deeltje in oplossing houden en zijn reactiviteit besturen. 
Het is de wijsheid van de coördinatiechemie dat de twee neutrale liganden (L) en de twee 
anionen (X-) zich het hefst in een vlak vierkante omringing om het palladium ion bevin
den. De twee anion posities vervuüen een belangrijke rol bij het vedelden van de substraat 
moleculen om met elkaar te reageren op het katalysator complex, het paUadium centrum. 
Het zijn deze posities waar de substraat moleculen aan paüadium gebonden kunnen wor
den door verdringing van de anionen. 

Het is de wijsheid van de organometaalchemie, te weten hoe en waardoor dat reageren op 
het paüadium centrum gebeurt. Door een of andere organometaal-chemische reactie met 
substraatmoleculen (in werkelijkheid zijn er meerdere mogelijkheden) wordt één van de 
oorspronkelijke anionen X -vervangen door een substraatbevattend 'organisch' anion, bijv 
C2H5-, ter-wijl de andere anion-positie bezet kan worden door substraat-moleculen in een 
niet-ionogene, maar zgn. coördinatieve binding. Door de binding met het positieve palla
dium centrum worden deze moleculen 'opgewonden' dwz. positief geladen, ze zijn zich
zelf niet meer en ze vertonen een sterke neiging met de negatief geladen anionische groep 
te reageren. 

Met een twee-tandig di-fosfineligand (L-L) kunnen de twee fosfineeenheden alleen maar 
in een zgn. cis configuratie (beide fosfineeenheden aan één kant van het vlakke vierkant 
rond Pd) binden aan het Pd deeltje. Dit heeft tot gevolg dat de groeiende polymeerketen, 
die anionisch aan Pd is gebonden en een gecoördineerd monomeer-molecule (etheen, of 
koolmonoxide) zich altijd eveneens in een cis configuratie t.o.v elkaar bevinden en dat nu 
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is de ideale positie om met elkaar te reageren en dus de keten met een monomeer (etheen 
of koolmonoxide) -eenheid te vedengen. Door herhaling van dit proces wordt de keten tel
kens met een monomeereenheid (aftvisselend etheen en koolmonoxide) verlengd (Fig. 1). 
Di t ketengroeiproces laat zich goed vergelijken met een moleculaire rits, waarbij het pal
ladium deeltje functioneeil als de loper Het is verbazingwekkend dat er geen meetbare 
fout wordt gemaakt bij het afwisselend imijgen van de etheen- en koolmonoxidemono-
meren, zelfs niet als de etheenconcentratie veel hoger wordt genomen dan die van kool
monoxide. Dit is temeer verbazend omdat de zeffde katalysator uitstekend in staat is etheen 
aan etheen te koppelen als geen koolmonoxide aanwezig is. Spectrocopische technieken 
hebben laten zien dat het polyketon keten-einde gebonden aan het actieve palladium
deeltje, hierbij regulerend optreedt door zijn specifieke interactie met het positief geladen 
centrum. 

Met twee één-tandige mono-fosfineliganden (L) kan het palladiumcentrum bestaan in 
twee configuraties, die met elkaar in evenwicht zijn en die snel in elkaar over kunnen gaan: 
een cis- (twee fosfinemoleculen aan één kant van het vlak vierkant) and trans- vorm (twee 
fosfmemoleculen schuin tegenover elkaar in hetzelfde vlak vierkant). Keten verlenging kan 
aUeen optreden in de c/s-configuratie, net als met het twee-tandig ligand. Elke overgang 
van cis- naar trans- zal nu leiden tot onderbreking van het keten veriengingsproces. In het 
extreme geval van fosfineliganden leidt effectieve terminatie door reactie met methanol van 
de trans vorm tot hoge selectiviteit (>99 %) naar methylpropanoate (Eig 2). 

Het cis- naar trans- isomerisatieproces functioneert als een ruitenwisser die snel de orga
nische gi'oep van het palladium centrum veegt, voordat dat verdere opbouw door keten 
groei kan plaats vinden. Een zeer kleine hoeveelheid (<1%) bij-product, H-CH2-CH2-C(0)-
CH2-CH2-C(0)-OCH3, wijst erop dat keten groei met nog één -CH2-CH2-C(0)- eenheid 
inderdaad op zeer beperkte schaal kan vinden. 
Deze puur gelukkige vindingen in embryonaal ontdekkingsondeKoek waren het begin van 
een nieuw hoofdstuk in de katalytische polymerisatie van olefines, belangrijke basis grond
stoffen van de chemische industiie. Het was de start van een nieuwe S-cuive voor de ont
wikkeling van een totaaf nieuwe familie van plastics en andere producten. Hoewel de ont
dekking zuiver geluk was, is de verdere ontwikkeling langs de S-cuive tot aan commercia
lisering toe heel gericht en met grote inspanning van velen, zowel zowel de technici, pro
cesontwikkelaars, product- en marktontwikkelaars als ook hun managers, is tot stand geko
men. Veel barrières moesten na de eerste vinding nog worden genomen. Het passeren van 
deze barrières vereiste, elk voor zich, weer nieuwe ontdekking en nieuwe wijsheid. Een ont
wikkeling, die zich nog steeds afspeelt in het steile deel van de leercurve. De eerste pro
ducten zijn door Shell gecommercialiseerd. 

Ons kunnen heeft zich de laatste jaren ook gericht op de kunst de pofyketon-ketengroei 
naar wens, en met reactanten naar wens, zeer efficiënt te onderbreken en zo korte mole-
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culen te trtaken. Oorspronkelijk onvoorziene mogelijkheden hebben zich aan ons voor 
gedaan met ook belangrijke consequenties voor sommige al bestaande commerciële pro
cessen. Zonder de vinding van de polyketonkatalysatoren waren deze mogelijkheden ach
ter de horizon verborgen gebleven. 
Op onze verdere tocht zijn we nog op heel wat meer hele selectieve en heel efficiënte kata
lysatoren voor de synthese van groot schalige chemische producten gestoten. Sommige 
werken met verbazingwekkende, enzym-achtige precisie; om je echt te verwonderen. Een 
voorbeeld is de vinding van een nieuw methyhnethacrylaatproces. 

Een nieuw Metliyl Metliaciylaatproces 
In het bovenstaande onderzoek werden twee-tandige fosfines ten tonele gevoerd. Later 
vonden we dat ook twee-tandige stikstof- en zwavelverbmdmgen toegepast kunnen worden, 
elk met hun unieke resultaten. We waren toen nieuwsgierig of je ook gemengde twee-tan
dige liganden zou kunnen gebnriken. Zo probeerden we fosfine-amine combinaties. De 

. resultaten waren teleursteUend, slechts een middelmatige katalytische activiteit voor poly-
ketonsynthese kon worden waargenomen. ParaUel aan dit polyketononderzoek waren we 
ook op zoek waren naar een potentieel schoon proces om methyl methacrylaat (MMA, 
een monomeer voor het industrieel belangi'ijke poly-methyl methaciylaat (=kunstglas, een 
uiterst sterk kristal helder polymeer) te synthetiseren uit een afvalstroom! van de petroche
mische industrie (propyne). We wüden de kans lopen de moeite van de ligand syntheses 
alsnog beloond te krijgen. We hadden ons oog laten vaUen op een bepaalde klasse fosfr-
ne-amine liganden, zgn. 2-pyridylfosfines en testten deze in de mogeiijke carbonylerings 
reactie van propyne: 

(3) H-Cr C-CH 3 + CO + C H 3 O H ^ CH2=C(CH3)-C(0)-OCH3 (MMA) 

De resultaten waren verbluffend! Terwijl met katalysatoren bestaande uit een paUadium 
zout en 'gewone' fosfineliganden, zoals tiiphenylfosfine, slechts zeer middelmatige selec
tiviteiten en activiteiten f l O mol /mol Pd/uur) werden waargenomen leidde de vervanging 
van deze fosfines door 2-pyridyl-diphenylfosfine tot spectaculaire activiteit (>40.000 mol 
M M A / m o l Pd/uur) en ongewoon hoge selectiviteiten van 99 %. Het enige bij-product dat 
gevormd werd was methyl crotonaat, een rechte isomeer van methyl methacrylaat. Het dra
matische efiect van de vervanging van één van de phenyl-groepen in het tiiphenyl fosfme-
ligand door de 2-pyridylgroep is opnieuw een Ulustratie van de gr'ote attracties van homo
gene katalyse om het functioneren van de katalysator te controleren door heel subtiele 
modificaties van het ligandsysteem. Verder onderzoek heeft laten zien dat het 2-pyridyl-
fosfine een vier atomig twee-tandige omringing rond palladium aanneemt met zowel coör
dinatie van de fosfine als de pyridinegroep aan het positieve palladiumdeeltje. 
Dit heeft ons er toe gebracht om substituenten aan te brengen op de 6-positie van de pyri-
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dyl groep. Het blijkt dat een simpele methyl groep siibstituent op de 6-positie van de pyri-
dyl groep resulteert in de zelfde hoge activiteit, maar dat de selectiviteit verder wordt ver
hoogd tot 99.95 %. Het bij-product, methylcrotonaat wordt dus met een factor 20! gereduceerd. 
Deze waarneming kan worden verldaard op moleculan niveau door de sterische belem
meringen voor het gebonden propynemolecule, voorafgaand aan de selectiviteits bepalen
de stap van de carbonylermgsreactie, te beschouwen (Fig 3). 
De substituent (R= methyl (-CH3)) op de 6-positie van de pyridylgroep beperkt de ruimte 
die toegankelijk is voor het propynemolecule op zijn reactie pad met de carbo-methoxy 
(-C(0)-0CH3) -eenheid, waarbij de metliylgroep van propyne is gericht naar het paUadium 

Methyl melhaco'Iatc 
C H 2 = C ( C H 3 ) - C ( 0 ) - O C H 3 

STOP 

Methyl crotonatc 

C H 3 - C = C - C ( 0 ) - O C H 3 

Figuur 3. Verhoging van de 
selectiviteit naar methyl 
methaciylaat door sterische 
belemmering 

centrum, en dus het reactie pad dat uiteindelijk methylcrotonaat zou geven. Di t pad wordt 
daardoor sterk 'ontmoedigd'. Het reactie pad dat uiteindelijk naar M M A leidt, waarin de 
methyl groep van propyne weg wijst van het palladium centmm heeft geen last van deze 
sterische belemmering en wordt dus sterker geprefereerd in aan wezigheid van zo'n sub-
stftuent op de 6-positie van de pyridyl-groep. 

Verder is gebleken dat een kleine overmaat (2-5 voudig op palladium) aan ligand noodza
kelijk is om de hoge activiteit te verkrijgen. De overmaat ligand vervult de rol van co-kata
lysator bij het afkoppelen van het M M A molecule van het actieve paUadium deeltje door 
te functioneren als proton boodschapper: door ankering van de fosfine-eenheid aan het 
palladium deeltje brengt deze een proton via binding aan de zwak basische pyridylgroep, 
heel dicht in de buurt van de palladium koolstof binding (Fig 4). 
Het lijkt dus dat ter plekke van deze binding een geweldig hoge zuur (= proton)-concen-
tratie heerst, zodat reactie met het vinyhsche koolstof atoom aan palladium waarschijnlijk 
wordt. Een complete catalytische cyclus met aUe tussenstijds aanwezige katalysator com-
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plexen is weergegeven in Fig 5. 
Het nieuw ontdelde proces lieeft de aandaclit getroldfcn van M M A producenten vanwege 
de letterlijlc, sclione ciiemie, die zeer positief afsteelct bij liet liuidige commerciële proces, 
dat via een aantal stappen uitgaat van aceton en HCN en waarbij zo'n 2.5 ton afval ont
staat per ton geproduceerd M M A Het nieuwe proces is door Sliell verkocht aan ICI , nu 
INEOS, de gr-ootste producent van M M A 
Deze resultaten zijn een iUustratie van de grote mate van precisie die te bereiken is met de 
katalyse door organometaalcomplexen, een precisie die doet denken aan die bij door 
enzyme-gekatalyseerde reacties. 

Figuur 4. Het fosfme-pyridyl ligand als proton boodschapper 

Aan het eind gekomen van deze ontdekkingstocht hopen we te hebben faten zien dat kata
lyse een spannend vak is en dat er nog veel te ontdekken valt en veel is om je over te ver
wonderen. 
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Figuur 5. De volledige katalytische cyclus voor de vonning van metliylmethacrylaat 

Bovenstaande vindingen staan meer in detail beschreven in een aantal wetenschappelijke 
artikelen: 
1. E. Drent, J A M . van Broekhoven, M.J. Doyle, J. of Organometalüc Chemistry, 417, 
(1991), 235. 
2. E. Drent, P.H.M. Budzelaar, Chem Review 96 (1996), 663. 
3. E. Drent, R Arnoldy, PH.M. Budzelaar, J. of Organometaüic Chemistry 475, (19 94), 57 





D E TOEKOMST VAN D E STERRENKUNDE 

door 

Prof. dr M . Franx 

Het is een oude traditie geweest in de sterrenlcunde om de toelfomst te voorspellen. De 
huidige voorspellingen betreffen het heelal, en de evolutie van planeten, sterren en ster
renstelsels. Om dicht bij huis te blijven, het is de moeite waard om na te gaan wat de toe
komst is van ons eigen melkwegstelsel. Ons eigen melkwegstelsel bevat stenen en gas, en 
we verwachten dat in de verre toekomst de vonning van nieuwe sterren uit gas zal door
gaan. Di t is echter niet het hele verhaal. We hebben op niet al te grote afstand twee buren 
staan, de grote en kleine Magelhaense wolken. Dit zijn twee sterrenstelsels die in ons ster
renstelsel zuUen vallen over ongeveer 5 müjard jaar A s dat gebeurt, zal ons eigen melk
wegstelsel een 'verjongings kuur' ondergaan, en zuUen waarschijnlijk vele nieuwe sterren 
gevormd worden. Ook deze ontmoeting is niet het hele verhaal. Op een afstand van onge
veer 2 miljoen lichtjaren staat het Andromeda steiTenstelsel, onze gr'ote buurman. 
Aidromeda komt op ons af met een snelheid van meer dan 100 km per seconde. We ver
wachten dat Aidromeda over ongeveer 10 miljard jaar met ons sterrenstelsel zal botsen. 
Het resultaat zal spectaculair zijn. Doordat beide sterrenstelsels zeer massief zijn, zuUen ze 
elkaar door de getijden werking geheel uit elkaar trekken. Uiteindelijk vormt zich een ster
renstelsel met een gladde verdeling van de sterren. Een dergelijk sterrenstelsel wordt een 
eUiptisch steiTcnstelsel genoemd, en we zien er vele van in het universum. 
Het proces dat ik hier beschreven heb kan ook met behulp van computers gesimuleerd 
worden. Dergelijke simulaties laten zien dat het botsingsproces mderdaad zeer efficiët is, 
en binnen korte tijd twee sterrenstelsels met spkaal armen kan veranderen in een enkel 
elliptisch sterrenstelsel. Het groeien van sterrenstelsels door botsing speelt waarschijnlijk 
een zeer belangrijke rol bij de vorming van sterrenstelsels. 

SteiTenkundigen verkeren in de unieke positie dat ze het vededen van sterrenstelsels en het 
heelal kunnen bestuderen door terug te kijken in de tijd. Het licht van ver weg gelegen ster
renstelsels heeft er zo lang over gedaan om ons te bereiken, dat de sterrenstelsels veel jon
ger waren toen het licht werd uitgezonden. Omdat het heelal expandeert, en de golflengte 
van het licht mee expandeert, kunnen we nauwkeurig bepalen hoever we terug kijken in 
de tijd door een spectrum te nemen van de ver weg gelegen stenenstelsels. 
De uitdaging voor sterrenkundigen is om zover mogelijk terug te kijken in de tijd. Het blijkt 
dat we terug kunnen kijken tot een tijd waarin het heelal zo'n 1000 maal kleiner was dan 
wat het nu is. Het hcht dat toen werd uitgezonden is verschoven naar het radiogebied. 
Deze straling werd in de jaren 60 ontdekt met een gevoelige radio-antenne. Het speciale 
aan deze kosmische radiostraling is dat het een zeer egaal, homogeen heelal laat zien. Di t 
staat sterk in contrast met het heelal dat we nu kennen, leeg, met hier en daar een ster
renstelsel. In de tijd tussen het uftzenden van de cosmische radio straling, en het heden 
zijn blijkbaar de sterrenstelsels gevormd. We denken dat alle sterrenstelsels zijn gegroeid 
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door botsingen met Ideinere stelsels. 
Als we terugkijken in de tijd naar het moment waarin het heelal de helft van de huidige 
leeftijd had, dan zien we ook veel van deze botsingen gebeuren. Foto's genomen met de 
Hubble Space Telescope hebben dergelijke sterrenstelsels tijdens of na de botsing laten 
zien. 
We kunnen ons alvragen waardoor botsingen tussen sten-enstelsels zo vaak voorkomen. Per 
slot van rekening weten we dat de planeten al miljarden jaren rond de zon draaien zonder 
met de zon te botsen. De uitgebreide donkere materie rond sterrenstelsels is de oorzaak 
dat sterrenstelsels wel degelijk botsen en versmelten. 
Het probleem van de donkere materie is een van de knellendste onopgeloste problemen 
binnen de sterrenkunde. De eerste aanwijzingen voor donkere materie werden ontdekt in 
de jaren 30, en de bewijzen hebben zich daarna opgestapeld. Thans leiden we af dat het 
gi'ootste deel van de materie in het heelal in een vonn is die we niet kennen. We leiden 
het bestaan af uit de invloed van de zwaailekracht die deze materie uitoefent op zijn omge
ving maar we kunnen de materie niet direct zien. Hij absorbeert niet en straalt geen hcht 
uit. Het kunnen exotische deeltjes zijn die deze materie vormen, zwarte gaten, bruine dwer
gen, of andere mogelijklieden. Veel onderzoek wordt thans verricht om de aard te vinden, 
en de oplossing van dit raadsel zal een zeer grote invloed hebben op de overige sterTcn-

kunde. 

Dankzij de donkere materie rond sterrenstelsels trekken deze elkaar sterk aan, en kunnen 
ze eikaars bewegingen afremmen. Dit leidt uiteindelijk tot versmelting van de sterrenstel
sels. De donkere materie heeft ook uivloed op de evolutie van het hele heelal. Als de don
kere materie in gi-ote hoeveelheid aanwezig is, kan hij de uitdijende beweging van het heel
al stoppen en omzetten in een inkrimping. Door de meting van de vertraging van deze uit
zetting, kunnen we dus de totale hoeveelheid materie bepalen. De nieuwste metingen laten 
echter zien dat het heelal versnelt in zijn uitdijing. Di t verrassende resultaat kan verklaard 
worden door de aanname van een kosmologische constante, die equivalent is met de aan
name van positieve vacuum energie (dwz een negatieve druk). De waarnemingen zijn nu 
nog voor meerdere interpretaties vatbaar en het zal een grote uitdaging zijn om deze ver
schijnselen zeer nauwkeurig in kaart te brengen. 

De toekomst en het verieden van het heelal, en de aard van de materie van het heelal, zijn 
direct verbonden aan de grote raadselen die het heelal ons nu stelt: hoe zijn de objecten 
die we nu vinden in het heelal gevoimd? Het gaat dan om sterrenstelsels, clusters van ster
renstelsels, sterren, zwarte gaten, neutronen sterren, enzovoort. En hoe evolueren deze 
objecten ? De tijdschalen waarop veranderingen plaatsvinden zijn meestal zo lang dat ver
anderingen niet op een individuele basis bepaald kunnen worden maar door middel van 
statistische methoden. 

In de laatste decade zijn de ontwikkelingen binnen de sterrenkunde zeer snel veriopen 
dankzij twee aspecten: ten eerste zijn de ontwikkelingen op theoretisch gebied stormach
tig geweest, en voorspellingen over de vorming van sterrenstelsels, sterren, planeten, etc. 
kunnen nu direct worden vergeleken met de waarnemingen. Ten tweede zijn de waarneem 
mogelijkheden in de laatste decade enorm uitgebreid 
van de 20* eeuw. Optische telescopen zijn gebouwd met diameters van meer dan 8 meter 
Ondanks de grote diameter zijn de spiegels beter geslepen en gepolijst dan ooit. Een voor
beeld is de combinatie van 4 8-meter telescopen die voltooid wordt door de European 
Southern Observatory in Chili, de VLT.(Veiy Large Telescope) Deze telescopen zuUen in 
de toekomst kunnen conigeren voor de trillingen van de atmosfeer, wat ongekend scher
pe beelden zal geven. Bovendien zuUen de telescopen onderling verbonden worden waar
door de beeldscherpte met nog een factor 10 kan toenemen. De camera's en spectrogra-
fen die gebruikt worden met deze telescoop zijn zeer gevoelig, dankzij digitale detectoren, 
en met behulp van de computer ontworpen de optiek. Dit leidt tot de vraag wat de teles
copen van de toekomst zullen zijn. 

De enorme ontwikkelingen in de laatste helft van de 20ste eeuw zullen ongetwijfeld door
gaan. Nu al worden observatoria gepland die gebruikt zullen worden om nog verder terug 
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Een computer simulatie van de botsing tussen ons mellQvegstelsel en Andromeda, Na 10 mil
jard Jaar zijn de stelsels tot een groot elliptiscli stenmstelsel versmolten. De spiraal armen 
zullen zijn verdwenen. 

te kijken in de tijd. De Next Generation Space Telescope, een satelliet die in 2009 wordt 
gelanceerd, zal teragkijken in het heelal toen het meer dan 30 maal jonger was dan nu. 
Het Atacama Large Millimeter Array (ALMA) zal gebouwd worden in de Chileense hoog
vlakte, en de vorming van sterrenstelsels, van sterren, en van planeten rond sterren bestu
deren. Op dit moment worden satellieten ontworpen waarmee misschien planeten als de 
aarde (met leven) kunnen worden gevonden. De optische telescopen worden steeds gro
ter Er lijkt geen limiet te zijn aan de afmeting van telescopen die gebouwd kunnen wor
den en men praat nu al over afmetingen van 30 meter, of zelfs 100 meter In het lange-
golflengte radiogebied worden telescopen met een diameter van een kilometer besproken. 
Deze faculteiten zijn alleen te bouwen in internationaal verband, en samenwerkingen tus
sen Europese landen, en de Verenigde Staten en Canada zijn nu al noimaal. Ondanks het 
feit dat Nederiand een klein land is, kan de Nederlandse sterrenkunde dankzij deze samen
werkingen een prominente internationale rol blijven spelen. 

Wat uiteindelijk de grote toekomstige ontdekkingen in de sterrenkunde zullen zijn, weet 
niemand. Veel van de grote ontdekkingen van de 20ste eeuw kwamen nogal onveiwacht, 
zoals de uitdijing van het heelal, de mülimeter achtergrond straling, het bestaan van don
kere materie; teiwijl andere ontdekkingen al dikwijls 'voorspeld' waren: het bestaan van 
neutronen sterren, zwarte gaten, planeten rond andere sterren. Naast deze succesverhalen 
moeten we vaststellen dat een van de oudste problemen van de sten-enkunde, de vorming 
van objecten als de zon en de aarde, nog niet voldoende begrepen is. We kunnen de toe
komst van de wetenschap niet voorspellen. Maar we weten dat de ontdekkingsreis vol ver
rassingen zal zijn. 

m 





HONDERD JAAR ELEMENTAIRE DEELTJES 

door 

Prof. dr F A Berends 

1. Inleiding 

In de natuuiwetenschap is de laatste lionderd jaar op velerlei gebied het inzicht enorm ver
diept. Een fraai voorbeeld is het beeld dat we hebben veiwoiven van de opbouw van de 
materie. In die honderd jaar zijn er vele bouwstenen van de materie ontdekt die later toch 
weer niet de ultieme bouwstenen bleken te zijn. Daardoor waren er perioden, dat aUes 
redelijk overzichtelijk leek en dan tijden, waarin alles weer chaotisch leek te zijn. Op dit 
moment is het experimenteel bevestigde beeld van de opbouw van de materie stabiel. Een 
goed moment dus om de fascinerende ontwikkeling tot dat beeld te schetsen. Die schets 
heeft aUereerst een definitie nodig van een elementair deeltje. Daarna zal benadrukt wor
den dat steeds weer dezelfde vragen gesteld worden, die leiden tot een antwoord omtrent 
de stixTctuur van de materie. Dit proces heeft tot een inventarisatie van de bouwstenen van 
de materie geleid. Eerst zal ruwweg die uiventarisatie geschetst worden, waarna de argu
menten voor dat beeld opgesomd worden. Net zoals de vragen blijken de argumenten in 
de loop der tijd bij telkens nieuwe situaties in wezen dezelfde te zijn. Zo gezien is het ont
staan van de lijst van waargenomen elementaire deeltjes en krachten heel overtuigend. 
Sinds het midden der zeventiger jaren is er een beeld, dat doorgaans het standaardmodel 
wordt genoemd. In dat model bleken een aantal open plekken te zijn, d.w.z. deeltjes, die 
zouden moeten bestaan, maar nog niet experimenteel gevonden waren. Eind jaren tachtig, 
waren er nog drie open plekken. Veivolgens werden in de jaren negentig twee daaivan 
gevuld. Er is er nu nog één open. Op dat ontbrekende deeltje richt zich de jacht en die 
jacht zou nog wel een aantal jaren kunnen duren. 

2. Definide elementair deeltje 

Het begrip elementak deeltje wordt soms enigszins vaag gebruikt in de zin van een klein 
deeltje, dat gevonden wordt als de materie tot zijn bouwstenen herleid wordt In de prak
tijk blijkt dat met klein vaak iets van 10 -'5 meter wordt bedoeld en dat bijvoorbeeld het 
proton dan een elementair deeltje is. 
Hier hanteren we echter een scherpere definitie. Een elementan deeltje dient als puntvor
mig beschreven te kunnen worden, d.w.z. het bezit geen verdere interne stractuur Het zal 
ook karakteristieke eigenschappen moeten bezitten, zoals een massa, lading, spin en spe
cifieke levensduur Hierbij kan het begrip lading gewoon een elektrisch lading betreffen, 
maar ook lading m een meer algemene zin, hetgeen in dit bestek helaas niet verder uit te 
werken is. Spin wordt vaak omschreven als een interne tolbeweging, die het deeltje uitvoert. 
Dat is een vonn van spreken die gebaseerd is op de verwantschap van spin met impuls-
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moment. Al is het lastig met woofden te omschrijven, in de theorie is het een goed gede
fmieerd begrip. Ook: experimenteel is de Vi'aarde van de spin vast te stellen en is heel- of 
halftalhg. Het is misschien verrassend dat een elementah deeltje een levensduur heeft die 
niet oneindig hoeft te zijn. Lmners een deeltje, dat uiteenvalt in andere deeltjes zou wel 
eens opgebouwd kunnen zijn uit die veivalsprodukten en daarmee niet zo elementair Toch 
is dat in het algemeen niet zo en instabiele deeltjes kunnen volgens de hier gehanteerde 
definitie best elementair zijn. Tenslotte zal elk elementair deeltje gevoehg zijn voor een of 
meer van de drie voor elementaire deeltjes relevante natuurki-achten. 

Wat niet in de definitie is opgenomen is dat een elementair deeltje een bouwsteen is van 
een groter stuk materie, een groter deeltje dus. Dat is soms wel, maar soms ook niet het 
geval.Verder is de definitie zo, dat die in feite afliankeiijk is van het moment in de geschie
denis, waar we het hanteren. Immers het puntvormige karakter speelt een essentiële rol en 
daarin nemen we een pragmatisch standpunt in. Op een gegeven moment immers kan de 
materie experimenteel slechts tot op een bepaalde schaal, tot op een kleinste afineting, 
bestudeerd worden. Dat is nu lO '̂s meter en aUes wat kleiner is dan lO-i» meter is dan in 
de praktijk puntvormig. Pas als de experimentele technieken nog geavanceerder zijn gewor
den kunnen we vaststeUen of alle nu bekende elementaire deeltjes ook elementak blijven. 

3. Steeds tenigkerende vragen 

hl de laatste honderd jaar is een beeld ontstaan waar steeds meer deeltjes opgebouwd bleken 
te zijn uit andere deeltjes, dus een soort gelaagde structuur Soms wordt het wel vergele
ken met het pellen van een ui. In dat proces kwamen in essentie steeds dezelfde vragen 
teiiig. Ten eerste, wat is de evidentie, dat een deeltje toch weer opgebouwd is uit andere 
deeltjes? Zodra de bewijzen zich opstapelen komt onvermijdelijk de tweede vraag: wat zijn 
dat voor bestanddelen? Soms blijken de eigenschappen verrassend af te wijken van het 
daaivoor bekende. Tenslotte is er dan de vraag welke ki'achten in staat zijn om diverse 
bouwstenen in een deeltje bijeen te houden. Als antwoord zijn vaak geheel iiieuwsoortige 
krachten naar voren gekomen. Ook was slechts één nieuw theoretisch bouwwerk, nl. dat 
van de quantummechanica in staat een beschrijving van die aan elkaar gebonden deeltjes 
te geven. De vraag naar bouwstenen en de onderlkige krachten heeft dus ook verstrekkende 
gevolgen gehad voor de theoretische beschrijving. 

4. Globale inventarisatie van de opbouw van de materie 

Bij de discussie van de gelaagde opbouw van de materie zullen de afmetingen van de 
bouwstenen, de onderlinge krachten en de daaimee samenhangende disciplines de revue 
passeren. Enkele jaartaUen geven een indicatie hoe stapsgewijs de visie op elementaire 
deeltjes is ontstaan. 

Rond 1900 waren er ideeën over moleculen en atomen, waarbij moleculen een typische 
afmeting van 10^5 meter hebben en atomen tien keer zo klein zijn. Er waren in die tijd 
nog onderzoekers die twijfelden aan het bestaan van moleculen en atomen, maar die weer
stand verdween snel door de ontdekking van de structuur van het atoom. Die ontdekking 
vond in Rutheifords groep plaats in 1911: het atoom bleek voornamelijk leeg te zijn. Bijna 
alle massa is geconcentreerd in een positief geladen kern, terwijl negatief geladen elektro
nen in ruime banen daaromheen gaan. Uit de afmetingen van de kern, zo'n lO -̂w meter 
en die van het atoom, zo'n lO-'" meter en bepaald door de buitenste elektronenbanen, 
wordt die leegte duidelijk Overigens was het elektron al bekend door de experimenten van 
Thomson in de periode van 1895-1897 Het is het eerste elementaire deeltje, dat ontdekt 
is, want ook volgens de meest recente metingen heeft het geen structuur en moet het klei
ner zijn dan lO"'» nieter Met het molecuul, atoom en kern hebben we drie lagen van de 
materie, deeltjes met een verschillende afmeting. De kleinere vormen de bouwstenen van 
de grotere, maar welke ki-acht bundelt die bouwstenen? Het ligt voor de hand bij het atoom 
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aan de aantreldcende elektrische ki'acht lussen elektronen en kern te denken. Die kacht 
blijkt inderdaad de binding te veroorzaken, maar een toepassing van die kracht binnen het 
kader van de klassieke mechanica leidde alleen maar tot theoretische problemen. Pas in 
een nieuw theoretisch kader, dat van de quantummechanica, kan de elektromagnetische 
wisselwerking de binding van elektronen en de kern kwalitatief en kwantitatief ver
klaren. 
Dit gehele gebied van de natuurkunde heet de atoomfysica. Ook de vraag naar de binding 
van atomen tot moleculen dringt zich op. Die binding is een complexer probleem, maar 
is uiteindelijk ook terug te voeren tot elektromagnetische kachten. De elektromagnetisch 
krachten die het atoom bijeenhouden hebben ook buiten het atoom nog een overgeble
ven effect. Die resultante van elektromagnetische ki-achten veroorzaakt de chemische bin
ding tussen atomen en ook hier is de quantummechanische beschrijving essentieel. Het 
bestuderen van moleculen en hun interacties hoort toe aan de scheUainde en molecuulfysica. 
Na de ontdekking van de kern duurde het tot beginjaren dertig voordat het duidelijk werd, 
wat de bouwstenen van de kernen waren. Dat bleken dan het proton en het in 1932 ont
dekte neutron te zijn, samen wel nucleonen genoemd. De kachten, die de kernen bijeen
houden konden niet de elektromagnetische zijn, want de positief geladen protonen zou
den elkaar aUeen maar afstoten. Een kacht sterker dan de elekromagnetische is nodig, de 
sterke kernkrachten. Hoe die krachten te karakeriseren zijn wordt begr-ijpelijk als we eerst 
naar de volgende laag in de materie gaan namelijk die van de bouwstenen van de proto
nen en neutronen. In de zestiger jaren is het beeld ontstaan dat de nucleonen uit drie 
zogenaamde quarks bestaan. Teiwijl het proton en neutron een afmeting van lO-i ' meter 
hebben zijn de quarks lO-'s meter of kleiner .We zien, dat de verhouding in gr-ootte tussen 
kern, nucleonen en quark l i j k op die tussen molecuul, atoom en kern. Dan ligt het voor 
de hand om eerst na te gaan hoe in een proton de quarks bijeengehouden worden. Sinds 
de jaren zeventig is daar een beeld van ontstaan. De krachten worden Meurkachten 
genoemd en de mathematische formulering is net zo precies als die van elekromagnetisch 
krachten 

Het kader waarin de kleurkacht beschreven wordt is dat van een uitgebreide quantum-
theorie, de zogenaamde quantutnveldentheorie. Helaas is de binding tengevolge van die 
Meurkachten niet zo eenvoudig uit te rekenen. Dat is dus een technische comphcatie. 
Conceptueel is er consensus dat de juiste basis formules bekend zijn, waarmee de Meur
kachten in principe uitgerekend kunnen worden. Ook de resultante van de kleurkrachten 
even buiten het nucleon zou uiteindelijk te berekenen moeten zijn en daarmee de sterke 
kernkachten. Zo worden de chemische binding en de kernbinding geïnterpreteerd op een 
analoge manier: ze zijn de resultante van kachten die respectieveiijk atomen of nucleonen 
bijeenhouden. In de dagelijkse praktijk van de kernfysica heeft men weinig te maken met 
de fysica van de quarks. Dat laatste gebied van onderzoek is dat van de elementaire deel
tjesfysica, waarbij ook deeitjes als het elekron worden bestudeerd. Dat terrein wordt dik
wijls ook hoge-energiefysica genoemd omdat in de experimenten deeltjes met hoge ener
gie tot botsing worden gebracht 

Door de gelaagde stiitctuur van de materie, waarbij de ene laag niet zoveel invloed op de 
andere uitoefent, is het begrijpelijk dat er voor elke laag een andere discipline is, lopend 
van scheikunde tot elementake deeltjesfysica. 
Om een gevoel voor de afmeting van de objecten van studie te kijgen is het illustratief uit 
te gaan van de karakteristieke grootte van de mens, stef 1 meter Kijken we naar grotere 
objecten, dan is de aarde 10' meter, het zonnestelsel IQn meter en het melkwegstelsel lO ô 
meter, teiwijl een atoom 10-'" meter is, en een elektron kleiner is dan 10-is meter Bij de 
speurtocht naar elementahe deeltjes gaan we vergelijkbare factoren kleiner k jken als de 
sterrenkunde gr-oter k j k t 
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5. Argumenten voor de gelaagde stractnur van de materie 

De hiefboven geschetste opbouw van de materie is nu geaccepteerd, maar daar zijn wel 
achtereenvolgens aUerlei argumenten voor aangevoerd, die tezamen de juistheid van het 
beeld bevestigen. Het interessante is dat in essentie bij elke nieuw ontdekte laag in de 
materie dezelfde argumenten terugkeren. Kort samengevat gaat het bij de argumentatie dat 
een deeltje is opgebouwd uit andere om drie soorten van argumenten. 
Het eerste argument is dat het concept van bestanddelen ineens kwalitatief een complexe 
hoeveelheid gegevens vereenvoudigt. Alles wordt begiijpelijker 

Het tweede type argument heeft te maken met het 'zien' van het elementaire object in een 
ander object. Dat 'zien' wordt gereahseerd in botsingen. Deeltjes worden geschoten op 
deeltjes, die misschien samengesteld zijn uft andere. Als er inderdaad die elementaire 
bestanddelen zijn dan botsen de opvallende deeltjes eigenlijk met die bestanddelen en ver
laten de materie dientengevolge met een grotere verstrooüngshoek dan wanneer die 
bestanddelen er niet waren. 
Het derde soort van argument is het zoeken en vinden van zogenaamde aangeslagen toe
standen van een systeem. Een deeltje, dat in feite samengesteld is uit andere kan volgens 
de quantummechanica in verschillende toestanden met welbepaalde energie verkeren. 
Verderop wordt er nader op ingegaan, hier volstaat de opmerking, dat zo'n schema met 
specifieke energiewaarden karakteristiek is voor een samengesteld object. Wordt zoiets 
experimenteel gevonden, dan hebben we met een samengesteld deeltje te maken. 
Welnu, als al dit soort argumenten voor eenzelfde deeltje gelden dan is de conclusie 
onontkoombaar, dat het deeltje is opgebouwd uit andere deeltjes. De drie sootten van 
argumenten zullen nu op de steeds dieper hggende materielagen toegepast worden. 

5.1. Het argument van kwalitatieve vereenvoudiging. 
Wanneer moleculen uit atomen bestaan wordt de enorme verscheidenheid aan moleculen 
begrijpelijk uit de mogelijk combinaties van atomen. Chemische reacties worden geïnter
preteerd als hergroepering van atomen. Met het beeld dat atomen opgebouwd zijn uit een 
kern en elektronen, waarvan het aantal wordt bepaald door de kernlading, wordt het moge
lijk de chemische eigenschappen van de atomen te relateren aan het aantal elektronen en 
hun configuratie rond de kern. Het periodiek systeem van elementen wordt zo inzichtelijk 
Als kernen opgebouwd gedacht worden uit Np protonen en N ^ neutronen, zullen de kern
massa's bij benadering bepaald worden uit de som Np x mp + Nn x m ^ , waarbij nip en m„ 
de proton- en neutronmassa's zijn. De precieze kernniassa zal wat kleiner zijn doordat de 
bindingsenergie er nog afgetrokken moet worden, maar die is klein ten opzichte van de 
totale massa. Net zoals chemische reacties samenhangen met een hergroeperen van 
bestanddelen, kunnen kernreacties ook zo begrepen worden. Als voorbeeld kunnen we 
noemen " N + ''He "O + p, waar stikstof uit 7 protonen en neutronen bestaat, He uit 
twee van elk teiwijl zuurstof "O 8 protonen en 9 neutronen bevat, zodat er één proton 
overblijft, dat in de reactie vrijkomt. 

Bovenstaande argumentatie van vereenvoudiging is bekend. Minder bekend is, dat een 
bijna analoge redenering tot het invoeren van quarks heeft geleid. Als we de geschiedenis 
compact in zijn essentie samenvatten, dan was er in de jaren zestig een proliferatie van 
'elenientau-e' deeltjes ontstaan. Daarmee werden toen nucleon-achtige deeltjes bedoeld, 
d.w.z. deeltjes die kennelijk gevoelig waren voor de sterke kernkrachten. Rond 1960 waren 
er zo'n 20 a 30 van die zogenaamde hadronen bekend, begin zeventigerjaren al tussen de 
100 en 200, allemaal geproduceerd in botsingen met nucleonen. 

Pogingen om orde in deze verscheidenheid te scheppen leidden allereerst tot een soort 
van rangschikking van die hadronen naar hun eigenschappen en v e iYo lgens tot een ver
klaring van die rangschikking, door bestanddelen voor de hadronen te poneren. 
Drie bestanddelen waren er nodig, u-, d- en s-quark genoemd, welke een lading 2/3, -1/3 
en -1/3 hebben. De massa's van u- en d- quark zijn vergelijkbaar, die van het s-quark is 
groter Als voorbeeld hoe een al eerder gerangschikte groep van 10 hadronen met de quarks 
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als groep begrepen kan worden, noemen we het stel 
A++, A+, A-, AO, 2 +, S O, Z -, H 3 Ll" . Dc 4 A-hadronen hebben nagenoeg dezelf
de massa, de 3 S-hadronen ook en zijn ongeveer 150 MeV zwaarder dan de A's, het tweet
al H-hadronen is weer ruwweg 150 MeV zwaarder en tenslotte is er een Q. ' deeltje, 150 
MeV zwaarder dan de H -deeltjes. 
Met eerdergenoemde quarks bestaan de A deeltjes uit u- en d- quarks, hetgeen vier ladings
combinaties oplevert, de E - deeljes bevatten één s-quark, verder u- en d-quarks, wat drie 
ladmgscombinaties oplevert. Bij twee s-quarks houden we dan een quark over dat u- of d-
quark kan zijn: de twee E deeltjes. Tenslotte vormen drie s-quarks het Q -deeltje. De mas-
saverschillen ontstaan door het verschil in aantal s-quarks. 

Andere voorbeelden van drie-quark-gebonden toestanden zijn het proton (uud) en neutron 
(udd). Op de vraag of ook hier drie dezelfde quarks zouden kunnen optreden en er dus 
meer nucleonen zouden zijn is het antwoord ontkennend. Dat antwoord kan goed bear
gumenteerd worden, maar zou hier te ver voeren. Het hangt met de spin van het nucleon 
samen, die anders is dan die voor de A-deeltjes. 

Naast 3 quarksystemen kunnen er hadronen ontstaan door binding van. een quark q met 
een anti-quark q̂ , .Voorbeelden zijn een 7i+ meson, een u d j , gebonden toestand en een K+ 
meson, een u Sg gebonden toestand. 
Naast de classificatie van de hadronen door hun quark (anti-quark) inhoud kunnen ook 
reacties tussen hadronen begrepen worden als hergroepering van bestanddelen. Een nieuw 
mechanisme moet er echter bij in rekening worden gebracht, nl. dat een quark een anti
quark van hetzelfde soort annihileert en dat daarbij een andersoortig qq,, paar ontstaat. 
E)it mechanisme met hergroepering maakt de reactie n* + n ^ K+ + 2» begrijpelijk 
Schrijven we namelijk de quark-inhoud dan hebben we (ud„) + (udd) ->(uSj,)+(usd), zodat 
in feite di,-Hd->s,, + s heeft plaatsgevonden. 

5.2. Het argument van afwijkend botsingsgedrag 
Rond 1910 werden in de groep van Rutheiford botsingsexperimenten gedaan, waarbij a-
deeltjes - heliumkernen geëmitteerd door radioactieve preparaten - op fohes van goutï en 
andere metalen werden geschoten. De verwachting was dat bij structuurioze metaal-ato
men de bundel van a-deeltjes over zeer kleine hoeken verstrooid zou worden. De deeltjes 
werden echter over veel gr-otere hoeken verstrooid en kwamen in sommige gevallen zelfs 
terug, als een terugkaatsing. Rutherford verwoordde zijn verbazing als volgt: 'It was almost 
as incredible as i f you fired a 15-inch shell at a piece of tissue paper and it came back and 
hit you'. Hij kon dit in 1911 verklaren door een zware kern aan te nemen waaromheen de 
hchte elektronen zich bevinden. De geladen a-deeltjes ondervonden de afstoting van de 
grote lading van de kern. 

De experimenten waren nog niet zodanig, dat het a-deeltje de invloed van de kernkracht 
van de kernen in het folie kon ondervinden. Pas veel later werden deeltjes met zoveel ener
gie op elkaar geschoten, dat zij dichtbij de kernen komen. Nemen we een grote stap in de 
geschiedenis dan kunnen we de botsingen tussen hoog-energetische elektronen en proto
nen noemen, die eind jaren zestig bij Stanford werden bestudeerd. Ook hier bleek tot veler 
verrassing dat elektronen over veel grotere hoeken werden verstrooid dan bij puntvormige 
protonen het geval zou zijn. De uiteindelijke verklaring was dat de elektronen met de 
quarks m het proton botsten. 

Willen we onderzoeken of de quarks ook weer een substructuur hebben dan zal bijvoor
beeld quark-quark (of antiquark) verstrooüng bij grote hoeken bestudeerd moeten worden. 
Even leek, in 1996, dat ook hier aftvijkingen werden gevonden, maar dat bleek later incor
rect te zijn, zodat quarks nog steeds als puntvormig gelden. 

5.3. Het argument van aangeslagen toestanden 
In de loop van de negentiende eeuw werd üchtemissie van gassen bij verhitting bestudeerd. 
Elk molecuul of atoom heeft een kat-akteristiek patroon van golflengtes, waarmee het hcht 
wordt geëmitteerd. Deze spectra en spectraallijnen zijn pas begrepen met de komst van de 
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quantummechanica en met het concept van een gebonden systeem, zoals de elektronen 
en kem in een atoom. 
Zo'n atoom kan zich slechts in bepaalde configuraties met een specifieke energie bevin
den, de grondtoestand met de laagste energie en de aangeslagen toestand met een hogere 
energie. De elektronen zullen in de grondtoestand het dichtst bij de kem zijn. Als een gas 
verhit wordt botsen de atomen en kunnen in aangeslagen toestanden komen. Zo'n aange
slagen atoom keert weer terug naar de grondtoestand waarbij licht wordt geëmitteerd met 
een specifieke energie ofwel met een specifieke goiflengte. Bij atomen zijn de verschiUen 
tussen die energieniveaus typisch enkele elektron-volts.Voor atomen en moleculen kan dus 
de conclusie getrokken worden, dat zo'n patroon van energieniveaus een teken is van de 
samengestefdheid van het object 

Bij botsingen tussen kernen bfijken die nu ook in aangeslagen toestanden te kunnen gera
ken. Er ontstaan patronen van energieniveaus, die kwalitatief lijken op die van atomen, 
behalve dat de energieverschillen een miljoen keer groter zijn. Dat is een gevolg van de 
kernkr-achten die het systeem bij elkaar houden en immers veel sterker zijn dan de elek
tromagnetisch krachten, die een atoom bijeenhouden. Bij overgang van een kern van een 
aangeslagen toestand naar de grondtoestand komt dan ook veel hardere straling vrij, dus 
met meer energie. 

Als nu nucleonen ook aangeslagen toestanden zouden hebben dan is dat een extra argu
ment voor de quark-substructuur Inderdaad blijken aUcriei instabiele deeltjes met een 
grotere massa, dus grotere energie, opgevat te kunnen worden als aangeslagen nucleonen. 
Samenvattend, in het begin van de jaren zeventig was er dankzij bovenstaande argumen
ten een stevige basis voor het bestaan van u-, d- en s-quark 
Het is misschien op het eerste gezicht merkwaardig, dat als bouwstenen van het proton en 
neutron de u- en d-quarks voldoende zijn en a priori het s-quark overbodig lijkt. Als nucle
onen echter met veel energie botsen dan kunnen er ook s en ŝ  quarks ontstaan, die met 
andere quarks weer hadronen vormen. Dus deeitjes met s-quarks bestaan wel, maar moe
ten in het laboratorium gemaakt worden of in extreme omstandigheden in het heelal. Toen 
de drie quarks geaccepteerd begonnen te raken werd er in 1974 ineens een nieuwe klasse 
van hadronen gevonden. Ze pasten niet in het schema met 3 quarks, een vierde quark 
charm quark c, met ladmg 2/3 was nodig om die nieuwe klasse van hadronen te beschrij
ven. Ais zoiets één keer gebeurt, zou zich dat dan niet kunnen herhalen? 
Inderdaad, in 1979 was er door de ontdekking van weer een nieuw stel hadronen een vijf
de quark b-quark, nu met lading - 1/3 vereist om de deeltjes te beschrijven. Theoretische 
overwegingen leidden toen tot de voorspelling, dat er een zesde quark zou moeten bestaan, 
het top-quark of t-quark 

Als er nu al zes quarks bestaan, zouden er dan ook elementaire deeltjes bestaan, die ver
want zijn aan het elektron? Inderdaad kende men aan het begin van de zeventiger jaren 
naast het elektron het 200 keer zwaardere muon en twee neutrale, misschien zelfs massa-
loze deeltjes, het elektron-neutrino en het muon-neutrino. Bij de zogenaamde p-radioac¬
tiviteit ontstaan neutrino's. Geen van de vier deeltjes is gevoelig voor kleurkrachten en heb
ben dientengevolge andere eigenschappen dan quarks. In deze groep van 4 deeltjes werd 
m 1975 tot veler verbazing een nog zwaarder elektron, het T-deeltje gevonden. Wederom 
waren er theoretische overwegingen, die dan ook het bestaan van een t-neutrino vereisten. 
In deze periode ontstond ook het standaardmodel, dat bovengenoemde elementaire deel
tjes bevat en de onderiinge interacties beschrijft. Sinds het ontstaan van deze theorie is het 
in overeenstemming gebleken met steeds stringentere experimentefe toetsen. 

6 De krachten tussen de elementaire deeltjes 

Volgens de quantutnveldentheorie worden krachten overgebracht door emissie en absorp
tie van vutuele deeltjes. Het zijn deeltjes, die wel in reacties als echte deeltjes geproduceerd 
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kunnen worden, maar bij het overbrengen van de kr'achten niet experimenteel waargeno
men kunnen worden. In die rol zijn ze virtueel. 
De vraag is nu welke deeltjes de verschillende laachten overbrengen. Voor de elektromag
netische kr-achten is er een duidelijke kandidaat, het massaloze hchtdeeltje, ook wel foton 
genoemd. Immers bij de overgangen tussen energieniveaus in atomen ontstaat een foton 
en dat zou een aanwijzing kunnen zijn dat een vu-tueel foton de elektromagnetische inter
acties overbrengt. Di t blijkt inderdaad zo te zijn. 
De theorie van de kleurkrachten heeft ook een massaloos deeltje als drager van die krach
ten. Het heet gluon en fungeert als sterke l i jm om de quarks in een proton bijeen te hou
den. Dat deeltje is in 1979 voor het eerst in experimenten in Hamburg geproduceerd. De 
waarneming is enigszins indirect omdat het gluon, net zoals trouwens het quark niet geï
soleerd waargenomen kan worden. Dat is althans de conclusie, die uit de theorie van de 
kleurkrachten wordt getroldcen. 
Er is nog een derde kracht, die niet zozeer als bindende faacht bekend staat, maar die ver
antwoordelijk is voor een vonn van radioactiviteit, de p-radioactiviteit. Het klassieke voor
beeld is het veival van een neutron in een proton, elektron en elektron-neutrino. Deze pro
cessen verlopen langzaam en dat betekent, dat de faachten verantwoordelijk voor het uit
eenvallen van het neutron zwak zijn. Bij deze zwakke interacties behoren ook deeltjes, die 
krachten overbrengen. In de theorie, een onderdeel van het standaardmodel, zijn het drie 
massieve deeltjes de W± en Z deeltjes met ladingen +1, -1 en 0. Het bovengenoemde neu
tron-verval wordt nu als volgt verklaard: een d-quark in het neutron emitteert een vutueel 
W- deeltje en verandeit daarbij in een u-quark Daarna vervalt het virtuele W' deeltje in een 
elektron en elektron-neutrino. In de theorie is aOes goed gedefinieerd en kan de levens
duur van zwakte ver"valsprocessen nauwkeurig berekend worden Ook hier is de experi
mentele verificatie, dat zulke W" en Z deeltjes ook als reële deeltjes bestaan van groot 
belang. Ze zijn op CERN geproduceerd en gedetecteerd in 1983. 

7 Inventarisatie van elementaire deeltjes rond 1990 

De speurtocht naar de bouwstenen van de materie heeft dus rond 1990 meer elementahe 
deeltjes opgeleverd dan nodig zijn voor de dagelijkse materie. In laboratoria kan echter 
instabiele nieuwe materie gemaakt worden. Als elementair-e deeltjes hebben we drie fami
lies Ve, e", u, d; v^,, (r-, c, s; (v^), T - , (t), b , steeds bestaande uit een neutraal neutrino, een 
negatief geladen (zwaar) elektron en twee quarks met lading 2/3 en -1/3. Twee deeltjes 
staan tussen haakjes. Ze worden vei'eist door het standaardmodel, maar hun bestaan was 
in 1990 niet experimenteel vastgesteld. Het t-quark zou wel eens erg zwaar kunnen zijn en 
daardoor lastig te produceren. 

De kr'achten in het standaardmodel, elektromagnetische, zwakke en kleurki-achten worden 
overgebracht door het foton, W en Z deeltjes en het gluon. Om het geheel consistent te 
maken hoort er bij de zwakke krachten nog een deeltje, het Higgs-deeltje, dat wel eens veel 
zwaarder dan W en Z deeltjes zou kunnen zijn. Het is het minst ontgonnen aspect van het 
standaardmodel. Rond 1990 was het een open plek en nog steeds is het niet gevuld. 

8 Opvulling open plekken 

Rond 1990 waren er in de wereld twee versneUers, waannee men kon pogen de invulling 
van de open plekken te realiseren. 
Eén versneller is de LEP-versneUer in het Europese elementaire deeltjes-laboratorium 
CERN . Die was in 1989 opgeleverd en is in omvang de grootste in de wereld, gelegen in 
een ringvormige ondergrondse tunnel met een omtrek van 27 kilometer Met deze ver
sneller is het mogelijk elektronen en positronen op elkaar te schieten. Miljoenen Z-deel-
tjes zijn er gemaakt en tienduizenden W-deeltjes. Daardoor konden met extreme nauw
keurigheid theoretische voorspellingen met de eigenschappen van die deeltjes vergeleken 
worden. In die theoretische voorspeUing spelen vele deeltjes virtueel een rol, ondermeer 
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het top-quark en m mmdere mate het Higgs-deeltje. Dat die gecompliceerde berekeningen 
uitgevoerd kunnen worden is te danken aan de methoden, door 't Hooft en Veltman begin 
zestiger jaren ontwikkeld. De studies op CERN hebben in eerste instantie twee belangrij
ke resultaten opgeleverd. 

In de eerste plaats kon aüeen overeenstemming tussen theorie en het toenmalige experi
ment verkr-egen worden als de massa van het top-quark 178 GeV zou zijn met een onze
kerheid van 25 GeV. Ter vergelijking, het proton heeft een massa van 0.93 GeV. De massa 
van het Higgs-deeltje werd bij die eerste metingen nog niet zo sterk ingeperkt. Dat verge
lijking van precisie-metingen met precisie-theorie soms verrassende resultaten kan opleve
ren is bekend uit de nauwkeurige studie van planetenbanen. De klassieke mechanica had 
een extra planeet Pluto nodig om theorie en experiment kloppend te krijgen. Later werd 
Pluto ontdekt. Hier is net zoiets aan de hand, maar nu met quantummechanische bereke
ningen in het standaardmodel. LEP gaf de indicatie in welk massagebied naar het top
quark gezocht zou moeten worden. De LEP versneüer had zelf niet voldoende energie om 
een paar van top-quark en antiquark te maken. Het had wel voldoende energie om te zoe
ken naar Higgs-deeltjes, maar tot dusver heeft dat aüeen geleid tot de constatering dat die 
massa groter moet zijn dan 100 GeV De plek blijft dus nog open. 
Het tweede belangrijke resultaat van LEP was dat het Z-deeltje in drie soorten neutrino's 
blijkt te vei-vaüen. Naast de twee al vastgestelde soorten moet de derde dus wel het T-neu
trino zijn. Eén open plek is dus gevuld. 

De andere versneüer, die open plekken zou kunnen vuüen is de Tevatron van het Fermi 
laboratorium nabij Chicago. Daar worden protonen en antiprotonen op elkaar geschoten 
met een energie, die voldoende is om top-quarks te maken in het massagebied door LEP 
studies voorspeld. Inderdaad kon het Fermi laboratorium in 1995 de ontdekking van het 
top-quark bekend maken met een massa van 181 GeV en een fout van ruim 14 GeV. Het 
resultaat was consistent met de voorspelling van LEP. Na 1995 zijn de experimentele gege
vens zowel op CERN als op het Fermi laboratorium verfijnd. Dat laatste heeft het ook 
mogelijk gemaakt de massa van het Higgs-deeltje meer in te perken. Het is door de nu 
bereüite theoretisch-experimentele inperking niet uitgesloten dat de massa net boven de 
grens van 100 GeV zou liggen. Vandaar dat de energie van de LEP machine nu maximaal 
opgevoerd is om in dit jaar misschien het Higgs-deeltje nog te kunnen vinden. Het is 
namelijk gepland dat de LEP machine gesloten wordt met het doel m de tunnel een nieu
we versneller te bouwen. Deze Large Hadron Collider (LHC) zal rond 2006 proton-proton 
botsingen mogelijk maken met een veel hogere energie dan de elektron-positron botsin
gen van LEP. Als het Higgs-deeltje te zwaar blijkt te zijn voor LEP, zal de LHC de enige 
overgebleven plek in het standaardmodel moeten vuüen. 



R E C Y C L I N G VAN K U N S T S T O F F E N 
Glasbakken, schlUeiunandjes en papiereontainers, 

maar niets voor kunststoffen? 

door 

dr A H . M . Kayen 

Kunststofafval: een probleem? 

In het jaar 2000 zal in West-Europa bijna 30 miljoen ton kunststof worden afgezet. Van de 
dan inmiddels afgedankte hoeveelheid (17 M M ton) zou, aaneengeschakeld in blokken van 
een kubieke meter, rond geheel West-Europa een 'Chinese muur' van 2 meter hoog kun
nen worden neergezet. Voor het dichtbevolkte Nederiand ligt dit niet anders. 

Wat zijn de venverkingsconeepten? 

Het zoeken van een reahstischer bestemming is echter niet eenvoudig. 
Kunststoffen hebben zeer veelzijdige mogelijklieden tot hergebruik Via de 'Ladder van 
Lansink' wordt intuïtief een voorkeursvolgorde uitgesproken: voorkómen van afval, kunst-
stofhergebruik (mechanische recycling), grondstof recycling, d.w.z. terugvoeren tot bouw
stenen (als koolwaterstoffen waarait kunststof is veryaardigd, of tot synthesegas) en tenslotte 
verbrandingsprocessen waarbij de vrijkomende energie wordt teruggewonnen. 
A s minst aantrekkelijke opties blijven over storten (binnenkort verboden) of verbranden 
zonder energicterugwiniiing (alleen nog in Zuid-Europa). 

Wat is milieubelasting en wat kost het? 

Eind 1994 werden de resultaten gepubliceerd van een studie, uitgevoerd door het Centrum 
voor Energiebesparing en Schone Technologie (CE) in gezamenlijke opdracht van de 
Overheid (Ministeries VROM en EZ) en de kunststofindustrie (Dow Benelux, DSM 
Polymers en SheU Nederiand Chemie). Hierin werden volgens een consistente set van aan
names zowef de miheubelasting als ook de kosten in kaart gebracht van 5 verschillende 
scenario's voor het veiwijderen van kunststofafval uit huishoudens en hun finale verwer
king. 

In de economische evaluatie werd voor elk scenario het 'ketendeficit' bepaald. D i t zijn de 
totale kosten gemaakt voor kunststoffen door ahe betrokkenen in de keten (inzamelen, 
transporteren, sorteren, scheiden, reinigen, extruderen, mechanisch recycleren, grondstof
recycleren, energieteiugwinning enz.) verminderd met de opbrengsten van dc teruggewon
nen electriciteit, koolwaterstoffracties, polymeer regranulaat enz. 
In de ecologische evaluatie werd per scenario de iiiilieuindicator bepaald. Dit is de totale 
milieubelasting die optreedt bij de kunststofafvalveiwerking vanaf huishoudens t / m de 
finale conversie, verminderd met de milieubelasting van de alvalveiwerking uitgespaard 

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 78. Lezing gehouden voor de KoninMijke 
Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 14 februari 2000. 
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piimaire productie van de veria'egen nuttige producten. Zo wordt immers voor elke kWh 
verkregen uit kunststotverbranding de emissie uitgespaard van de primahe productie uit 
olie/aardgas/kolen nucleair) van de gemiddelde Nederiandse kWh. 
Tevens werd in deze studie een methode toegepast, waarbij zo verschillende milieueflFec-
ten als emissies naar lucht, water en bodem onderiing getalsmatig kunnen worden verge
leken. Tussen Overheid en Industrie bestond consensus over de wijze waarop 'appels en 
peren worden opgeteld'. 

Studieresultaten 

Duidelijk bleek, dat geen enkel 'Lansinkoptie' voor alle kunststofaival realistisch is. Waar 
dit technisch mogelijk en economisch haalbaar is, heeft hergebraik van kunststof via 
mechanische recycle de voorkeur Ecologisch biedt dit voordelen omdat de mUieubelas-
ting van de lange route voor de primake productie van een hoogwaardig 'virgin' kunststof 
wordt uitgespaard. Door technische en economische limiteringen is mechanische recycle 
tot max. 18% beperkt. 
Anderszins ligt in elk scenario de hoeveelheid kunststof die dient te worden verbrand, 
steeds boven 50%. Dit wordt veroorzaakt door beperkingen in de scheidingstechnologie en 
in het gedrag van de consument die niet bereid zal zijn het laatste worstenveUetje uit het 
huishoudelijke afVal te separeren. 
Systemen, waarbij door de consument via een haal- of brengsysteem plastic afval separaat 
wordt aangeboden, (waaronder het 'Breda experiment' waarbij plastics gezamenlijk met 
blik en drankkailons werd aangeleverd) bleken niet aantrekkelijk Di t komt door de aan
wezigheid van alternatieve scenario's, waarbij zowel een mkieukundig als ook een econo
misch voordeel is te behalen. 

Wat zijn dan realistische en haalbare opties? 

Alle beschouwde scenario's voldoen aan de (strenge) Nederiandse milieuwetgeving; eco
logische optimalisatie leidt dus slechts tot een meer 'comfortabele' herschikking binnen 
het bestaande wetgevende kader 
- Model 1 
Referentie is de situatie (model 1) waarbij alle plastic afval tezamen met het overige huis
houdelijk vuUnis wordt opgehaald en zonder verdere bewerking wordt verbrand met ener
gieterugwinning in een AVI (afvalverbrandingsinstallatie). 
Di t is de goedkoopste optie, milieukundig aUeszins acceptabel maar relatief het minst aan
trekkelijk 
-Maden 
Via model 2 wordt tegen een ca. 20% hoger ketendificit, een duidelijk lagere müieubelasting 
gereahseerd. In dit model wordt uit het integraal ingezamelde huishoudafval de plastic 
fractie (16%) mechanisch afgescheiden in daarvoor ingerichte grootschalige instaUaties 
('postconsumentenscheiding'; 'nascheiding'). Vrijgemaakte flessen en folies worden mecha
nisch tot het hergranulaat verwerkt (mechanische recycle), de rest van de afgescheiden 
kunststoffen (29%) wordt via grondstofrecycle verwerkt, waarvoor een door VEBA in 
Duitsland toegepaste technologie naar de Nederiandse skuatie is vertaald. Hierbij wordt 
synthetische ruwe ohe verkregen. Tenslotte eindigt 55% van de kunststof die niet het huis-
vuü kan worden afgescheiden, nog steeds m de AVI voor energieterugwinning. 
-Model 3 

Ook is een scenario beschouwd, analoog aan model 2, waarbij tevens de consument ver
zocht wordt om plastic flessen gescheiden aan te bieden via een 'flessenbank', in de 
gemeenten te plaatsen naast de glasbak Di t levert een iets groter aandeel mechanische 
recycle, ten koste van energieterugwinning (53%), met de grondstofrecycle ongewijzigd 
(29%). De kosten zijn hoger dan model 2, terwijl een geringe extra müieuwinst wordt 
geboekt door het hogere niveau van kunststofrecycle. 
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Hoeveel mag een pond schoner milieu kosten? 

De milieuwinst van een ecologisch aantrekkelijker scenario dient te worden afgewogen 
tegen de meerkosten t.o.v het meest economische verbrandingsmodel. 
De industrie heeft voorkeur voor een rationele benadering waarbij: 
a) een zo groot mogelijk milieuvoordeel wordt gereahseerd per extra bestede gulden. 
b) deze extra kosten in zinnige verhoudmg staan tot de kosteneffectiviteit van andere 
milieumaatregelen. 
Deze discussie dient in breder verband tussen diverse maatschappelijke betrokkenen 
gevoerd te worden. 

Hoe groot is het verschil in milieubelastijig? 

De getalsmatige verschiUen in milieuindicator tussen de verschillende verwerkingsmodel
len geven weinig gevoel voor het actuele effect. 
Een vergelijking geeft een enigszins beter inzicht: 
Indien de ca. 30 kg plastic af/al, dat jaariijte vrijkomt per Nederiander wordt verwerkt via 

het 'gunstige' model 3, dan wel het 'ongunstige' model 1 dan is het verschü in müieube
lasting gelijk aan het effect van een autorit van 25 km. 
Het verschü tussen model 2 en model 3 komt overeen met een autorit van ca. 2 km. Het 
milieuvoordeel van het gescheiden aanbieden van plastic flessen door de consument 
wordt dus teniet gedaan indien de consument lx per jaar zou besluiten het afVal per auto 
naar de plastic container te voeren! 
In deze beschouwing verdient model 2 nadere beschouwing in de maatschappelijke afwe
ging van extra kosten t.o.v müieuwinst. 

Wat zijn de voordelen van nascheiden? 

Een nascheidingsinstaUatie, zoals bijv bij VAM in Drenthe is ontwikkeld maakt gecentra
liseerde grootschalige operatie mogelijk, waardoor draagvlak ontstaat voor hogere investe
ringen. Door de opbrengst van ook andere afgescheiden materialen lijkt ons een naschei
der reeds op zich economisch gejustificeerd, zeker indien men zich reaUseert dat door de 
vermeden verbrandingskosten een aanzienlijke besparing wordt gereahseerd. Een hoge 
gr-aad van mechanisatie maakt handmatig sorteren (wel haast onvermijdelijk bij operatie 
op kleinere schaal) vrijwel overbodig. Het uitdijen van 'milieuparkjes' in de gemeenten 
wordt hiermee tevens ingeperkt. 

Voor kunststoffen biedt de nascheider het voordeel, dat de vrijgemaakte kunststoffracties 
deels kunnen worden ingezet voor mechanisch recycleren, en grotendeels voor een aantal 
nageschakelde verwerkingsteclmologiën voor kunststofafval. 
In aüe gevallen dien t.o.v. model 1 de extra kosten van de nascheider te worden gecom
penseerd door lagere kosten in de afzet van de afgescheiden kunststofstromen. 
Tevens moet een relatieve müieuwinst t.o.v. model 1 worden gerealiseerd. 

Zijn er verdere ontwikkelingen? 

Systematisch waardermg van kosten en milieueffecten blijft essentieel om afwegingen voor 
toekomstige besiuitvorming t.b.v investeringen en milieubeleid te kunnen maken. 
In Duitsland wordt kunststofafval gebruikt om in hoogovens in situ synthesegas te berei
den om een reducerende atmosfeer te creëren voor de reductie van ijzererts. 
Een recente, gezaghebbende Duitse studie toonde aan, dat ecofogisch deze route gunsti
ger is dan verbranden. De verwerkingskosten zijn nu in Duitsland reeds concurrerend met 
die van energie terugwinning en grondstofrecycle. 
Tenslotte zijn er zowel nationaal als internationaal initiatieven om kunststofafval als brand
stof te recycleren naar cementovens of energiecentrales ter vervanging van kolen. 
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De milieudeskundige en economische positionering van deze technologiën in vergelijking 
tot de genoemde modellen is zeker interessant. De resultaten dienen vooralsnog te wor
den afgewacht. 



AUTOLOGOUS HEMOPOIETIC STEM C E L L TRANSPLAOTMION IN 12 
CASES WITH REFRACTORY JUVENILE IDIOPATHIC A R T H R m S 

by 

Dr N.M. Wulffraat and Prof, dr W. Kuis 

Summary. 
Autologous Stem Cell Transplantation (ASCT) has been proposed as a possible treatment 
for severe autoimmune diseases such as RA MS, systemic sclerosis and SLE. In 1997, we 
started a study on the effectivity of ASCT on disease activity in children with refractory 
polyarticular or systemic JIA So far, 9 children with systemic JIA (sJIA) and 3 with polyar
ticular JIA, aU with progressive disease activity despite the use of corticosteroids, M T X up 
to Img/kg/wk and CsA (2.5mg/kg/day) were treated with ACST with a foUow-up of 3 to 
34 months, After bone marrow harvest a T ceU depletion was performed. CD34+ ranged 
from 0,5 to 4 x 106 CD34+ /kg and residual T ceUs 0,1 to 25 x 104 /kg. The conditioning 
regime included ATG (5mg/kg/day x 4), cyclophosphamide (50mg/kg/day x 4) and low 
dose TBI (4Gy). The aplastic period lasted 15 to 28 days. Rheumatological follow-up at 3 
month intervals up to 33 months showed a marked decrease in arthritis severity as expres
sed in core set criteria for JCA activity. Seven patients are in drug free complete remission, 
2 in partial remission and 1 has a mild relapse with oligoarthritis and systemic disease acti
vity, treated with low dose prednisone. Seven patients suffered from a VZV infection (3 to 
18 months after ASCT), 1 chUd developed an atypical mycobacterial infection 4 months 
after ASCT. Transplant related mortality was unexpectedly high: two children died 18 days 
and 5 months after ASCT. Both had evidence of hemophagocytosis, compatible with a 
diagnosis of macrophage activating syndrome (MAS). In retrospective, aU patients had acti
ve systemic JCA before transpiant and had received a graft containing less than 0.3 x 104 
T-cefts per kg. An infectious event happened just prior the occurence of MAS, probably 
triggering the uncontrolled macrophage activation. Conclusion: ASCT in this severely É 
patient group induces a very significant and drag free remission of the disease but carries 
a signifrcantfy risk of developing fatal MAS. Less profound T-ceU depletion, control of sys
temic disease prior to transplant and a slow tapering of steroids after ASCT is advised. 

Table 1. ASCT FOR AUTOEVIMUNE DISEASE 

(Source: EBMT-wp for 
Autoimmune disease, august 
1999, see also reference 8). 

Multiple Sclerosis 
Systemic Scleroderma 
SLE 
RA 
JCA 
polymyositis/ D M / MCTD 
rrP, Evans, AIHA 

N=51 
N=30 
N=12 
N=15 
N=22 
N=4 
N=8 

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 78. Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 28 februari 2000. 
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Introduction 

Although the overall prognosis for most children with chronic artluitis is good, a smaU pro
portion of children with systemic or polyarticular Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA, for
merly referred to as JCA or JRA) are refractory to combinations of non steroidal anti-mf-
lammatory drugs (NSAIDS) and immunosuppressive drugs such as methotrexate (MTX), 
Ciclosporin (CsA), and prednisone(l-4). Such children often have severe joint destrxiction, 
growth retardation destruction and adverse drug effects of long-term treatment with 
second-line anti-rheumatic drags. 
Autologous Stem cell Transplantation (ASCT) has been described recently as a possible tre
atment for patients with severe autoimmune disease such as Systemic Scleroderma, 
Rheumatoid Arthritis (RA), Multipie Sclerosis (MS) and Systemic Lupus Etythetnatosus 
(SLE) refractory to conventional treatment (5-8). The cfinicai protocofs and studies are co
ordinated by the working party of the European group for Blood and Marrow 
Transplantation (table f ) . The first 4 children with severe JIA treated with ASCT were 
published eariier (9). We here report an extension of this study inciuding 12 patients with 
a foUow-up of 3 to 34 months (median 17 months). 

Patients 

The inclusion criteria were failure to respond to high dose M T X i.m.(lmg/kg/wk), failure 
to respond to at least 2 DMARD's, steroid dependancy (>0.3mg/kg/day needed to control 
symptoms), unacceptable toxicity to DMARD's or steroids. Exclusion criteria were cardio-
respiratoiy insuflFiciency, chronic active infection such as EBV,CMV, toxoplasmosis, spiking 
fever despite steroids, end stage disease (Steinbrocker IV) or poor compliance. 
We studied 10 children with sytemic JIA (sIIA) and 2 with poly articular ]1A (polyJlA), ah 
with progressive disease activity for more than 5 years despite the use of NSAIDS, predni
sone (both maintenance dose and pulses), M T X up to Img/kg/wk i.m. and CsA 
(2.5mg/kg/day). The clinical characteristics are shown in table 1. The clinical characteris
tics in all children were a polyarticular course with erosions and osteoporosis, stunted 
growth and periods of spiking fever and exanthema. Most of them suffered from steroid 
related side effects. Tlie mean time interval between diagnosis and transplant was 6 years 
(range 13 - 137 months). 

Outcome measures 

A gr'owing number of functional outcome scales have become available for paediatric 
rheumatology research. A preliminary investigation of outcome variables for clinical trials 
in childhood aithritis has been undertaken by Giannini (10). These criteria were adopted 
by the Pediatric Rheumatology International Trials Organisation gi'oup (PRINTO), for futu
re trial planning [11]. The core set consists of 1) physician's global assessment of disease 
activity, 2) parent/ patient assessment of overall weU-being (the child health assessment 
questioiinane, CHAQ), 3) functional ability, 4) number of joints with active arthritis (Fuchs 
Swelling Index, FSI), 5) number of joints with limited range of motion, (EPM-ROM) and 
6) erythrocyte sedimentation rate (ESR) (12-14). Giannini proposed a 30 % improvement 
from baseline of 3 out of 6 variables, with on more than one of the remainmg vaiiabies 
worsening more than 30 % (10). The evolution of the disease in our patients was followed 
with a 3 months interval by the core set of parameters described by Giannini. 

Bone Marrow harvest and T cell depletion 

Unprimed bone marrow was harvested under general anaesthesia at least 1 month prior 
to ASCT. In patients 1 to 7 and patient f2, the graft was purged by 2 cycles of T cell deple
tion with CD2 and CD3 antibodies yielding a fmal suspension with a CD34 positive stem 
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cell count of 0.5 to 6.5 x 10̂  cells per Kg and less than 5 x 10^ CD3 cells per Kg, which 
was stored in liquid nitrogen (15). In patients 8, 9, 10 and 11 the graft was purged by posi
tive selection of CD34 positive stem ceUs using the Myltenyi device. Thus a suspension 
was obtained containing 0.5 to 4 x 106 CD34 ceOs per Kg and less than 0.3 x 10^ CD3 cells 
per Kg, which was stored in hquid nitrogen. 

Conditioning for ASCT 

The conditioning regimen included 4 days of Anti Thymocyte Globuhn (ATG, IMTIX, 
Pasteur-Mcrieux, France) in a dosage of 5 mg per Kg from day -9 to -6, Cyclophosphamide 
in a dose of 50 mg/kg/day from day -5 to -2; and low dose Total Body Irradiation (TBI, 4 
gray single fraction) on day -1. At day 0 the frozen stem ceU suspension was thawed and 
infused. M T X and CsA were stopped before ASCT, prednisone was tapered after 2 months. 

Results 

Neutrophil recovery (> O.SxlOVl) occurred at day +20 to +30 and the platelet count reached 
20xlOVl after 16 to 35 days post ASCT (table 1). Two to five months after ASCT the num
bers of ckculating T ceUs were normal with normal in vitro mitogenic responses at 3 to 8 
months after ASCT. Sbc of 8 patients showed a drug free follow-up of 4 to 30 months with 
a marked decrease in joint swelling, pain and morning stiffness (figures 1-3) . ESR, CRP 
and Hb returned to near normal values within 6 weeks. In 2 patients the ESR increased 
again after 3 months, with müd and transient synovitis of the hip and knee, following a 
VZV and tonsilUtis (figures 1-3). A relapse was noted in 1 chftd 18 months after ASCT. This 
relapse is sofar very mild with ohgoarhtritis and sporadic fever, that could be controlled 
easily with a 3 month course of low dose prednison and NSAID. In 2 children there was 
only a partial response. These 3 patients showed nevertheless a 30% improvement of their 
disease, using the Giannini criteria for improvement of disease. The remaining 7 all 
showed a more than 50% improvement. 

During the 33 months of foUow-up the fkst patient showed a catch-up growth of 22cm 
(and a con-esponding increase in shoe size), in contrast to the minimal gain of only 2 cm 
in the 3 preceding years. The second patient also showed a rapid drug free remission of 
the disease that persisted at 30 months foUow-up. She is on a physical therapy program to 
improve muscle strength after years of immobilisation and prednisone induced obesity. 
Since ASCT she has g r w n 18cm in 30 months. FoUow-up in the remaining patients 5 to 
12 is only 2 to 18 months, and is too short to allow any conclusions on catch-up growth. 

Complications 

AU chUdren developed chills, fever and malaise during infusion of ATG. During the aplas
tic period, blood cultures were positive for S Epidermidis in 2 chUdren. They responded 
favourable to i.v. antibiotics. Seven patients developed a limited variceUa Zoster virus (VZV) 
eruption, 3 to 18 months after ASCT which was treated by aciclovir One developed a loca-
hzed atypical Mycobacterial infection. Two patients died of an Macrophage Activation 
Syndrome (also known as Infection associated hemophagocytic syndrome). The first case 
(patient 9) was induced by an Ebstein Barr Virus (EBV) 4 months after ASCT. At the time 
of the EBV infection, her JCA was in remission. The other fatal MAS'case (patient 11) 
occurred 18 days post transplant. 

DISCUSSION 

ASCT induced a remission of disease in all children with severe and drug resistent Juvemle 
Chronic Arthritis. Prolonged prednisone free growth catch up and general well being is a 
major therapeutic gain in such chUdren. Erosive joint destruction that existed prior to 
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Table 2. Clinical characteristics of the JCA patients before ASCT 

Patient Onset age (yr) Onset form Treatment 
l(RK) C l Sys NSAlDs, CS, IVIG, MTX, CsA 
2(U) C3 Poly NSAIDs, CS, MTX, CsA 
3(TS) X31/2 Sys NSAIDs, CS, MTX, CsA 
4(EH) C51/4 Sys NSAIDs, gold, Salazo, Aza, MTX, CsA, oral and pulsed CS 
5(RM) X 4 Sys NSAIDs, Cy, AZA, CS, MTX, CsA 
6(SA) X 5 Sys NSAIDs, CS, MTX, CsA 
7(SH) C 3 Sys NSAIDs, Aza, CS, M T X CsA 
8(ED) X 5 Poly NSAIDs, Salazo, MTX, CS 
9(AJ) 4y Imo Sys NSAIDs, MTXCS, Salazo, AZA, Gold 
10 (NC) 3y Imo Poly NSAIDs + 
11(RS)X 3y 2mo Sys NSAIDs, CS, CsA,MTX 
12(MK) C 7y 7mo Sys NSAIDs, CS, MTX, CsA 

Legend to table 2:NSAIDs: Non steroidal Anti Inflammatory drugs; CS: Corticosteroids; MG: 
Intravenous Immunoglobulins; MTX: Metlwtrexate; CsA: Ciclosporin A; MAS; Macrophage 
Activation syndrome, VZV: Varicella Zoster Virus; CVM: Cytomegalovirus 

ASCT cannot be cured by this procedure and remains a concern. The actual follow-up is 
however too short to conclude that these children are completely cured hom then disease. 
We did not perform mobilisation of bone marrow progenitor cells with cyclophosphamide 
and granulocyte colony stimulating factor (G-CSF) because G-CSF has been associated with 
reactivation of R^. and development of leucocytoclastic vasculhis. At present it is not clear 
whether T cell depletion of the m a n w is crucial to the process of the transplant, or that an 
mtense but non-myeloablative regimen without stem cell support would be just as eflFective. 
However, the obseivation of MAS after ASCT in 2 of our 12 children, is a veiy serious problem 
and iUustrates that this procedure in severely aflFected cliildien canies a moiiality risk between 5 
and 12%, in keeping with the results in adults (16). In addition, a thii'd case of MAS after ASCT 
for JCA was reported by the Paris group in Lancet as a letter (17). The occunience of MAS was 
induced by an infection (EBV, adenovii-us, toxoplasmosis). Tliere is circumstantial evidence for a 
illation between ASCT for sJIA and MAS. By far the most cases of MAS occurring in JIA are 
seen in sJlA (18,19). MAS and sJIA share symptoms such as the spiking fever The occurrence of 
MAS in sJM. after ASCT may be caused by a profound T-ceU depletion (leaving no regulatory 
T-cells) in the graft can result in activation of macrophages, leadmg to hemophagocytosis. Just 
prior to the occurrence of these MAS cases, the method of T cell depletion of the bone marrow 
was changed from negative selection using anti-CD2 and anti- CD3 antibodies to positive CD34 
selection, yielding a gi-aft that contained at least a tenfold less mature T cells. 
At a pediatiic session of the EUIAR conference held in june 1999 in Glasgow these cases were 
discussed m detaü (20). I t was agreed that the graft must contain not less than 1-5 x 10^ 
T-ceUs/kg. Furthermore, patients with active disease (fever), that cannot be controlled by ste
roids, are excluded from the study The immune suppression after ASCT must be tapered 
more slowly in case of unexplained fever >39°Celsius for 48 hours, MAS must be consfred 
and treatment with methylprednisolon 20 mg/kg/day (in 4 divided dosages) and CsA 2 
mg/kg/day must be started immediately (18). I f no effect within 48 hrs is seen, stored autolo
gous T ceUs must be reinfused. 

This treatment related mortality ülustrates that the selection of patients with this non-lethal 
disorder must be restricted to those with severe, refractory disease before the stage of severe per
manent joint destmction. With the recent avaüability of T N F receptor antibodies such as 
etanercept, we added faUure the respond to TNF receptor antibodies as a addftional inclusion 
criterium for future cases (21). The effects of etanercept in polyarticular JIA are impressive 
with a response rate up to 80% of MTX resistant patients with polyarticular JIA. However, 
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ASCT (age) Follow up Complications 
6y, 7tno 35mo VZV, Strept Tonsillitis 
7y, 9mo 3 3 mo VZV 
l l y , 2mo 2 7 mo VZV, EBV react, HSV-hepatitis 

i i y 24mo VZV 
lOy, 6mo 18mo Atyp MB 
9y, 4mo 15mo VZV 
14y, 2mo 5mo CR but fatal MAS 
12y, 2mo 12mo VZV 
13y, 6tno 22mo CMV reactivation 
5y, 7mo 18mo VZV, CMV primo infection 
4y, 3mo 18d Fatal MAS 
lOy, 7ino 3 mo 

little is know about the eflicacy in patients with sJlA and fu'st experiences with etanercept in 
patients with persistent systemic features show several treatment faUures. 
In conclusion, ASCT in this severely ill patient group induces a very significant and drug free 
remission of the disease in the majority of patients but carries a significantly risk of develo
ping fatal MAS. Less profound T-cell depletion , control of systemic disease prior to trans
plant and a slow tapering of steroids after ASCT is advised. One of the most difficult aspects 
is to carefufly weigh the risks of the prolonged immunosuppression of "conventional' treat
ment against those of the short but mtense immunosuppression of ASCT. 

Figure 1. Pain, severity and diabilit}' after ASCT. Parent / patient assessment of overall well-being 
(tlie child health assessment questionnaire (CHAQ) before and after ASCF. Tlie CHAQ contains 3 
domains, severity, pain and disabilty. Tlie total score (0 - 9) of these 3 domains is given. Patients 
with a follow-up of at least 12 months are given only (patient 1-8). Tlie total score is decreased 
>50% in 7 of 8 patients after ASCT; in 1 patient (patient nr3) the score is decreased by 30%. Note 
the transient relapses in the scores in patient 1 and 4, associated with infections (mean values). 



90 Diligentia 

Figure 2. Global physician's global after ASCT. The physician's global assessment of disease 
activit)', before and after ASCT Tins physician's global assessment is a visual analogue scale 
(0- 3). Patients with a follow-up of at least 12 months are given only (patient 1-8). Tlie score is 
decreased >50% in 7 of 8 patients after ASCT; in 1 patient (patient nr3) the score is decreased 
by 30% (mean values). 

Figure 3. Fuchs swelling index after ASCT. Number of joints with active aiihiitis (Fuchs 
Swelling Index, FSD before and after ASCT. Tlie FSI refers to 18 joints, with a cumulative 
score of 0-3 for each joint (mimimal score 0, maximal score 54). Patients with a follow-up of 
at least 12 months are given only (patient 1-8) Tlie score is decreased >50% in 7 of 8 patients 
after AS(^; in 1 patient (patient nr3) tlie score is decreased by 30% (mean values). 
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H E T OPSPOREN E N IDENTIFICEREN VAN GEUREN DOOR 
SPEURHONDEN VAN D E P O L I I I E 

door 

dr G A A Schoon 

Een oveiYal. Bijna dagelijkse praktijk voor de politie. En naast de taak van ordebewaking 
heeft de poUtie de taak om dit soort misdrijven op te lossen. Vanavond ga ik u veiteUen 
over geuridentificatieproeven, één van de methoden die de pohtie kan gebruiken bij het 
oplossen van misdrijven. Een geuridentificatieproef is een methode waarbij een getrainde 
hond de geur van een dader, achtergelaten op een misdrijf, vergelijkt met de geur van een 
verdachte. Hier kom ik later uitgebreid op terug, eerst wat achtergi-ondinformatie. 
Bij een oveival of ander misdrijf wordt een zogenaamd 'technisch onderzoek' opgestart 
door de pohtie. Het doel van dit onderzoek is om sporen te vinden. Deze worden 'veilig
gesteld', hetgeen betekent dat ze vastgelegd of bewaard worden voor toekomstig gebruik 
Later worden ze vergeleken met andere sporen, of wordt hun bron getraceerd. Er zijn twee 
grove groepen te onderscheiden in dit werk. Ten eerste een groep 'algemene koppelingen' 
waarin vergelijkingen worden gemaakt tussen bijvoorbeeld kogels en vuurwapens, tussen 
voetafdrukken en schoenen, tussen werktuigsporen en gereedschap, tussen verfresten en 
hun mogelijke bron, tussen glasresten en hun mogelijke bron, en tussen vezels en hun 
mogelijke bron. Ten tweede een groep waarin de dader aan een misdrijf wordt gekoppeld. 
Voorbeelden: D N A analyse, vingerafdrukken, haar- en stem analyse, handschiiftvergelijkin-
gen, bloed en/of Uchaamsvocht vergelijkingen, confrontaries met ooggetuigen en geur
identificatieproeven. 

De honden die deze geuridentificatieproeven uitvoeren zijn een select gezelschap, dat 
momenteel in Nederiand uit ca. 15 honden bestaat. A s we kijken naar aUe Nederiandse 
poMtiehonden, dan valt een eerste scheiding te maken tussen de zogenaamde 'surveillan
ce honden' en de 'speurhonden'. Suiveülancehonden worden voornamelijk gebruikt voor 
ordehandhaving, en daar zijn er ca. 350 van verspreid over de 25 regiokorpsen van de poli
tie. Speurhonden worden gebruikt voor hun neus, en dat vergt een wezenlijk andere wijze 
van africhting. Er zijn ca. 110 gespecialiseerde speurhonden, die op een specifieke groep 
geuren zijn afgericht. Zo zijn er speurhonden verdovende middelen, explosieven, lijken, 
brandversneUende middelen, tabak en menselijke geur Een Verdovende middelen' hond 
zal dus niet ook zijn afgericht op 'menselijke geur'. De honden worden gebruikt door de 
regiokorpsen, door de douane, en door de marechaussee, vaak in combinatie met andere 
detectie-apparatuur 

In de laatste groep, de speurhonden menselijke geur, vinden we de speurhond terug die 
geuridentüïcatieproeven uit kan voeren. De proef komt voort uit het vermogen van hon
den om een geurspoor van een persoon te volgen, en veivolgens deze persoon aan te wij
zen uit een groep personen. Ik zal een kort stukje video laten zien waarin dit gebeurt. De 
hond in dit korte stukje heeft het spoor van de 'boef al een heel eind over de duinen 
gevolgd. De 'boef is in een bus gestapt, en de achtervolgende speurhondgeleider heeft een 
auto aangehouden en reist daarin de bus achterna. De bus wordt ondertussen door twee 

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 78. Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 13 maart 2000. 
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motoragenten aangehouden. Als de geleider met zijn hond aankomt, stappen de mensen 
uit de bus en stellen zich in een rij op. De hond mag langs de rij zoeken, en blaft de 'boef 
aan. 
Dit is de oorsprong van de geuridentificatieproef en vat de kern samen. De geur van een 
dader wordt vergeleken met de geuren van verschiUende mensen, en de hond 'kiest' de 
'matching' geur, de geur die overeenkomt met die van de dader Deze proef wordt, in ver
schiUende vormen, al sinds het begin van deze eeuw uitgevoerd en gebruikt in het oplos
sen van misdrijven, en als bewijsmiddel in rechtzaken. Het volgende overzicht iUustreert de 
veranderingen die de proef tot de jaren negentig heeft ondergaan. 

jaren rij proefopzet Blind? 

20-30 een ri j , 6 mensen keuze 2 a 3 keer herhalen, andeie volgorde Nee 
40 een ri j , verschillende sooilen 

voonverpen belucht door 

verschillende metiseti 

keuze 1 a 2 keer herhalen, andere volgorde 

zelfde voorwerpen 

Nee 

50 een rij , sleutelbossen belucht 

door verschillende mensen 
keuze aantal keren herhalen Nee 

60 een ri j , 6 a 7 aluminium bui

zen belucht door 3 mensen 
aantal keren herhalen, nieuwe buis van 

verdachte tussen reeds gebruikte figuranten 

Nee / Ja 

70 een rij, roestvrijstalen buizen, 

verder zelfde 

80 '2 keer zes': twee rijen van 

dezelfde 6 verschillende geuren 
handen wassen voor beluchten van buizen, 

iedere rij 1 keer 
Ja 

90 '12-luchten': twee rijen tnet in 

totaal 12 verschillende geuren 
handen wassen voor beluchten van buizen, 

1 rij zonder verdachte, 1 rij met verdachte 
Ja 

De rij zelf is sterk veranderd: van mensen zelf naar de geuren van mensen op neutrale 
roestvrijstalen buizen. De redenen hiervoor zijn duidelijk: mensen hebben een sterke 
üchaamstaal waar honden gemakkelijk op zouden kunnen leren reageren. De hoeveelheid 
geuren in de rij waar de verdachte zich in bevond is eigenlijk altijd min of meer hetzelfde 
gebleven: ca. 6, maar in latere jaren werd wel gestipuleerd dat dit dat 6 verschillende geu
ren moesten zijn. De proefopzet is sterk veranderd. Eveneens is veranderd dat de geleider 
zelf de proef 'blind' is gaan uitvoeren. Aanvankelijk werden aanmerkingen van externe des
kundigen op het niet blind uitvoeren van proeven gezien als een aanval op de integriteit 
van de speurhondgeleider, maar nu is er een algemeen besef dat een geleider zijn hond 
sterk kan beïnvloeden en dat het voor de neutrahteft en objectiviteit van bevindingen 
noodzakelijk is dat de geleider dat niet kan doen - dus, hij mag niets weten. 
De stand van zaken 10 jaar geleden was dus de '12-luchten' proef Twaalf geuren, waarvan 
één van de verdachte, werden verdeeld over twee rijen van 6. De geleider voerde de proef 
blind uit, en voor een 'herkenning' was het dus noodzakelijk dat de hond in de rij met de 
geur van de verdachte, de verdachte ook aanwees, en in de rij zonder de geur van de ver
dachte, geen enkele geur aanwees. In de zomer dat deze verandering werd ingevoerd ging 
mijn onderzoek van start. Dit onderzoek werd gefinancierd door justitie, en had als basa
le vraag: hoe betrouwbaar is de geuridentificatieproef 

De basis van een geuridentifrcatieproef is gebaseerd op een aantal aannames: mensen heb
ben een unieke geur, die stabiel blijft in de tijd, en honden zijn in staat om mensen op 
basis van deze unieke individuele geur te onderscheiden. Eerst nog wat achtergrondinfor
matie. 
Het reukorgaan is het minst goed onderzocht van aUe zintuigen, en ik denk dat dat gedeel
telijk veroorzaakt wordt door het subjectieve karakter van geur Geur is 'iets waardoor het 
reukorgaan wordt aangedaan', en daarmee per definitie subjectief Wat weten we wel? 
Geurreceptoren zijn gelokaliseerd op cUia van zenuwcellen van het reukepitheel. Dit reu-



Diligentia 95 

kepitheel ligt (zowel bij mensen als bij honden) diep in de neus en ingeademde lucht komt 
er niet 'vanzelf bij, er moet echt gesnuffeld worden. De cüia liggen in een slijmvhes waar 
de geur eerst in opgelost moet worden. Eén zenuwcel heeft één type receptor, en er zijn 
waarschijnlijk ca. 1000 verschillende soorten receptoren. Er is in het reukepitheel een grove 
zonering te ontdekken: er lijken 4 gebieden te onderscheiden op basis van de receptoren 
die er voorkomen. Een geurstof prikkelt meerdere receptoren, en een receptor wordt door 
meerdere geurstoffen geprikkeld. Receptoren die eenzeffde type receptor hebben, conver
geren naar de zeffde glomeriih in de offactorische knop, waaivan er eveneens ca. 1000 zijn. 
Hierdoor kiijg je een versterkend effect, en tevens worcien geuren hierdoor omgezet in een 
soort 'topogr-afische kaartjes' van prikkelmgspatronen in de hersenen. 
De informatie gaat van de offactorische knop naar twee gedeeltes van de hersenen: het lim-
bisch systeem, waar de 'onbewuste' verwerking plaatsvindt, en de hersenschors waar het 
'geleerde' tot uiting komt. Zonder diep in te gaan op deze problematiek wil ik duidelijk 
maken dat de prikkeling van het limbisch systeem (ook via het vomeronasale orgaan) een 
duidelijk gedragseffect kan hebben. Een enkel voorbeeld is de manier waarop wijzelf reage
ren op geuren. Herinnermgen en emoties worden gestimuleerd door het limbisch systeem, 
en geuren zijn daar een belangrijke sleutel toe. Ik heb zelf heel sterk die ervaring met een 
bepaalde tabaksgeur: dan ben ik terug in de gangen van mijn middelbare school en loop 
ik achter de godsdienstleraar Voordat er tot mijn bewustzijn (hersenschors) doordringt wat 
er gebeurd, is het beeld er al. Uit aUeriei onderzoek is bekend dat zelfs geuren die alléén 
door het limbisch systeem worden waargenomen, meetbare effecten hebben op het gedrag 
van zowel mens als dier 

De subjectieve aard van geur is hiermee extra duidelijk gemaakt. Sommige geuren hebben 
dus meetbare gedragseffecten terwijl er geen cognitieve verwerking van deze geuren plaats 
vindt. Worden deze 'waargenomen' of niet? Voor onze doelemden niet. De geuridentifica
tieproef is gebaseerd op aangeleerd gedrag, en voor dat gedrag moeten de geuren wel cog
nitief verwerkt kunnen worden. Maar de niet-cognitieve associaties van de geuren voor een 
individueel dier kunnen voor verassingen zorgen. 
Het ontstaan van menselijke geur is vooral onderzoeksgebied van de farmaceutische indus
trie, en gericht op het bestrijden van kwalijke geurtjes. Geuren ontstaan door de afbraak, 
door bacteriën in en op de huid, van de producten van twee soorten klieren in de huid, 
de apocriene en de talgklieren. Eccriene of zweetkiieren, een derde type huidkfier, schei
den voornamelijk water uit en functioneren als temperatuurregulatoren. Apocriene klieren 
zorgen waarschijnlijk voor wat men poputah de 'feromonen' noemt: ze geven vooral sexu-
eel interessante informatie. Talgklieren hebben bij veel dieren een 'individuele' geurfunc-
tie. Bij mensen wordt de talg afgebroken tot meer dan 200 verschillende vetzuren, die een 
karakteristiek patroon vertonen, en waarvan bekend is dat dit patroon in de t i jd weinig 
variatie vertoont. Er is al sinds de jaren zeventig geopperd dat dit patroon wel eens uniek 
voor ieder individu zou kunnen zijn, en dat honden hiervan gebruik maken bij hun her
kenning van individuele mensen. 

Kunnen honden mensen onderscheiden? Gezien de subjectieve aard van geur is dit aUeen 
empirisch vast te stellen door een hond bepaald gedrag aan te leren bij een geur en ver
volgens de geur te gaan variëren. Grofweg vaUen leerexperimenten die met honden zijn 
gedaan uiteen in drie groepen: waarnemen van menselijke geura/i sich; discrimineren tus
sen geuren, en geuivergelijkingen maken. A deze experimenten wijzen erop dat honden 
dit inderdaad kunnen. 
Een geuridentificatieproef lijkt veel op een ooggetuige-confrontatie, waar een getuige 
wordt gevraagd of de persoon die hi j /z i j gezien heeft ten tijde van een misdrijf zich in een 
rij personen bevindt, en zo ja, wie dat dan is. Veel regels zijn dan ook een extrapolatie van 
de regels rondom ooggetuige confrontaties, en leek heef togisch. 
Bijvoorbeeid: als een getuige een man heeft gezien, heeft het weinig zin om in de rij ook 
vrouwen op te nemen. De getuige zou dan alleen naar de mannen in de rij kijken. Een rij 
van 3 mannen en 3 vrouwen is dan effectief een rij van alleen 3 mannen. Zo werd ook bij 
geuridentificatieproeven gezegd: als de verdachte een man is, moeten de figuranten ook 
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allemaal mannen zijti. Maat; 'redeneert' een hond ook zo? 
Uit tnijn onderzoek bleek dat dat niet opgaat. Wanneer de honden een uitgangspunt krij
gen dat door een man belucht is, kiezen ze niet altijd een man. De foutieve keuzes zijn 
evenredig, naar verhouding, verdeeld over mannlijke en vrouwelijke geuren in de rij . Als het 
uitgangspunt door een roker is belucht, kiezen ze niet altijd een roker, maar weer naar rato. 
A s het uitgangspunt door een niet-roker is belucht, geldt hetzelfde. 
Wel bleek dat er in het eerste jaar van het onderzoek een 'positievoorkeur' was. Dat dit een 
gevolg was van de wijze waarop getraind werd, bleek toen de grafiek waaruit een voorkeur 
voor positie 5 in de rij bleek aan de geleiders werd getoond en er een discussie op gang 
kwam hoe dit werd veroorzaakt. Het tweede jaar was deze voorkeur geheel verdwenen. 
In de tijd van mijn onderzoek was het normaal dat honden, zoals ook op de video's te zien 
was, het 'overal' maar moesten doen. Iedere wiUekeurige binnenplaats van een poütiebu-
reau was in principe goed, alhoewel de geleiders wel bij voorkeur op een vaste locatie werk
ten. Een analyse van het effect van omgeving bewees hun geüjk Resultaten van overigens 
vergelijkbare proeven in 'vreemde' en 'eigen' omgevingen toonden aan dat de resultaten in 
de eigen omgeving beduidend beter waren. 

Een ander punt dat tijdens mijn onderzoek naar voren kwam had te maken met de regel 
dat alle personen die buizen beluchtten, eerst hun handen moesten wassen. Dit had te 
maken met het idee dat de hond alleen op "eigen' geur moest werken en niet op 'omge-
vmgsgeuren'. Bijzondere geuren waar een hond op zou kunnen letten zouden door het 
handenwassen worden geneutraliseerd. Een vergelijking tussen proeven waarm handen wèl 
en niet gewassen werden toonde aan dat de resultaten negatief werden beïnvloed door het 
handen wassen: alle 8 honden die hieraan meededen (en dit waren ervaren praktijklion-
den) deden het slechter 

De achtergrond van het handenwassen was, zoals gezegd, dat de hond niet op andere geu
ren zou moeten leren letten. De gedachte, extrapolerend uit het ooggetuige-onderzoek, was 
dat er geen 'alwijkende geur' in de rij mocht zijn omdat daar de aandacht op gevestigd zou 
worden en er daardoor meer foutieve aanwijzingen tot stand zouden komen. Uit oogge
tuige-onderzoek was gebleken dat mensen op afwijkingen letten, en als gevolg daarvan fou
ten maken. Maar, geldt dat ook voor honden? 
Uit twee series experimenten die met 6 honden zijn uitgevoerd bfeek dit niet het geval. De 
sterk afwijkende geur (belucht door een persoon in een andere stad, met een andere feef-
wijze dan de groep studenten die de overige buizen beluchtten, van een andere leeftijd dan 
deze 'homogene' groep) werd niet vaker gekozen dan op basis van een toevallige fouten-
verdelmg veiwacht werd. 
Wel bleek uit het ondei-zoek dat honden sporadisch een sterke voorkeur kunnen hebben 
voor de geur van een bepaalde persoon, en deze persoon keer op keer aanwijzen. Di t 
betrof een voor de hond onbekende persoon, en het leek een individu gebonden voorkeur: 
de voorkeur van de ene hond werd over het algemeen niet gedeeld door andere honden. 
De voorkeur was overduidelijk en leidde in normale proeven tot fouten. Al met al leidden 
aUe bovenstaande resultaten tot het idee dat er misschien een betere proef denkbaar zou 
zijn. 

Hiertoe werden verschiUende proefopzetten met eikaar vergefeken. Ik laat de resultaten 
zien van drie van die proefopzetten: de proef uit de jaren tachtig ('oud'), de proef uit de 
jaren negentig ('twaalf luchten') en een nieuwe proef ('controle proef). De 'oude' proef 
bestond uit 2 rijen van 6 geuren ieder (beide rijen dezeifde geuren), waar de hond in beide 
rijen de overeenkomst tussen het uitgangsvoorwerp en de geur van de verdachte moest vast 
stellen. De 'twaalf luchten' proef bestond uit 12 verschülende geuren verdeeld over 2 rijen 
van 6: een rij met verdachte, een rij zonder verdachte. De hond moest in één rij geurover-
eenkomst vaststeUen, en in de andere rij geen enkele geur aanwijzen. De 'controle' proef 
bestond eveneens uit twee rijen. In de eerste rij waren de geuren van de verdachte, van 5 
figuranten en van een controle persoon aanwezig. In deze rij moest de hond een over
eenkomst vaststeUen tussen een vooiwerp, belucht door de controfe persoon, en diens 
geur op een buis. Als deze controle-rij goed was uitgevoerd, kon de tweede rij worden 
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gedaan. Deze tweede rij bestond uit de geuren van de verdachte en van dezelfde 5 figuranten, 
die dus in de eerste rij aantoonbaar 'neutraal' waren voor de hond. In deze rij moest de 
hond een geurovereenkomst vaststeUen tussen het uitgangspunt (voorwerp van de plaats 
van een misdrijf) en de verdachte. 
Beide proeven werden door twee types honden uitgevoerd: 'apporteer honden' en 'potten 
honden'. 'Apporteer honden' hadden geleerd een buis uit een rij te apporteren. 'Potten 
honden' kregen hun geuren, verzameld op doekjes, in potten aangeboden. Deze honden 
hadden gefeerd bij de pot van hun keuze te gaan liggen of te blaffen. Di t had te maken 
met de beloning. De beloning van de honden voor dit werk is het kunnen spelen met de 
baas met het buisje dat ze net hebben geapporteerd. Lr principe is de respons van de hond, 
het buisje apporteren, daarmee hetzelfde geworden als de belonmg van de hond, het buis
je (nogmaals) apporteren. Een foutieve actie van de hond heeft er dan at toe geleid dat hij 
al wel een buisje heeft geapporteerd. Een scheiding van respons en beloning leek mij beter 
De 'potten honden' werden eveneens beloond met een buisje, maar dat gebeurde pas 
nadat ze hun keuze hadden bepaald. 

De resultaten van dit onder-zoek laten zien dat de 'controfe' proef ondubbefzinnig beter 
was dan de overige twee proefopzetten, en dat er bij de 'potten honden' aanmerkelijk min
der fouten werden gemaakt dan bij de 'apporteer honden'. 
De resultaten van tnijn onder-zoek zijn in een advies aangeboden aan het Ministerie van 
Justitie, en als gevolg daaivan zijn de regels en de wijze van uitvoeren van de geuridentifi-
catieproef drastisch veranderd. Op de volgende video is te zien hoe de proef sinds 1997 
wordt uitgevoerd. 
Er wordt nog steeds met roestvrijstalen buisjes gewerkt die door de verdachte en een aan
tal figuranten worden belucht. De voorbereiding van het materiaal voor de proeven wordt 
door een gecertificeerde helper gedaan. Het materiaal wordt meegenomen naar een aan
tal centra m het land waar geuridentificatie-honden werken. Hier wordt de proef zeff door 
een eveneens gecertificeerde helper klaargelegd. De buizen worden meestal op twee zoge
naamde 'banken' vastgezet. De geleider en zijn hond zijn hier niet bij aanwezig en zijn niet 
op de hoogte van de posities van de buizen in de rij. Als de proef Haar ligt, veriaat ieder
een de ruimte en kan de proef door de geieider en zijn hond worden uitgevoerd. 
De proef bestaat uit 2 rijen, en het protocol bestaat uit de volgende 5 stappen. In stap 1 
gaat de geleider naar rij 1. Rij 1 bestaat uit 7 geuren: van de verdachte, 5 figuranten en van 
de controle persoon. De hond krijgt lucht van een controlevooiwerp belucht door de con¬
trolepersoon en moet reageren op diens geur, en alle andere geuren negeren. A s dit niet 
goed gaat, is de hond gediskwaiificeerd en wordt hij niet beloond. A s het wel goed gaat, 
wordt de buis waar de hond op gereageerd heeft vrijgegeven en mag de hond daar als belo
ning even meer rond lopen. Dan volgt stap 2 waarin hetzelfde wordt gedaan in rrj 2. Deze 
rij bestaat uit dezelfde geuren als rij 1, maar in een andere volgorde. Indien Mer een fout 
wordt gemaakt is de hond alsnog gediskwalifrceerd, als het goed gaat wordt de hond weer 
beloond en volgt stap 3. 

Stap 3 is een evaluatie van de geleider, die constateert dat zijn hond op geen enkele andere 
geur dan de geur van de controlepersoon heeft gereageerd. Hiermee is nu vastgesteld dat 
de hond in principe goed aan het werk is, en dat hij geen voorkeur heeft voor de geur van 
de verdachte. De beide rijen bestaan nu nog uit 6 geuren: die van de verdachte en van de 
5 figuranten. Voor stap 4 wordt teruggegaan naar de eerste rij . N u moet er een geurverge-
hjking gemaakt worden tussen het voorwerp afkomstig van het misdrijf en de verdachte. A s 
de hond niets aanwijst, is de concfusie 'geen geurherkenning'. Als de hond een figurant 
aanwijst gebeurt dat meestal doordat de geleider de hond te lang laat zoeken op de rij . De 
conclusie is dan 'incorrecte uitvoering', een psychologisch beladen term gekozen om de 
geleider duidelijk te maken dat hij dat moet voorkomen. A s de hond de geur van de ver
dachte aanwijst, volgt stap 5 van het protocol. Hieivoor gaat de geleider naar de tweede rij 
en wordt de vergelijking tussen de geur van het uitgangsvooiwerp en de geur van de ver
dachte herhaald. Pas als hierin ook de geur van de verdachte door de hond wordt aange
wezen, is de conclusie 'geurherkenning'. Van iedere proef wordt een proces verbaal opge-
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maakt en aan het dossier van de zaak toegevoegd. 
Een 'hot topic' in bewijsmateriaal is de betrouwbaarheid van verschülende bewijstnidde-
len. Van veel natuurwetenschappelijke ondcr-zoeksmethoden zijn meetgrenzen en -fouten 
van apparatuur bekend, en wordt e.e.a. opgevangen door bijvoorbeeld metingen te herha
len. Dit is kt forensisch onderzoek vaak niet mogelijk omdat het sporenmateriaal gering 
is. Daarnaast is er een tweede soort fout belangrijk m dit werk, en dat zijn de menselijke 
fouten die gemaald worden. Voorbeeld: er is een vingerafdrukvergelijking gemaakt door 
een c r Y a r e n 'crack', die vaststelt dat er voldoende punten van overeenkomst zijn en geen 
onverklaarbare verschiüen (gebruikelijke terminologie). Nu moet een overeenkomst beves
tigd worden door een tweede persoon. Deze tweede wordt alleen ingezet als de eerste een 
overeenkomst heeft vastgesteld. De werkdruk is hoog en mensen voor 'niets' inzetten kost 
te veel. De tweede is een 'jonge hond'. Zal deze beïnvloed worden door de bevindmgen 
van de 'grote meester'? Ander voorbeeld. De rechercheur die technisch onderzoek doet 
wordt gebeld door een collega. De verdachte heeft al bekend. Beïnvloedt dit zijn eigen 
waarnemingen? AUes wat we weten van menselijke psychologie geeft aan dat we hier op 
zijn zachts gezegd niet ongevoelig voor zijn. Dus: betrouwbaarheidsmetingen voor foren
sisch onderzoek moeten, in mijn optiek, niet aüeen de technische beperkingen bevatten, 
maar ook aüe randeffecten. 

Voor het analyseren van de betrouwbaarheid is het gebruik van de 'diagnostische waarde' 
een handig hulpmiddel. De diagnostische waarde van de positieve uitslag van een proef is 
de verhouding tussen het aantal 'correcte aanwijzingen' en het aantal 'incorrecte aanwij
zingen' zoals deze proefondervindelijk zijn gemeten. Deze gegevens berekent men aan de 
hand van de volgende gegevens: 
Data voor deze berekening moet dus proefondervindelijk worden verzameld, door aan een 
'testmethode' zowel zaken met een daadwerkelijk 'positief verband aan te bieden, als zaken 
met een daadwerkelijk "negatief verband. Het Amerikaanse 'Collaborative Testing Services' 
verzorgt dit voor forensische instituten in de hele wereld, o.a. voor het Nederiands 
Forensisch Instituut (voorheen het Gerechtelijk Laboratorium). De gegevens die op deze 

Uitslag test =^ 

Werkelijkheid Jl Posidef verband Negadef verband 
Posidef verband correcte aanwijzing foutieve alwijzing ('misser') 
Negadef verband foutieve aanwijzing correcte afwijzing 

manier verzameld worden, worden gepubliceerd en in 1995 is een overzichtsaitikel gepu-
büceerd door Peterson & Markham waarin deze gegevens over de periode 1978-1991 wer
den geëvalueerd. Enkele cijfers uit dat rapport [1], uit latere CTS rapportages [2] en gege
vens uit Crombach, van Koppen en Wagenaar (1992) [3] staan in de onderstaande tabel. 
Voor zowel Oslo confrontaties (een specifieke vorm van ooggetuigeconfrontaties) ais geur
identificatieproeven geldt dat de basis waarop de identificatie wordt uitgevoerd, uiterst 
variabel is. De herinnering aan wat er gebeurd is kan sterk variëren afhankelijk hoe men 
het experiment vorm geeft: het lage percentage correcte aanwijzingen stamt uit onderzoek 
waarbij de 'getuige' video-opnames of dia's te zien kr'ceg, het hoge uit een 'live' confronta-

Type test % coiTecte aanwijzingen % foutieve aamvijzingen 
Haaranalyse [1] 671% 6.3% 
Voetafdrukken [1] 80.4% 0.5% 
Vezelanalyse [1] 83% 13.4% 
Baüistisch onderzoek [2] 95% 5% 
Bloedspooranalyse [2] 99% 7% 
Oslo confrontaties [3] 45-75% 5-7% 
'Statement Validity Analysis' [3] 80% 20% 
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tie met een gewelcidadige situatie. Oolc bij geuridentificatieproeven is er een dergelijlce 
variatie, waarbij factoren als tijdsduur van 'beluchten' van het uitgangsvooiwerp een rol 
spelen, hoe lang geleden dit is gebeurd (in de praktijk kan dat tot een paar jaar oplopen), 
en hoe het in de tussentijd is bewaard. Bij optimale proeven liggen de correcte aanwijzin
gen boven de 90%. Er vindt momenteel onderzoek plaats naar het effect van het 'ouder' 
worden van dit materiaal, maar er zijn goede ervaringen met materiaal dat enkefe jaren oud 
is. Door middel van een registratiesysteem wordt oog gehouden op de kans op foutieve 
aanwijzingen. Voor de honden die meedoen aan het registratiesysteem fijkt dit onder de 
5% te hggen. 

Er blijven altijd vragen over Meer weten leidt hoogstens tot een betere formulering van de 
vragen. Het onderzoek loopt door met Nederiandse speurhonden. Duhse en Deense pofi-
tiespeurhonden-groepen doen hier eveneens aan mee. Tot nu toe zijn er nog geen appa
raatjes ontwikkeid die dit identifrcatiewerk kunnen uitvoeren, en aangezien de 'markt' hier
voor niet erg groot is zijn er tot nu toe nog geen bedrijven die hier brood in zien. 
Vooralsnog lijkt het er op dat honden met minder 'materiaaf' een identificatie kunnen uit
voeren dan benodigd voor een D N A analyse. Voor mijzelf is het meest boeiende resultaat 
uit het onderzoek tot nu toe de constatering dat de betrouwbaarheid van de uitkomst van 
een proef zo sterk beïnvioedt wordt door de proefopzet zelf Di t blijkt terug te vinden in 
de resultaten van veel leeronderzoek, en lijkt een vrij fundamenteel punt waar rekening 
mee gehouden moet worden wanneer het waarnemingsvennogen van dieren wordt getest 
aan de hand van aangeleerd gedrag. 





WERELDWIJDE BOSMONITORING 
M E T SATELLIETWAARNEMING 

door 

Dirk H. Hoekman 

1. Inleiding 

Overal ter wereld, en met name in de tropen, verdwijnen bosgebieden in snel tempo. 
Toenemend besef en bezorgdheid over de enorme omvang van de mondiale ontbossing 
en bosdegradatie en de gevolgen hieivan op milieu, klunaat, biodiversiteit en economie, 
leiden tot internationale richtlijnen en wetten. Zowel voor het opstellen van deze richtlij
nen als voor de effectuering van wetgeving is veel infomiatie nodig over de actuele toe
stand van het bos. Deze informatie is in het algemeen moeilijk te verki'ijgen in verband met 
de grote omvang van bosarealen, een slechte toegankelijkheid en voortdurende bewolking, 
met name in de tropen. 

Moderne aardobservatietechnieken kunnen echter in een belangrijk deel van deze infor
matiebehoefte voorzien. Satelliet- en vliegtuig remote sensing maakt gebruik van reflectie 
van zonlicht, thermische emissie van warme objecten (bij bosbrand) en microgolfreflectie 
(radar) en kan een breed scala aan informatieproducten generen. Van speciaal belang zijn 
waarnemingen met beeldvormende radarsystemen (SAR), enemjds vanwege het weerson-
afhankelijke karakter, anderzijds vanwege enkele unieke waarnemingsmogelijkheden die 
inteifero}7ietiische ofpolarimetrische SAR systemen bieden. SneUe detectie van illegale kap 
of bosbranden met sateUieten of veivaardiging van 3D boomkaarten met vliegtuigi-adar zijn 
potentieel belangrijke toepassingen. Andere voorbeelden zijn bostype-inventarisatie en 
monitoring van biomassa en inundatie (ook onder gesloten ki-onendak). 

In deze voordracht zal eerst een beknopt overzicht worden gegeven van de mondiale bos-
problematiek (deel 2) en van satelliet remote sensmg (deel 3). Veivolgens kunnen we ons 
de vraag steUen of sateUietwaarneming een bijdrage kan leveren aan een beter beheer van 
bossen. Di t zal worden gedaan aan de hand van een aantal voorbeelden van veel gebi-uik-
te sateUietsystemen (deel 4). Aangezien het gebruik van sateUieten praktische beperkingen 
oplegt aan de waarneming, onder andere aan iiiimtelijk en thematisch detaü, zullen aan-
vuUende waarnemingen vanaf de grond en vanuit vliegtuigen altijd nodig blijven. Met 
name moderne beeldvormende vliegtuigi-adar lijkt veel mogelijkheden te bieden (deel 5). 
Aan de hand van een aantal voorbeelden van onderzoeksresultaten behaald in testgebie
den van de Wageningen Universiteit en de Stichting Tropenbos, zowel in Indonesië als in 
Colombia, kan het belang van deze technieken en hun samenhang worden gefllustreerd. 
De ontwikkelingen op dit gebied gaan snel. Daarom zal aan het eind van de voordracht 
nog enige aandacht worden besteed aan mogelijke praktische implementatiemechanismen 
in relatie tot nieuwe regelgevingen en nieuwe sensor- en systeemontwikkelingen (deel 6). 

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 78. Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 27 maart 2000. 
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2. De mondiale bosproblemafiek 

Bossen bedekken een groot deel van het aardoppeiYlak. Het belang van deze bossen is 
veelzijdig. In het veivolg zullen we ons voornamelijk richten op tropisch bos, waar de ver
anderingen en de problemen het grootst zijn. Een drietal 'functies' van het bos zijn van bij
zonder belang en kunnen als leidraad dienen bij de verdere discussie. Ten eerste kan wor
den gesteld dat bos een prominente rol speelt in de mondiale hydrologische, biochemi
sche en energie kringlopen, en daarmee in het klimaat. Ten tweede kan worden geconsta
teerd dat tropisch bos behoort bij 's werelds meest complexe ecosystemen en een zeer 
hoge biodiversiteit heeft. Ten derde heeft tropisch bos grote economische waarde als bron 
van hout, andere bosproducten en biedt het ruimte aan nieuwe plantages, landbouwgrond 
en gi-asland. 

De omvang van de mondiale ontbossing is groot. Het areaal bos op de wereld bestond in 
het jaar 1700 nog uft 62 müjoen km^. In het jaar 1980 was dit reeds geslonken tot 51 mü
joen kin2. In dezelfde peiiode steeg het areaal landbouwgrond van 0.2 miljoen kni^ tot 15 
miljoen km^ (Richards, 1990). Met name het areaal tropisch bos slinkt snel. De afname 
wordt geschat op 154.000 km^ per jaar oftewel 0.8% van het totale areaal tropisch bos 
(FAO, 1993). Over de betrouwbaarheid van deze gegevens bestaat grote onzekerheid. 
Recent onderzoek heeft bijvoorbeeld aangetoond dat de werkelijke ontbossing in de 
Amazone mogehjk een factor 2 hoger zou kunnen uitvallen omdat veel schade aangericht 
door selectieve kap en bosbranden niet meegerekend is. Dit is mede een gevolg van inter
pretatieproblemen van de gebruikte LANDSAT T M satellietbeelden (Nepstad, 1999), die 
mogelijk voor dit doel onvoldoende infoimatie verschaffen. 

Niet aüeen het areaal van de ontbossing, maar ook de kwaliteit van het overgebleven bos 
en de kwaliteit van de bodem van ontboste gebieden is van groot belang. Bosdegradatie, 
zoals bijvoorbeeld veroorzaakt door selectieve kap, verooi-zaakt bodemerosie, verhoogt 
brandgevoeligheid en verarmt het ecosysteem. Op 'gekoloniseerde' gebieden kan nutriën
tenuitspoeling de vr-uchtbaarheid van nieuw gecreëerde landbouwgronden en graslanden 
in korte tijd dusdanig verminderen dat de noodzaak ontstaat snel nieuwe bosgebieden te 
kappen. 
De beschikbaarheid van actuele en nauwkeurige informatie kan een beter beheer van deze 
gebieden mogelijk maken. Deze gegevens zijn nodig als basis voor klimaatstudies, selectie 
en bescherming van natuurgebieden, en voor het monitoren van menselijke activiteiten in 
deze kwetsbare gebieden. Bij het laatste moeten we vooral denken aan mijnbouw en selec
tieve kap in bosconcessies onder duurzaam beheer In kolonisatiegebieden zijn data over 
landbedekkuigsverandeiingen en landdegradatie nodig voor landgebruiksplanning en 
duurzaam beheer. 

Mogelijke mechanismen om het een en ander te realiseren zijn het Kyoto Protocol en de 
lichtiijnen voor duurzaam tropisch bosbeheer van de International Tropical Timber 
Organisation (ITTO). Het Kyoto Protocol van de United Nations Framework Convention 
on Climate Change (UNFCCC) beschrijft maatregelen die de toename van broeikasgassen 
in de atmosfeer moeten beperken. Artikel 3.3 behandelt met name de rol van ontbossing 
en herbebossing. Een systeem van creditering maakt het mogelijk te handelen in volumes 
CO2 emissies en fixaties. Bijvoorbeeld, een verplichte reductie in een geïndustiiahseerd 
land kan worden gecompenseerd door een aantoonbaar volume duurzame COj fixatie in 
een bosplantage in de tropen. De ITTO richtlijnen zijn opgesteld om het bosecosysteem 
in stand te houden. Hout alkomstig uit een aantoonbaar duurzaam beheerd bos krijgt een 
'eco-label' en wordt daarmee beter verhandelbaar op de internationale markt. Blijkbaar kan 
op verschülende manieren geld worden verdiend aan bos: door het te kappen of door het 
te laten staan. In beide gevaüen geldt echter dat het bos moet worden 'geceitfficeerd' en 
hierbij spelen remote sensing waarnemingen mogelijk een cruciale rol. 
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3. Remote sensing tecluiieken 

Er zijn momenteel tientallen aardobseivatiesatellieten met een veelvoud aan remote sen
sing instrumenten in gebruik. Vanwege verschillen in continuïteit, geschiktheid, prijs, kwa
liteit en beschikbaarheid wordt slechts een Idein aantal veelvuldig gebiiiikt voor het moni
toren van bos. Als voorbeeld hiervan zullen nu enkele karalrtedstieken worden besproken 
van een 'radar' instrument (ERS SAR) en twee optische instrumenten (lANDSAT-TM en 
NOAA-AVHRR). 

Het ERS-1 systeem van de European Space Agency (ESA) werd gelanceerd in 1991 en is 
intussen, zonder onderbreking, opgevolgd door de ERS-2. De satelhet bevat een beeldvor
mende radar, de ERS SAR die opnamen maakt met een strookbreedte van 100 km en een 
resolutie van 25 meter De gebruikte golflengte is 5.6 cm (de zgn. 'C-band') en ligt dus in 
het microgolfgebied. Microgolven worden niet of nauwelijks gehinderd door atmosferische 
omstandigheden, zoals bewolking, zodat de radaropnamen in principe op elk gewenst 
moment, dag en nacht, kunnen worden gemaakt. De satelliet heeft een 'zon-synchrone' 
baan waarbij, ten gevolge van baanomlooptijd en aarddraaiing, een patroon van stroken 
wordt gemeten die de aarde tweemaal voUedig bedekken in precies 35 dagen, waarbij éen 
volledige bedekking overdag plaats vindt (±11 uur locale tijd) en de andere 's nachts (+23 
uur locale tijd). Mede omdat het systeem zeer betrouwbaar is en uitstekend is gekalibreerd 
is het een 'monitoring' instrument bij uitstek Een ander veel gebruikt systeem is de 
Japanse JERS-1. Deze SAR heeft vergelijkbare karakteristieken maar functioneert in de 
'L-band', d.w.z. het gebruikt een golflengte van 24 cm. 

Optische instrumenten functioneren in het spectrale gebied van de zichtbare straling 
(0.4 - 0.7 |am golflengte), in het reflectief infrarood (0.7 - 3 |^m) en in het theimisch infr
arood. Binnen het thermisch infrarood worden twee banden gebruikt, namelijk 3-4 |rm en 
10-12 |am. Buiten deze banden bemoeUijkt een hogere atmosferische demping de toepas
baarheid voor aardwaarnetnmg. Een LANDSAT sateUiet maakt opnamen met het Thematic 
Mapper (TM) instrument in 7 spectrale bandjes (kanalen) met een strookbreedte van 185 
km en een resolutie van 30 meter Het duurt 16 dagen voordat de hele aarde is bedekt. De 
huidige LANDSAT is nummer 7 uit een reeks die in 1972 een aanvang nam. Het was daar
mee de eerste aardobservatiesateUiet ter wereld. Een NOAA satelUet maakt opnamen met 
de Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR) in 5 kanalen met een strook
breedte van 2700 km en een resolutie van 1100 meter Het kan de aarde iedere dag 2 maal 
overdag en 2 maal 's nachts compleet bedekken. Het laatste is van belang omdat thermi
sche metingen, van bijvoorbeeld bosbranden, ook bij alwezigheid van zoifticht gemaakt 
kuimen worden. Momenteel zijn 3 satellieten: de NOAA-12, 14 en 15, in gebruik De eer
ste NOAA satelliet in deze reeks dateert van 1978. Aangezien optische instrumenten zoals 
de LANDSAT-TM en de NOAA-AVHRR wel sterk gehinderd worden door de atmosferische 
omstandigheden die het 'zicht' beperken, zoals bewolking, mist en heiigheid, zuUen veel 
opnamen onbruikbaar zijn voor aardobservatie. 

4. Ervaringen met satellietwaameming 

Processen zoals ontbossing, veranderingen in het landgebruik, illegale kap of de expansie 
van het wegennet in bosconcessies zijn met de ERS SAR snel, redelijk nauwkeurig en 
gebiedsdekkend te volgen. Onbekendheid met deze nieuwe radailechnieken echter is een 
van de oorzaken dat dit instrument nog niet op grote schaal wordt toegepast. 
Experimenten, zoals bijvoorbeeld uitgevoerd door de Wageningen Universiteit in de 
Amazone en Indonesië laten duidelijk zien hoe dergelijke informatie uit de ERS beelden 
kan worden verkr-egen, maar ook welke beperkingen er nog zijn. De ERS SAR gebmikt 
slechts éen frequentieband, en 1 beeld geeft te weinig informatie voor veel toepassingen. 
Met enige kennis van locale processen, kennis van de interactiemechanismen tussen de 
radarstraling en het landoppervlak en een goed gekozen tijdreeks van beelden kunnen ech
ter wel goede resultaten worden behaald. Een van de problemen is bijvoorbeeld het sterk 
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niet-lineaire verband tussen hoeveelheid vegetatie en de sterkte van het signaal in de 
C-band. Er is veel verschü tussen bodems met vi'einig of geen vegetatie, maar nauwelijks 
verschil tussen bodems met matige tot zeer zware vegetatie. De snelle vegetatiegroei in de 
tropen maakt het daarom dikwijls moeüijk ontbossing te constateren als snel secondane 
bosgi'oei ontstaat en er niet tijdig is geobseiveerd. Ook bodemvocht kan een belangrijke 
invloed hebben op de signaalsterkte in de C-band. Bijvoorbeeld, net afgebrand bos heeft 
een zeer lage radaiTcflcctie. Een enkele zware regenbui kan de reflectie echter gedurende 
enige dagen verhogen tot het niveau van ongestoord bos. Toch kunnen tijdreeksen van ERS 
beelden goede resultaten opleveren. Als voorbeeld wordt een serie beelden van Oost-
Kalimantan getoond waarmee een classificatie nauwkeurigheid variërend van 85-98% 
wordt gehaald voor Dipterocarp bos, moerasbos, plantages, twee typen mangroven, maar 
ook voor verbrand bos en verbrand plantagebos. Zelfs de brandgevoehgheid kon in rede
lijke mate worden voorspeld ruim voordat dit gebied zwaar werd getroffen door de grote 
bosbranden van 1997-1998 verooraaakt door de aan El Nino geassocieerde droogteperio
de. Uit een op ERS SAR gebaseerde inventarisatie van de brandschade in Oost-Kalimantan 
door het Duitse GTZ blijkt dat 52,000 kin^ oftewel 25% van de oppeivlakte van deze pro
vincie door brand is veiwoest. Andere voorbeelden van grootschalige eenmaUge inventari
saties zijn het ERS Central Africa Mosaic Project (CAMP) en het Global Rain Forest 
Mapping project (GRFM) (De Grandi et ai, 2000). 

De satelhetsensoren met hoge optische resolutie zoals de LANDSAT-TM zijn minder 
geschikt voor het volgen van processen. Bewolking is een groot probleem. Studies uitge
voerd met weersatellieten laten bijvoorbeeld zien dat de kans op het verkiijgen van een 
beeld met minder dan 30% bewolking kleiner is dan 4% per maand m Oost-Kalimantan 
(Gasteüu-Etchegorry, 1988a,b). Di t was ook een van de oorzaken dat de enorme omvang 
van de vorige grote, door El Nino veroorzaakte, bosbranden in Oost-Kalimantan in 1982¬
1983 pas na vele jaren duidelijk werd. Met de huidige SAR systemen kan zoiets nu binnen 
enkele maanden worden vastgesteld. Optische satellieten worden nog steeds veel gebruikt 
omdat ze meer en/of andere informatie geven, die ook vaak eenvoudiger valt af te leiden 
uit de beelden. In de humide tropen is de opnamekans germg maar vaak voldoende voor 
het uitvoeren van karteringen. Ter illustratie: toen het Indonesische Ministerie van 
Bosbouw LANDSAT-TM opnamen voor heel Sumatra gedurende het gehele jaar 1995 
bestelde, bleek, achteraf, dat maar 10% van dit gebied wolkenvrij kon worden opgenomen. 
Gedurende een groter aantal jaren kan wel een mozaïek worden opgebouwd. Het NASA 
LANDSAT Pathfinder programma is hieivan een goed voorbeeld. Veel van de huidige gege
vens over ontbossing gedurende de laatste decennia zijn op deze data gebaseerd 
(Chornentowski ef a/., 1994). 

NOAA-AVHRR opnamen worden ook gehinderd door bewolking. Echter, de hoge opna
mefrequentie van 2 maal per dag overdag en 2 maal 's nachts en de beschikbaarheid van 
drie satellieten maakt het systeem bijzonder geschikt voor branddetectie. Inherent aan de 
hoge opnamefi-equentie is de lage niimtelijk resolutie van 1100 meter of slechter (afhan
kelijk van de inkijkhoek). De hoeveelheid warmtestraling is sterk niet-linear gerelateerd aan 
de temperatuur Een kleine hete brand kan voldoende zijn om het signaal binnen een 
beeld-element (van 1100 bij 1100 meter) te verzadigen. De opnamen geven een goede 
indruk van de frequentie van branden, per kleine regio, in statistische zin, en worden rou
tinematig opgenomen en verwerkt. Locaal kunnen omissies ontstaan door hardnekkige 
bewolking. De radar detecteert geen brand maar aüeen de plotselinge afwezigheid van 
gr'oene vegetatie. Indien de brand alleen in de onderiaag van de vegetatie optreedt, en de 
bomen pas na enkele maanden door schade aan de stam afsterven, is dit niet of nauwe-
hjks met de ERS SAR detecteerbaar NOAA en ERS beelden, hoewel beiden karakteristie
ke tekortkomingen hebben, hjken een goede combinatie te vormen om brandschade 
nauwkeurig te kunnen inventariseren. 
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5. Het belang van aanvullende vliegtuigwaameniing 

Vliegtuigwaarnemingen geven een hoger ruimtelijk en thematisch detail en kunnen daar
mee een belangrijke schakel vormen tussen satellietwaarnemingen en terrestrische waar
nemingen. De satelliet kan snel en gebiedsdeklcend bepaalde informatie leveren die aan
leiding kunnen geven om bepaalde gebieden, de zogenaamde 'hot spots' nader te inspec
teren. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld denken aan gebieden waar illegale boskap is gecon
stateerd. Dit is op satelliet SAR beelden herkenbaar aan kleine (onveiwachte) openingen 
in het faonendak of indirect aan (onverwachte) recente uitbreidmgen van het wegennet
werk Zelfs wegen niet breder dan 10 meter zijn in het bos vaak goed waarneembaar 
Ook in gebieden waar legaal gekapt wordt moet controle plaatsvinden op, bijvoorbeeld, de 
intensiteit van de kap en de steilheid van heUingen op de locatie van gekapte bomen. Di t 
is nodig om erosie te voorkomen, zodat het bos snel kan herstellen, en om expositie van 
de strooisellaag aan de zon te vermijden, zodat brandgevaar tot een minimum beperkt 
blijft, en, aldus, om het bosgebied te certificeren. Deze laatste controles kunnen vanaf de 
grond plaatsvinden, maar zouden ook goed met een vhegtuig kunnen worden uitgevoerd. 
Luchtfotografie is minder geschikt voor snelle, controles vanwege het bewolkingsprobleem. 
Hoge resolutie (1.5 meter) mteifeivmetiisc/ie wixtglüig SAR zou echter een goed alternatief 
kunnen bieden. Hierbij wordt gewerkt met een zendantenne en twee ontvangstantennes. 
Uit kleine weglengteverschillen van de radarreflectie naar beide ontvangstantennes kan 
voor ieder beeldelement een drie-dimensionale positie worden verki-egen. Recent onder
zoek van de Wageningen Universiteit met de Dornier SAR heeft aangetoond dat het moge
li jk is met een interferometrisch radar systeem, een drie-dunensionaal beeld van het kro-
nendak te reconstraeren (Varekamp en Hoekman, 2000). Een voorbeeld is gegeven m figu
ren 1 en 2. 

Een andere ontwikkeling is het gebruik van hoge resolutie polarimetrische vliegtuig SAR 
Een dergelijk systeem werkt met twee zendantennes en twee ontvangstantennes. Met een 
zendantenne worden verticaal gepolariseerde pulsen uitgezonden en met beide ont
vangstantennes werden zowel het verticaal gepolariseerde als het horizontaal gepolariseer
de deel van de gereflecteerde straling apart ontvangen. Veivolgens zendt de andere anten
ne een horizontaal gepolariseerde puls uit en worden wederom beide polarisatiecompo
nenten van de reflectie ontvangen. Uiteindelijk wordt voor ieder beeldelement de complete 
scatter matrix gemeten, die veel meer object informatie bevat dan de reflectie intensiteit 
alleen. Sommige systemen meten niet met een enkele frequentie maar in meerdere fre
quentiebanden tegelijkertijd. Dergelijke multi-band en/of polarimetrische systemen bevat-
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^^.-^ Figuur 2. Drie-dimensionaal perspectief 
\ van boomkronen behorende bij de Icaart 

f " ^ uit figuur 1. 

ten veel infomiatie en zijn in principe beter geschikt om meer typen objecten te kunnen 
onderscheiden en/of met een veel hogere nauwkeurigheid. Experimenten uitgevoerd met 
het Au-SAR systeem van NASA in de Colombiaanse Amazone laten bijvoorbeeld zien dat 
met bepaalde combinaties van frequenties en/of polarisaties classificatie nauwkeurighe
den van boven de 98% haalbaar zijn met een enkele opname. In kolonisatiegebieden wordt 
grasland, secundan bos piimau' bos en recent gekapt bos eenvoudig herkend en boven
dien kunnen binnen deze klassen weer een achttal biomassa-klassen worden onderschei
den. Hiermee zijn een vijftal toepassingen met hoge nauwkeurigheid mogelijk het moni
toren van landbedekking, ontbossing, landdegradatie, bosdegi'adatie en secundane her-
groei (Hoekman en Quiflones, 2000). Uit lopend onderzoek blijkt ook dat hetzelfde sys
teem in staat is in Colombia (alle) 15 verschillende natuurlijke bostypen in het proefgebied 
redelijk nauwkeurig te karteren. Mogelijk is de kartering zelfs beter dan die van bestaande 
kaarten. De vergelijking met bestaande boskaarten wordt verder bemoeilijkt door het feit 
dat de radar de bossen op een andere manier indeelt Als deze karteertechniek verder 
wordt ontwikkeld, en inderdaad zeer betrouwbaar blijkt te zijn, dan zou het wereldwijd in 
een grote behoefte kunnen voorzien. 

Met de AirSAR worden dergelijke uitzonderiijke resultaten behaald dankzij het gebruik van 
de P-band. De gebiuikte golflengte van omstreeks 68 cm is zo lang dat een groot deel van 
de straling door het gesloten kronendak heendringt en informatie geeft over stammen, 
bodem en inundatiekarakteristieken. 

6. Evaluatie en toekomstperspectief 

Moderne remote-sensingtechnieken geven een belangrijke aanvulling op de conventione
le terrestrische waarnemingen en luchtfotografie. Grote delen kunnen snel en gebiedsdek
kend in kaart worden gebracht en daar waar wolken een probleem vormen kan SAR een 
uitkomst bieden. Moderne SAR biedt ook enkele unieke mogelijkheden zoals dhecte 3D 
kaïteiing van bomen, wat met stereo luchtfotografie nog steeds erg lastig is, en biedt de 
mogelijkheid onder het ki'onendak te kijken en zo betere gegevens voor biomassa schat
tingen en bostype classificatie te leveren. Ze leveren belangiijke gegevens voor het kli
maatonderzoek, natuurbescherming en effectuering van regelgeving. Het Kyoto Protocol 
voor terugdringing van broeikasgassen en de ITTO richtiijnen voor duurzaam bosbeer zijn 
in dit verband belangrijk, waarbij remote sensing mogelijk een cruciale rol zal gaan spelen. 
De ontwikkelingen gaan snel. sAr systemen die nu nog aUcen experimenteel of semi-ope-
rationeel vanaf vliegtuigen worden ingezet zuUen binnenkort ook vanuit de ruimte beschik
baar komen. Voorbeelden zijn de Japanse PALSAR (L-band polaiimetrisch), de Europese 
A S A R (C-band multi-polarisatie) en de Canadese RADARSAT-2 (C-band polarimetrisch). 
De problemen en de (economische) belangen zijn groot. Enkele gegevens uit Indonesië 
kunnen hierbij als voorbeeld dienen. De schade ten gevolge van de rookontwikkeling bij 
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bosbranden in 1997 werd gescliat op 1.4 miljard US$; de schade aan de natuur ten gevol
ge van de laatste branden is veel groter maar moeilijk in geld uit te drukken; de helft van 
het bos uitgegeven in concessies aan private ondernemingen (d.w.z. ongeveer 1/6 van het 
totale landoppeivlak) is nu in een zodanig slechte staat dat besloten is deze onder staats
toezicht te plaatsen en een omvangrijk rehabUitatieprogramma te starten; vrijwel al het 
natuuriijke laaglandbos is zodanig aangetast dat de natuurlijke habitat van de orang-oetang 
is verdwenen; etc. En niet alleen in Indonesië is het beeld verontrustend. 
Als de pohtieke wil aanwezig is en internationale regelgeving, zoals de ITTO richtlijnen of 
het Kyoto Protocol, verder wordt ontwikkeld is mogelijk een verdere achteruitgang een halt 
toe te roepen. Een praktische implementatie van deze regelgeving kan aUeen effectief zijn 
als goede en tijdige controle op de uih'oering hieiYan mogelijk is. SateUietwaarneming, in 
combinatie met andere waarnemingsmethoden, lijkt hierin een essentiële rol te gaan ver-
vuUen. 
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UIT D E VOORDRACHTEN VAN HONDERD JAAR G E L E D E N 

1898-1899 

door 

M J . Bottema 

Van het moment af, dat de mens zich bewust werd van zijn omgeving, heeft hij het heelal 
onder de meest uiteenlopende gemoedstoestanden bekeken. Een daaivan, de nieuwsgie
righeid, bracht hem tot het doen van systematische waarnemingen en metingen. Doel was 
het construeren van een model, dat hem onder meer een inzicht zou verschaffen in zijn 
piaats in de wereldraimte. 
In dat kader paste de voordracht van "den jeugdigen hoogleraar in de astronomie aan de 
Utrechtse hoogeschool Dr Nijland". Hij stelde daarin als eerste gevolgtrekking aan de orde, 
dat het zichbare heelal eindig moest zijn. "Immers het voor ons zichtbare Heefaf is zeker 
niet oneindig groot, daar at zijn deden üchtki-acht hebben en wij de totale hoeveelheid 
licht niet oneindig groot zien." 
Een kiassieke redenering, die ook nu, in de huidige stand van de astronomische weten
schap onvenninderd geldig is. 
Spreker deelt vervolgens de uitkomst mede van een onderzoek naar de plaats van de le 
tot de 9e grootte op een bof af dan is daarop geen spoor van de melkweg te ontdekken. 
Tekent men echter de sterren van de 9e tot de 10e grootte af, dan komt de melkweg te voor
schijn. Dit leidt tot de conclusie, dat de sterren in het heelal in schUlen zijn gegroepeerd. 
Betwijfeld werd toen of de sphaalnevels daar wel behoorden. " . . . maar vormen deze eigen, 
ontzettend ver veiwijderde. Melkwegstelsels." 
Dat 'ontzettend ver' blijkt later nog aanzienlijk verder te zijn: 4000 üchtjaren behoorden 
toen al tot de duizehng wekkende afstanden. 
Na de natuurkunde behoorden de ondeiwerpen uit de astronomie tot de meest voorko
mende voordrachten. Vaak ook meerdere in een enkel seizoen. Zo volgde Kapteyn 
(Hoogieraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen) Nijland op met een lezing over vallen
de sterren. 
De vallende sterren, boliden (vuurbollen) en luchtstenen (meteorieten) hebben oorspron
kelijk deel uitgemaakt van een komeet. Deze gevolgtrekkuig, zo legde de spreker uit is "een 
der schoonste resultaten welke de sterrenkunde in den laatsten t i jd heeft bereikt, niet 
a force van groote kijkers en ragfijne metingen, maar gebaseerd op waarnemingen, die 
ieder met het bfoote oog doen kan". 
Kenmerkend voor deze twee fezingen is, dat de voor de verdere ontwikkeling van deze 
wetenschap ingesiagen weg in de daarop volgende honderd jaar geen correctie meer 
behoefde. De grondslagen waren gelegd. 
Dat was nog niet het geval met de in 1895 ontdekte Röntgenstralen. Hun geaardheid was 
zo geheimzinnig, dat men ze vooriopig X-stralen doopte. "De meest waarschijnlijke moge
lijkheid achtte hij (Röntgen) deze, dat de gewone licht, maar dat die trillingen hier dan niet 
zoals bij lichtstralen loodrecht op het vlak, waarin zij zich voortplanten, dus niet transver
saal plaats vinden, maar evenwijdig aan die richting, d.i. iongitudinaal. D i t punt van ver
schil in wezen zou, volgens hem, voldoende zijn om het gi'oofe onderscheid in eigen
schappen te verklaren." 
Voor vele geleerden was dit moeüijk te aanvaarden, omdat men tot dan toe nog nooit 
longitudinale aethertrillingen had waargenomen en dat de tegenwoordige elektrische theo
rie zo gebouwd is, dat zij eigeniijke geen longitudinale trillingen toelaat. Vele geleerden 
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zoiideti het zelfs betreurd hebben "wanneer dit de enige houdbare hypothese mocht blij
ken te zijn". 
Het zou echter nog tot 1912 duren eer de X-stralen als Röntgenstralen in de grote familie 
van electromagnetische straling, konden worden ondergebracht. 
De oor-zaak van het mislukken van zoveel experimenten was, dat men onwetend was van 
de extreem korte golflengte van de Röntgenstaling. 
Zo ook als in vele andere gevallen leidde ook hier het vofhardend overwegen en proberen 
tensfotte tot de ontsfuiering van aard van de Röntgenstralen. 

Een voorbeeld van gestage ontwikkelmg, met af en toe een uitschieter, was de voor de 
astronomie zo belangrijke tijdmeting. Dr W.C.L. van Schalk, Leeraar a/d Hoogere 
Burgerschooi te Rotterdam, hieid een fezing over dit onderwerp (Over het Slingeruurwerk). 
Vroege uurwerken bestonden voor het merendeef uit een drijvende kracht (een gewicht) en 
een echappement ". . . in het aigemeen de inrichting, waardoor het schommeiende deel 
van het uuiwerk met de beweegfaacht wordt verbonden, die den gang onderhoudt." 
Dat schommelende deel zou dan een om een verticale as draaibare staaf kunnen zijn, die 
door zijn traagheid een min of meer regelmatige voortgang afgaf 

De vinding van Huygens (1656) was nu, dat hij op de gedachte kwam ". . . om de slinger 
te verhulden aan de onrust van de oude uurwerken. Hij veiving hiertoe de schommelende 
staaf van de onrust door een aan de as hiervan verbonden vorkvorniige geleider, waar
doorheen hij den slinger ophing". 
Voor de nauwkeurigheid van het uuiwerk was dat een geweldige sprong voorwaarts. 
Bedroeg rond 1300 de alwijkhig nog zo'n kwartier per etmaal, na invoering en verbetering 
van het slingeruuiwerk (onder andere door temperatuur- en dntkcompensatie) bedroeg dat 
nog meer 10 seconden per etmaal (Pladge, Science Since 1500, 1966 London). Dat was in 
die tijd net zo indrukwekkend als de nauwkeurigheid, die thans wordt bereikt.(Noot van de 
redactie: De tijdmeting is tegenwoordig de nauwkeurigste fysische meting) 

Een terrein, waarop de hieivoor genoemde precisie in de tijdmeting van geen belang is, is 
dat van de geologie. Prof Dr K. Martin (Hoogleraar a/d Rijksuniversiteit te Leiden) deed 
dat duidelijk uitkomen ui zijn voordracht "Over het ontstaan van het rehef der aardopper
vlakte". 
Hoewef de mens met ontzag tegen de overweldigende gebergtemassa's opziet, vertegen
woordigen de gebergten op aardse schaal nauwelijks een rimpelmg. Zou men de aarde ver
kleinen tot de grootte van een ei, dan zouden de oneffenheden op de eierschaal de wer
kelijkheid dicht nabij komen. 
In her veivolg van zijn lezing, over het ontstaan van gebergten, legde Martin uh, dat men 
vroeger van mening was, ". . . dat een of andere kracht de samenstellende deelen van de 
schors in de richting van den radius der aarde naar buiten dreef. . .". Die theorie bleek 
eveiwel onhoudbaar, omdat dan " . . . de gedaante van het relief er geheel anders zou moe
ten uitzien". De kracht, die de bergen doet ontstaan werkt in tangentiale richting en ver
ooi-zaakt plaatselijk een rimpeling, "dat men zich het best kan voorstellen door met de 
hand over een uitgespreid tafeUaken te schuiven". 

De tangentiate ki'acht zou dan zijn ontstaan als gevolg van de afkoeling van de aarde, waar
door deze ruimer in de buitenste schii komt te zitten en deze iaatste, tot behoud van de 
continuïteit, moet inki-impen. 
Deze theorie heefl verscheidene opvofgers gehad, waaronder die van Wegener (1880-1930) 
wel een van de bekendste is. Geen van de theorieën is tot nu toe in staat gebleken om voor 
alle verschijnselen een aanvaardbare oplossing te geven. 

De andere voordrachten üi het seizoen 1898-1899 waren: 
Dr J. van de Stadt: Over de Koofstof 
Prof Dr C. Winkfer: Over inteUectuele inspanning 
Dr J.D. Boeke: Onder-zoek van Spraakklanken (titei bekort) 


