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E N E R G I E V E R B R U I K EN DE I N D U S T R I E 

door 

Ir. T. Thaihammer 

Inleiding 

Het beschikbaar krijgen van energie in de goede vorm, in voldoende 
hoeveelheid en tegen een redelijke prijs houdt tegenwoordig tallozen 
bezig. De materie is zeer complex en een uiteenzetting die recht doet 
aan alle aspecten, is binnen het bestek van één enkel artikel niet goed 
mogelijk. Daarom moeten wij ons noodzakelijkerwijze beperkingen op
leggen, waarbij wij ons realiseren dat dit tevens een zekere eenzijdigheid 
in de hand werkt. De keuze is gevallen op behandehng van de relatie 
tussen energie en industrie. Deze relatie kent verschillende aspecten. 

Allereerst moeten de vraagstukken betreffende de energievoorziening 
onderscheiden worden in die welke handelen over acute crisissituaties 
en in die welke zich bewegen rond lange termijn effecten als schaarste 
en prijsstijgingen. Bij beschouwingen over acute situaties komen punten 
als de grootte van de voorraden (zowel van energie als van essentiële 
halffabrikaten), prioriteitsstelling voor de energievoorziening, diversifi
catie van de gebruiksmogelijkheden van de verschillende energievor
men (bijv. kan de oven behalve met gas ook met olie worden ge
stookt) en spreiding van activiteiten over meer landen aan de orde. Het 
ligt niet in de bedoeling deze onderwerpen nader te bespreken; er kan 
gemakkelijk een apart verhaal aan het onderwerp crisis-management bij 
energieschaarste gewijd worden. Hier zullen wij ons beperken tot de 
lange termijn aspecten. In feite komt dat erop neer dat wij nagaan 
welke de lange termijn effecten van de recente belangrijke prijsstijging 
en eventueel verder voortschrijdende prijsstijgingen zullen zijn. Wij 
willen ons hier niet bezig houden met expliciete voorspellingen omtrent 
het prijsverloop van energie tot dejaren 1990-2000. Anderzijds is het 
nodig toch iets naders ter gedachtenbepaling op te geven aangezien het 
anders volstrekt onduidelijk is welke soort effecten wel en welke soort 
niet te verwachten is. Ons uitgangspunt is dat wij de grootste reële 
prijsstijging tot 2000 nu wel achter de rug veronderstellen. De wereld
marktprijzen zullen wel verder stijgen met de algemene inflatie en 

Natuurkundige Voordracliten, N.R. 54; naar een lezing op 6 oktober 1975 voor de Koninklijke 
Maatschappij yoor Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage. 
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mogelijk nog iets meer. Wij veronderstellen echter dat er niet meer 
zoiets als een prijsstijging met een faktor 3 tot 4 van de rawe olie zal 
optreden zoals wij die gehad hebben in de afgelopen twee jaar. Belang
rijkste redenen voor deze veronderstelling zijn het prijsniveau van de 
alternatieve energiebronnen en de economische ontwrichting op korte 
termijn die zou ontstaan en die ook schadelijk voor de olieproduceren
de landen zou zijn. 

INVLOED STUGING ENERGIE-PRUZEN 
OP EEN INDUSTRIEEL BEDRUP 

Eigen verbruik 

' Produktie 
DiVekt verbruik < Gebouwen 

^ Transport 

Indirekt verbruik-mater ialen 

Gebruik door produkten 

Direkt verbruik 
Indfnekt verbruik-reparaties onderhoud 

PRODUKTENPAKKET 
(NIEUWE PRODUKTEN) 

OGJ 
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Overzicht lange termijn effekten 

In fig. 1 wordt een overziclit gegeven van de verschillende soorten lange 
termijn effecten voor de industrie. Alvorens de daar aangeduide effec
ten stuk voor stuk meer in detail te beschouwen eerst enkele opmerkin
gen vooraf die voor alle gelden. 

Elke wijziging, elke aanpassing aan de gestegen energieprijs kost op 
zich ti jd en geld. Een erg snelle aanpassing leidt in het algemeen tot 
kapitaalvernietiging. Niet de vraag of een bepaalde aanpassing technisch 
mogelijk is, maar veeleer de vraag naar het economische nut zal de 
beslissing beheersen. Nog niet afgeschreven apparatuur zal niet zo ge
makkelijk worden vervangen, noch in de industrie, noch in de huishou
ding. 

In het algemeen is er eerst een kapitaaUnvestering nodig teneinde tot 
een lager energieverbruik te komen. Om goed te kunnen overzien welke 
maatregelen verantwoord zijn is het dus erg belangrijk een goed inzicht 
te hebben in de te verwachten ontwikkeling van de energieprijzen. Daar
bij is differentiatie naar de vorm van de aangeboden energie, naar het 
land waarvoor geoptimaliseerd wordt en naar specifieke tariefstructuren 
noodzakelijk. Het is een overheidstaak zoveel mogelijk inzicht in haar 
doelstellingen te verschaffen opdat te lange reactietijden en kapitaalver
nietiging zoveel mogelijk worden vermeden. Een internationaal opereren
de onderneming zal haar produkten zo min mogelijk differentiëren op 
essentiële punten. Van deze hoek uit is dus een duidelijke vraag naar 
harmonisatie van de overheidsvoorschriften en tarifiëringen te ver
wachten. Ook meer algemeen, in het kader van eerlijke concurrentiever
houdingen, is dit te verkiezen. 

Om een gevoel voor grootteorden te verkrijgen is het goed één dollar-
prijs per barrel ruwe olie (crude) om te zetten in een prijs in centen per 
kWh thermische energie. Rekening houdende met een conversieverhes 
bij raffinage van 8% van de energie krijgen wij dan dat $ 8 per barrel 
correspondeert met ongeveer 1,3 c/kWh. 

In feite moet de consument natuurlijk behoorlijk meer betalen omdat 
er ook transport-, raffinage- en distributiekosten, alsmede belastingen, 
zijn. De invloed van een prijsstijging van de ruwe olie kan echter vrij 
goed met de omrekeningsfactor bepaald worden. Een stijging tot $ 10 
per barrel geeft een prijsstijging van ongeveer 0,33 c/kWh; in de praktijk 
zal het iets meer zijn door bepaalde procentuele marges. Om dat cijfer 
in een nog vertrouwder begrip om te zetten nog het volgende beeld. Een 
dergelijke stijging correspondeert met een stijging van royaal 3 cent per 
m^ aardgas en van ongeveer 4 cent per Hter stookolie, indien men de 
prijs per kWh voor deze energievormen dezelfde wil houden. 
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Eigen verbruik 

Produktie 

Bij de vervaardiging van produkten wordt een hoeveelheid energie ge
bruikt (zowel direct als indirect via de gebruikte materialen) die uitge
drukt in kWh thermisch per gulden toegevoegde waarde sterk uiteen
loopt tussen de verschillende bedrijfstakken. De gemiddelde waarde van 
de benodigde energie zal op ongeveer 8% van de toegevoegde waarde 
liggen. Hoog is hij (oplopend tot 30 a 40%) bijvoorbeeld in de steen- en 
cementindustrie, bij de kunstmestproduktie en heel in het algemeen bij 
de chemische en materiaalproducerende industrie. Lage waarden treden 
bijvoorbeeld op in de elektrotechnische industrie, in de teje-communi-
catie en bij drukkerijen. Het is duidelijk dat produkten met een grote 
energie-inhoud meer door energieprijsveranderingen beihvloed worden 
dan laagenergetische. 

Het is uiterst moeilijk algemeen geldige gegevens te verstrekken over de 
mogelijkheid om in produktieprocessen energie te besparen. Er zijn 
reeds enkele studies verschenen, die per produktieproces hier inzicht in 
proberen te geven. In heel wat gevallen geldt dat voor belangrijke be
sparingen het gehele proces gewijzigd dient te worden, zodat invoering 
slechts zeer geleidelijk plaats kan vinden. Een feit is natuurlijk, dat de 
produktieprocessen die werkelijk erg veel energie gebruiken (bijvoor
beeld de aluminiumextractie uit bauxiet) ook vroeger al geoptimaliseerd 
werden. Research en ontwikkelingsresultaten zijn hier nodig voor addi
tionele energieverbruiksbeperking. 

Belangrijk is op te merken dat uit een Amerikaanse studie gebleken is 
dat de hoeveelheid energie, gebruikt per eenheid produkt (exclusief de 
energieinhoud van de materialen) tussen 1962 en 1967 in bijna aüe 
takken van industrie afgenomen is. Kennelijk leidt de wens tot effi
ciënte produktiemethoden zelfs zonder hoge energieprijs al tot beper
king van het industriële energieverbruik. Van een meer bewuste opstel
hng en een verschuiving van economische optima door de energieprijs
stijging kan dus bepaald nog heel wat verwacht worden. 

Gebouwen 
Het gebruik in de gebouwen voor verwarming, verlichting en eventueel 
luchtconditionering (bevochtiging, koeling en geforceerde luchtcircula-
tie) is relatief belangrijk bij die industrie waarbij het produktieproces 
zelf niet energie-intensief is. Bij een elektrotechnische industrie kan dit 
deel wel oplopen tot 30 a 40% van het totale energieverbruik. Direct 
bezuinigingsmogelijkheden zitten vooral in eenvoudige maatregelen als 
een lager verlichtingsniveau, een lagere gemiddelde temperatuur, ver-
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standiger gebruik van de stookinstallaties en een betere discipline 
onder de werknemers bij liun handelingen, die tot energieverbruik lei
den. Op de wat langere termijn komen daar punten als betere ther
mische isolatie van daken, vloeren en muren, minder glasoppervlak, 
meer differentiatie in verlangd hchtniveau en warmtewisselaars voor de 
luchtveiversing bij. Het l i jk t er op dat voor al deze maatregelen nauwe
lijks meer research nodig is; de noodzakelijke technieken zijn beschik
baar. Door enig ontwikkelingswerk en massaler gebruik kan hier en daar 
de prijs van de extra voorzieningen nog wel dalen. Een winst in energie
verbruik van enkele tientallen procenten t.o.v. 1973 is op de lange duur 
zeker haalbaar. 

Transport 
De industrie gebruikt ook door zijn transportbehoefte energie. Trans
port wordt relatief duurder en dit zal in principe consequenties hebben 
voor de lokahsatie van industriële vestigingen. Verwerking van ertsen in 
de buurt van de mijn zal hierdoor worden gestimuleerd. Overigens moet 
het effect ook weer niet overschat worden omdat transportkosten 
meestal slechts vrij gering zijn t.o.v. de waarde van het getransporteerde 
produkt en omdat de energiekosten dan maar weer een zeer beperkt 
gedeelte van de transportkosten bepalen. Alleen de zeer veel energie 
gebruikende luchtvaart geeft belangrijke prijsstijgingen te zien. 

In het transportbedrijf zelf zal meer aandacht besteed gaan worden 
aan de logistiek. De bevrachting zal zorgvuldiger geschieden. Teneinde 
dit technisch uitvoerbaar te maken zal meer gebruik gemaakt gaan 
worden van de computer. 

Materialen 
De door de industrie verwerkte materialen hebben een zekere energie-
inhoud. Dat er inderdaad een belangrijke spreiding is, wordt aangegeven 
in fig. 2. Hierin wordt bovendien op grond van een veronderstelde 
stijging van de reële oüeprijs van $ 3 naar $ 8 per barrel in de periode 
1973-1980 aangegeven wat de hieruit voortvloeiende procentuele prijs
stijging van de diverse materialen zou zijn. 

Doordat de energie-inhoud zo verschihend is zal ïn een aantal gevaUen 
substitutie van het ene materiaal door het andere overwogen moeten 
worden. Belangrijk is echter ons daarbij te reahseren dat de prijsontwik-
kehng van verschiUende elementen in belangrijker mate dan door 
energieprijsveranderingen in de periode tot 1990-2000 door andere oor
zaken beïnvloed kan worden. Relatieve schaarste, politieke acties en 
technologische ontwikkelingen kunnen daarbij een rol spelen. Bij de 
vergelijking van in principe substitueerbare materialen moet overigens 
met meer gegevens dan met alleen de energie-inhoud per ton rekening 
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Prys kWh % Prysstyging 

MATERIAAL per per 1980 t.o.v.1973 
ton f. ton (^3 —^^8 per 

(xlOOO) barrel) 

STAAL 670 13̂ 2 15 

ALUMINIUM 1800 90 38 

KOPER 4500 20 3 

ZINK 1580 15 7 

LOOD 1200 13 8 

TITAAN 40000 141 3 

AMMONIAK 120 13.4 83 

SALPETERZUUR 133 3.4 20 

1000 19 15 

FIG.2 

gehouden worden. Door de verschillende soortelijke massa van materia
len en door verschillen in overige fysische eigenschappen kan een be
paalde substitutie, die voor de hand l i jkt te liggen, feitelijk onvoordehg 
zijn. Als voorbeeld van het omgekeerde hiervan zij vermeld dat substi
tutie van ijzer/staal door aluminium in de auto op het eerste gezicht 
onwaarschijnlijker geworden is door de energieprijsstijging (zie fig. 2). 
Doordat echter voor bepaalde onderdelen in geval van aluminiumge-
bruik het gewicht van deze onderdelen, dus van de auto, afneemt, kri j
gen wij te maken met een lager benzineverbruilc wat de noodzakelijke 
meerdere energie voor de aluminium zelf meer dan compenseert. De 
energieprijsstijging stimuleert dus juist het gebruik van aluminium voor 
bepaalde auto-onderdelen. Van groot belang is bij substitutie in de be
schouwing te betrekken de mogelijkheid van recycling van het betrok
ken materiaal en met name — binnen dit kader — de verschillen in 
energieverbruik bij de recycling van verschillende materialen. 

Gebruik door produkten 

Direkt verbruik 
Er zijn verschillende studies verschenen over de beperking van het ener-
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giegebruik van produkten. Alhoewel de auto belangrijk is, zuüen wij ons 
niet bezig houden met besparingen op zijn verbruik. De pubhciteits-
media weten daar regelmatig veel over te berichten. Wij zuUen met twee 
opmerkingen volstaan. 
1. iVIiheubeschermende maatregelen leiden tot vermeerdering van ener

gieverbruik. Er zal een redelijk optimum gevonden moeten worden 
tussen milieubescherming en energieverbruik. Er kan nog veel tech
nische vooruitgang verwacht worden zodat een aanvaardbaar com
promis haalbaar moet zijn. 

2. Bij substitutie van de auto door een „goed" openbaar veiToerssy-
steem dient bedacht te worden dat door de criteria die voor „goed" 
gelden een dergelijk systeem wel eens een belangrijk hoger energiever
bruik per passagierskilometer zou kunnen hebben dan wij nu bij onze 
„slechte" systemen gewend zijn. Dit geldt vooral bij wat lagere be
bouwingsdichtheid. De grootste problemen zullen zijn het handhaven 
van een hoge frequentie met goede bezettingsgraad en het zinvol 
opvangen van het verschü in transportbehoefte tussen de spitsuren en 
de stille tijden. 

De belangrijkste besparingen in het huishouden moeten in de ruimtever
warming gevonden worden. Allereerst door betere thermische isolatie 
en door verbeterde bouw en opstelhng van c.v.-instaüaties. Het huidige 
rendement van 65-70% moet 5 a 10% verbeterd kunnen worden. Daar
naast is het elektriciteitsverbruik niet onbelangrijk. Globaal kunnen wij 
dit onderscheiden in dat voor het verwarmen van water en dat voor 
overig gebruik met momenteel ongeveer resp. 30% en 70% van het 
totale huishoudelijke elektriciteitsgebruik. Gebruik van elektriciteit 
voor verwarmingsdoeleinden is verspilling. Zoals uit fig. 3 bli jkt kan er 
ongeveer 46% van de energie gespaard worden door over te gaan op gas-
of olieverwarming. Voor watertemperaturen tegen de 100°C zal een 
beperkte elektrische bijverwarming in was- en vaatwasmachine uit 
kostenoverwegingen waarschijnlijk noodzakelijk blijven. Een grote uit
daging voor chemici ligt in de ontwikkeling van wasmiddelen die bij 
lagere dan de momenteel gangbare temperaturen werken. 

Aan de hand van het voorbeeld van de koelkast zuüen wij een bereke
ningswijze ülustreren die op simpele wijze uitsluitsel geeft over de eco
nomie van een energiebesparende maatregel (zie fig. 4). Als wij de dikte 
van de isolerende polyurethaanlaag van 35 tot 47 mm brengen, dan 
geeft dat aan extra materiaalkosten f 2 5 . Bovendien wordt bij dezelfde 
buitenafmeting de nuttige koelruimte geringer. Als wij dit financieel 
naar evenredigheid waarderen door introduktie van een prijs per nuttige 
hter inhoud dan komt dit neer op f 3 5 . Aan energie wordt gespaard 
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VERWARMING 
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34% vari het verhes door de wanden, wat correspondeert met ongeveer 
25% van het totale energieverbruik. Wij kunnen nu zien dat onder de 
veronderstelling dat jaarlijks 20% van de meerdere aankoopkosten 
terugverdiend moet worden de extra isolatie vanaf een elektriciteitsprijs 
van 6 c/kWh verantwoord is. Dat zulks praktisch nog onvoldoende ge-
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beurt, komt onder meer omdat vele kopers van huishoudelijke appara
tuur niet zo strikt economisch calculeren en zich veeleer laten leiden 
door de uitgave bij aankoop. 

Dat technologische ontwiklcelingen kunnen leiden tot energiebespa
ring van apparatuur kan heel goed in de elektronische sector getoond 
worden. In fig. 5 wordt het gemiddelde vermogen voor een viertal cate
gorieën televisietoestellen in de loop van de tijd gegeven. Aanvankelijk 
treedt een stijging van het energieverbruik in de periode 1950-1965 op 
door technische verbeteringen. Daarna treedt een drastische ombuiging 
op door de invoering van de transistor. De invoering van geïntegreerde 
schakelingen vanaf 1971 heeft tot een verdere reduktie van het energie
gebruik geleid. Het zijn dus fysisch-technologische doorbraken geweest 
die tot belangrijke vermindering van het energieverbruik geleid hebben. 
Heel globaal kunnen wij in financiële termen het energieaandeel bij het 
gemiddelde heden ten dage verkochte televisietoestel (kleur en zwart
wit gemiddeld) karakteriseren als aangegeven in fig. 6. Hieruit kan ge
concludeerd worden dat het energiebestanddeel in feite maar een zeer 
beperkte rol speelt. 

ENERGIEKOSTEN VAN 
E U R O P E E S T,V.APPARAAT 

Energie in maak proces 

Aanschaf prys konsument 

Energie by gebruik 

flOOO-

f l O Ü -

Kykgeld flOOO-

toestel 

FIG. 6 
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Het is vaak de verzwaring van de eisen van de consument, die ertoe leidt 
dat het energieverbruik niet zoveel daalt als uit de technische vooruit
gang alleen geconcludeerd zou kunnen worden. Iedereen wil een hi-fi 
stereo-geluidsinstahatie met behoorlijk uitgangsvermogen bezitten, 
terwijl 20 jaar geleden een eenvoudige radio-pick-up-combinatie vol
deed. Mogelijk zal de wens om onmiddellijk een beeld te hebben na het 
inschakelen van het televisieapparaat zo sterk zijn dat als apparaten met 
constant warm gehouden katode op de markt verschijnen iedereen een 
dergelijk apparaat wil (zoals dat in de USA gebeurt). Overigens is met 
behulp van andere wijzigingen in de buis ook reeds bereikt dat de 
opwarmtijd van ongeveer 20 sec tot ongeveer 5 sec teruggebracht is. 
Deze wijzigingen brengen een veel beperkter extra-energieverbruik met 
zich mee. 

Indirekt verbruik 
Onderhoud en reparaties brengen ook energieverbruik met zich mee. 
Het is echter het arbeidsintensieve karakter van deze activiteiten dat 
overheersend is bij de op dit vlak te verwachten ontwikkehngen. In de 
electronica speelt bovendien het niet repareerbaar zijn van geïntegreer
de schakelingen mee. De invloed van het energieverbmik speelt een 
ondergeschikte rol. 

Produktenpa kke t 

Ten dele zal er een verschuiving in de door de consument gevraagde 
produkten gaan ontstaan, ten dele zullen er produkten verkocht kunnen 
worden die voordien in het geheel niet gevraagd werden. 

De relatieve verschuiving in de produktvraag zal langs twee wegen 
geïnduceerd worden. Ahereerst zal de totale welvaart niet op de tot 
voor kort gangbare wijze stijgen o.a. doordat grote bedragen voor de 
import van energie uitgegeven moeten worden. De afzet van produkten 
die een grotere prijselasticiteit hebben zal hier sterker door worden 
beïnvloed dan van die met een kleinere prijselasticiteit. Daarnaast geldt 
dat de prijsstijging van energie-intensieve produkten groter is dan die 
met een geringe energie-inhoud. Deze beide effecten kunnen elkaar voor 
verschillende produkten versterken of verzwakken. Daamaast geldt nog 
voor produkten die bij gebruik energie nodig hebben dat ze voor de 
consument minder aantrekkelijk worden en wel des te meer naarmate 
dit energieverbruik groter is. 

Natuurkundige kennis en een verfijnde technologische aanpak kan 
leiden tot gebruikmaking van de nieuwe mogelijkheden. Nieuwe vraag 
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naar produkten kan komen op het vlak van aüe mogelijke meet- en 
regelapparatuur, die overbodig gebruik en slechte optimahsatie tegen 
gaat. Voorbeelden zijn schakelaars, die zich enige ti jd na inschakelen 
automatisch uitschakelen, thermostaten per radiator, warmtelekmeters, 
elektronische regeling van de benzinedosering bij auto's en verbeterde 
apparatuur voor efficiëntere met gas gestookte c.v.-ketels. 

Erg veel energieverbruikende artikelen als elektrische kachels en 
warmtelampen krijgen het extra moeilijk. Van het afschaffen van 
luxueuze artikelen als elektrische tandenborstels, messen e.d. hoeft 
trouwens geen enkel soulaas verwacht te worden. Hun energieverbruik 
is uiterst minimaal; een Amerikaanse studie heeft laten zien dat slechts 
0. 0 1 . van het elektriciteitsverbruik door deze zg. ,,gadgets" komt. 

Hoogwaardige elektrische energie kan uit energie-efficiency overwegin
gen best gebruikt worden voor ruimteverwarming maar dan met behulp 
van warmtepompen. Door de energieprijsstijging ligt het gebruik van dit 
soort pompen, die bijv.* van -10°C naar -I- 30°C een theoretische wer
kingsgraad van ongeveer 8 kunnen hebben veel meer voor de hand dan 
vroeger. Overigens zal deze theoretische waarde in de praktijk niet ge
haald kunnen worden. De hoge apparaatkosten worden nu veel sneher 
terugverdiend dan vroeger. Elke koel- of diepvrieskast werkt momenteel 
al met een warmtepomp. Het fysisch mechanisme is dus al op grote 
schaal in gebruik. De belangrijkste verschillen tussen de te ontwikkelen 
apparatuur en de in gebmik zijnde betreffen: 
1. De werkingsgraad moet hoger zijn; minimaal 3 is toch wel geboden. 
2. Er moeten grotere hoeveelheden warmte gepompt worden; de schaal 

van de apparatuur moet vergroot worden. 
3. De kostprijs moet, mede door massafabricage, lager worden. 
Een andere interessante gedachte is om door warmte aangedreven 
warmtepompen te gaan ontwikkelen. In feite is het gruwelijke verspil
ling om met een gasvlam van 800-900°C water tot 60-90°C voor de 
centrale verwarming of tot 100°C voor koken te verwarmen. Er kan 
met veel minder energieverbruik volstaan worden als er een werkings
graad van bijvoorbeeld 3 bereikt zou worden. De energiewinst zou dan 
een faktor 4 bedragen omdat momenteel bepaald niet meer dan een 
rendement van 70% gehaald wordt. Voor beide soorten warmtepompen 
geldt dat ook de ontwikkeling op het gebied van warmtewisselaars 
aangepakt moet worden. Aan de lage-temperatuurzijde moet immers 
warmte onttrokken worden aan de koude buitenlucht, aan oppervlakte
water of aan een speciaal aan te leggen waterleidingnet. Aan de hoge-
temperatuurzijde moet de lucht voor de te stoken ruimte verwarmd 
worden. Omdat uit efficiency-overwegingen de hoge temperatuurkant 

* voor het pompen van warmte 
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van de warmtepomp zo laag mogelijk moet zijn bestaat er duidelijk 
behoefte aan optimaal gecontrueerde warmtewisselaars teneinde opper
vlak en prijs onder controle te houden. 

De mogelijkheden om zonne-energie (waaronder ook valt wind- en golf
slagenergie) te gaan gebruiken biedt een geweldige uitdaging aan natuur
kundige, scheikundige en constructeur. 
Hele takken van industrie zijn te verwachten op dit gebied. De cijfers 
variëren sterk, maar een 20% van de energieverzorging in de USA in het 
jaar 2000 door middel van de zon hoeft bepaald niet als utopische 
fantasie afgedaan te worden. 

Door de energieprijsstijging krijgt ook de recycling van materialen een 
impuls. Nagenoeg altijd geldt voor metalen dat voor de extractie uit erts 
meer energie nodig is dan bij hergebruik van het afgedankte materiaal. 
Hieromheen zal zich ook een gehele industrie gaan ontwikkelen. Overi
gens is de materiaal- en niet de energieschaarste de primaire reden voor 
deze recycling. 

Ook de telecommunicatie kan positief worden beïnvloed door hogere 
energieprijzen. Het naar elkaar of naar een winkel toegaan kan over
genomen worden door moderne telecommunicatiemiddelen. Energetisch 
is zulks bepaald aan te bevelen; vele sociale aspecten verzetten zich er
tegen. Gezelligheid en persoonlijk contact zijn uiterst belangrijk. Voor 
meer zakelijke relaties zuhen nieuwe vormen van telecommunicatie 
waarschijnlijk toch echt wel gestimuleerd worden door de hogere energie
prijzen, die leiden tot hogere transportkosten. 

Slotopmerking 

Wij hebben aangetoond dat de energieprijs en -verzorgingsmogelijk
heden op vele verschiüende manieren ingrijpen op de industrie. Ook 
is duidelijk geworden dat er heel wat, op langere termijn zelfs véél, 
bezuinigd kan worden. In hoeverre de autonome groei door de wens 
meer te produceren het uiteindelijk toch weer zal winnen hangt af van 
menselijke beleidskeuzen. 
Of er tevéél energie gebruikt zal gaan worden zodat het miheu onaan
vaardbaar aangetast wordt of volgende generaties zuüen vaststellen dat 
alles opgebruikt is, hangt verder af van de voortgang in de technologie 
ter winning van voor de mens nuttige energie. Daarover nu voorspel
hngen te doen li jkt niet verantwoord. 





S T E R R E N K U N D E V A N U I T DE RUIMTE 

door 

Dr. R.J. van Duinen 

Inleiding 

Sterrenkunde is eeuwenlang bedreven zonder hulpmiddelen. 
In de 17e eeuw kwam daarin met de uitvinding van de astronomische 
kijker door Antony Leeuwenhoek verandering. Sindsdien is de hemel 
met steeds machtiger telescopen bestudeerd. 

Een belangrijke beperking bleef bestaan: alle waarnemingen waren 
beperkt tot dat deel van het elektromagnetische spectrum waarvoor het 
oog en (wat later) de fotografische plaat gevoelig zijn. Pas na de tweede 
wereldoorlog werd deze beperking doorbroken: de „ruis" die vanuit de 
mimte in radio ontvangers werd opgevangen bleek informatie te bevat
ten omtrent de ons omringende kosmische ruimte. De radiosterren-
kunde heeft in de jaren na de oorlog een enorme vlucht genomen en ons 
inzicht in de structuur en evolutie van melkwegstelsels — niet aheen van 
onze eigen melkweg - enorm verdiept. Nog zijn de „klassieke" optische 
sterrenkunde en de radio-sterrenkunde beide beperkt tot waarnemingen 
van elektromagnetische straling welke door onze aardse atmosfeer 
wordt doorgelaten. Deze beperking wordt de laatste jaren echter ver
laten: sinds de ruimtevaart zijn er mogelijkheden ontstaan de straling in 
het ultraviolet en röntgengebied waar te nemen door instrumenten op 
te stellen in raketten en satellieten. En met hoogvliegende ballonnen 
wordt in het infrarood gemeten, welhcht in de naaste toekomst ook 
vanuit een satelliet (IRAS). 

Aan de hand van enkele actuele onderwerpen uit de huidige astro
fysica zal in het volgende worden getracht enige indruk te geven van de 
bijdragen welke uit de nieuwste tak van sterrenkunde - ruimteonder
zoek — kunnen worden verwacht. 

Als illustratiemateriaal zal ik gebruik maken van waarnemingen met 
het Groningse ultraviolet-instrument in de ANS. Tevens zal ik enige 
aandacht besteden aan de toch wel eigenaardige of in elk geval nieuwe 
elementen van waarnemingstechniek met een instrument dat zich in de 

Natuurkundige Voordrachten, N.R. 54; naar een lezing op 20 oktober 1975 voor Koninkhjke 
Maatschappij voor Natuurkunde Dihgentia te 's-Gravcnhage. 
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ruimte bevindt en zich daar met een snelheid van enkele tienduizenden 
kilometer per uur voortbeweegt. 

Sterrenkundige vraagstukken 

Laten we — om een indruk te verkrijgen van moderne sterrenkundige 
vraagstukken — ons een beeld trachten te vormen van de ons omringen
de ruimte. Onze „eigen" zon behoort met nog 100 miljard andere 
„zonnen" (sterren) tot een duidelijk bij elkaar behorende groep: een 
melkwegstelsel. 

Zo'n melkwegstelsel kan allerlei vormen hebben. Ons eigen stelsel 
heeft de vorm van een spiraalvormig opgewonden systeem waarin duide
lijke armen zijn te herkennen. Die armen zijn gebieden waar de ster
dichtheid het grootst is. Behalve dat melkwegstelsels sterren bevatten is 
er ook in meer of mindere mate — dat hangt van het stelsel af gas 
en/of stof te vinden. Stof is zeker in ons eigen stelsel in ruime mate 
voorhanden. Er is zoveel stof dat ons eigen melkwegcentrum door dat 
stof volkomen wordt verduisterd in de zichtbare golflengten. 

Het gas blijkt zich vooral daar te bevinden waar ook de sterren zijn. 
Met radiogolven is het gas — bijna uitsluitend waterstofgas — waarneem
baar. Het is de grote verdienste van radiosterrenkunde dat uit de ver
deling van het gas al zoveel over melkwegstelsels bekend is: deze ont
wikkehng is vooral door Nederlandse astronomen op gang gebracht 
(Oort, v.d. Hulst). 
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DOOI absorptie in waterdamp en kooldioxyde laat de atmosfeer slechts in een aantal banden 
straling boven in m door. De figuur geeft hiervan een beeld. Duidelijk is te zien dat voorbij een 
golflengte van 20 îm straling van hemelbronnen het aardoppervlak niet kan bereiken. Dat 
betekent dat koele hchamen welke hun emissie geheel üi het infrarood hebben, niet op de aarde 
kunnen worden waargenomen. Wil men ze bestuderen dan zal dat met kijkers boven de atmo
sfeer moeten gebeuren. 
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Wij bewonen met onze zon een buitengebied in ons eigen melkweg
stelsel. Onze melkweg, samen met een aantal andere in onze nabijheid, 
behoort tot een groep van stelsels, waarvan men aanneemt dat ze onder
ling een en ander gemeen hebben. In de kosmische ruimte bestaan zeer 
grote aantallen melkwegstelsels, sommige meer of minder duidelijk in 
groepen gerangschikt. Zoals gezegd, ieder stelsel bestaat weer uit tien
tahen miljarden sterren en sommige bevatten gas en stof. 

Met dit beeld komen de vragen die de sterrenkundige zich stelt als 
vanzelf: waarom zien melkwegstelsels er uit zoals ze eruit zien? Hoe 
zijn ze ontstaan? Hoe en waarom veranderen ze hun vorm? Zijn er 
direct al sterren aanwezig? Hoe ontstaan sterren in stelsels? Waarom 
vinden we uiterst energierijke processen in kernen van sommige melk
wegstelsels en niet in andere? 

Er is verbazingwekkend veel geleerd in de tijd dat we alleen - letter
l i jk - konden „kijken" naar de hemel om ons heen. Maar de problemen 
waarmee de sterrenkunde wordt geconfronteerd moeten worden aange
pakt met ahe mogelijke middelen. Betekende de komst van radioster
renkunde al een enorme sprong voorwaarts, nu door het ruimteonder
zoek vrijwel het hele elektromagnetische spectrum voor sterrenkundige 
waarnemingen beschikbaar komt gaan de „ogen" van de astronomen 
pas echt open. Zo hebben waarnemingen in het ultraviolet de toegang 
verschaft tot wat zich afspeelt in extreem hete sterren. In het infrarood 
is het nu mogelijk metingen te doen aan koele objecten. 

In het röntgengebied worden hete plasma's waargenomen en mis
schien wel de meest tot de fantasie sprekende objecten: „black holes". 
Het uitzicht dat thans aan astronomen kan worden geboden is oneindig 
rijker en gevarieerder dan ooit met „visuele" middelen mogelijk zou 
zijn. Men mag hopen dat het ruimteonderzoek een bijdrage zal kunnen 
geven aan de oplossing van belangrijke astrofysische problemen. 

Ruimteonderzoek met ANS 

In Nederland wordt al geruime ti jd (ongeveer 10 jaar) aan sterrenkundig 
ruimteonderzoek gewerkt. Door een drietal instituten, verbonden aan 
de universiteiten van Leiden, Utrecht en Groningen, zijn instrumenten 
geconstrueerd, die in Europese en Amerikaanse satehieten werden inge
bouwd; daarnaast werd en wordt onderzoek gedaan met stratosferische 
bahonnen (hoogte ongeveer 40 km), vanuit hoogvliegende vliegtuigen en 
met raketten. 

Het ligt voor de hand de Nederlandse Astronomische Satelhet ANS als 
voorbeeld te nemen bij de bespreking van de praktijk van het waar-
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nemen vanuit de ruimte. Dat ik mij voornamelijk zal beperken tot 
waarnemingen met het Groningse instrument mag u opvatten als lokaal 
chauvinisme. 

De ANS is op 30 augustus 1974 gelanceerd, helaas niet precies in de 
gewenste baan maar toch wel zo goed dat na enige aanpassingen in de 
meetprocedures de nadelen van de afwijkende baan grotendeels konden 
worden opgeheven. De baan is zo gekozen dat de satelliet zich steeds 
ongeveer boven de scheidingslijn van licht en donker bevindt. Dat be
tekent dat de zon - met uitzondering van korte periodes - steeds laag 
aan de horizon voor ANS te zien is. De zonnepanelen worden door een 
besturingssysteem dat de zon gebruikt om de richting te bepalen steeds 
nauwkeurig loodrecht op de as ANS-zon vastgehouden. ANS kan 
draaien om deze denkbeeldige as; deze beweging wordt gebruikt om een 
ster op te zoeken en voor enige ti jd ,,vast" te houden. Dat wü zeggen 
ANS richt zich nauwkeurig op de gewenste ster en terwijl de satelhet 
zich met grote snelheid voortbeweegt (in 100 minuten wordt een volle
dige tocht om de aarde voltooid) wordt de kijkrichting door een draai
ing om de „zonneas" voortdurend bijgesteld zodat de ster in het ge
zichtsveld van de meetinstrumenten bl i j f t . Dat nauwkeurig bijsteüen 
gebeurt door middel van een televisieachtige camera die direct met een 
kleine computer is verbonden. De computer berekent steeds de af
wijking van de gewenste stand en geeft opdrachten aan een drietal 
reactiewielen waardoor de stand voortdurend wordt bijgeregeld. Dit kan 
ongeveer 20 minuten worden volgehouden. Dan verliest de camera het 
sterveld uit het oog omdat de ster te dicht bij de horizon is gekomen. 
De camera krijgt van de computer opdracht een nieuw sterveld op te 
zoeken, te herkennen en vervolgens begint de volgende meting. In elke 
omloop wordt op deze wijze aan zo'n vijftal objecten, die tevoren zijn 
uitgezocht, gemeten. De meetresultaten — waarover straks meer — 
worden in het geheugen van de boordcomputer bewaard totdat ANS 
boven het grondstation is gekomen en het geheugen wordt uitgelezen. 
Direct daarna worden de opdrachten voor de volgende meetperiode van 
12 uur omhoog gezonden en tegen de tijd dat ANS uit het gezichtsveld 
van de antennes is verdwenen begint de satelliet geheel op zijn eigen 
houtje aan de volgende meetserie van 12 uur. 

De voorbereiding van de waarnemingsprogramma's begint in de drie 
instituten van waaruit de instrumenten aan boord van ANS afkomstig te 
zijn, dus in Groningen, Utrecht en Cambridge (USA). Dit proces, dat 
begint met de strerrenkundige vraagstukken welke met de waarnemin
gen moeten worden aangepakt en eindigt met het uitzoeken van ge-
sclukte stervelden en het genereren van commando's wordt uiteindelijk 



S T E R R E N K U N D E V A N U I T D E RUIMTE 19 

voltooid in Darmstadt, waar een groep medewerkers van het NLR de 
bediening van de satehiet voor zijn rekening neemt. Ook in Darmstadt 
worden de meetgegevens, zoals ze door ANS zijn verzameld, in voor 
mens en/of computer geschikte vorm omgezet en voor verdere verwer
king klaar gemaakt. Misschien wel het meest karakteristieke aspect van 
waarnemen met zo'n efficiënt instument als ANS is dat 24 uur per dag 
en 7 dagen in de week sterrenkunde kan worden bedreven zonder 
hinder van wolkenvelden, storingen aan apparatuur of gebrek aan slaap-
tijd, allemaal factoren die het leven van de astronoom soms moeüijk 
maken. 

Met het Groningse instrument in ANS zijn, dankzij deze enorme 
efficiency, in de ruwweg 30% van de ti jd die we beschikbaar hadden 
(elk instrument kreeg 1/3 van de ti jd toebedeeld) zo'n 16.000 waar
nemingen verricht aan 6000 verschiüende objecten! 

Misschien geeft zo'n cijfer beter dan enig ander argument aan, waar
om we zo sterk van opvatting verschhden met staatssecretaris Klein die 
meende dat het ,,nu wel genoeg was". 

Resultaten 

Misschien wel het meest spectaculaire resultaat dat met ANS is bereikt, 
is de ontdekking van pulserende röntgenbronnen in bolvormige sterren
hopen door onze Utrechtse en Amerikaanse cohega's. Een dergelijke 
primeur is in het sterk concurrerende wereldje van de moderne sterren
kunde van groot belang, zowel vanwege de intrinsieke waarde van de 
ontdekking als ook vanwege het internationale prestige dat Nederiand 
als kersverse ruimtevaartnatie zich door zulke spectaculaire resultaten 
heeft verworven. 

Toch zal ik niet nader over deze aspecten van ANS-resuÜaten berich
ten; wellicht dat een voordracht van één van mijn Utrechtse cohega's in 
uw lezingencyclus van een volgend seizoen kan worden ingepast. Ik zal 
u thans nog in het kort enkele resultaten toehchten welke met het 
ultravioletexperiment zijn verkregen. 

Laten we terugkeren naar het beeld dat ik u in het begin van mijn 
voordracht heb geschetst: sterren in een melkwegstelsel gescheiden door 
een uiterst ijle ruimte waarin hier en daar stofmassa's het sterlicht min 
of meer verduisteren. Behalve verduisteren doen stofdeehjes met af
metingen kleiner dan de golflengte van het hcht ook nog iets anders: ze 
verstrooien het licht en wel zo dat kortgolvig hcht sterker wordt ver
strooid dan langgolvig hcht. Net zoals de zon wordt verkleurd door 
stofdeeltjes in de aardatmosfeer, wordt steriicht verkleurd door stof
deeltjes in de interstellaire ruimte. Door de korte golflengte is dit effect 
in het ultraviolet nog sterker dan bij zichtbaar licht. Bestudeert men 
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deze verkleuring bij verschillende golflengten, dan komt er een resultaat 
te voorschijn dat is getekend in figuur 2 met de getrokken l i jn. 
Het blijkt dat bij ongeveer 2200 Angstrom een „bobbel" in de curve 
voorkomt. 

Met ANS is een systematische studie uitgevoerd naar het gedrag van 
deze bobbel in alle mogelijke richtingen in onze eigen melkweg. Daaruit 
hopen we informatie te krijgen over de verdeling en de aard van het 
interstellaire stof. Deze studie hebben we echter niet beperkt tot onze 
eigen melkweg: we hebben ook studie gemaakt van het stof in nabije 
melkwegstelsels. In zo'n stelsel - de Grote Magelhaense Wolk - blijkt 
nu de verkleuring van het sterhcht duidelijk anders te verlopen dan de 
gemiddelde verkleuring in onze eigen melkweg. De ANS-meetpunten 
zijn aangegeven met cirkels in figuur 2. Duidelijk is dat de „bobbel" 
geheel ontbreekt! Dat leidt tot de conclusie dat de samenstelling van 
het interstellaire stof in dat melkwegstelsel verschilt van die in ons eigen 
stelsel! 

I L I I I I I 
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Fig. 2 
De gemiddelde extinctie wet in onze melkweg vergeleken met de extinctie zoals deze met het 
ultraviolet experiment in ANS in de L M C associaties gevonden is. Het ontbreken van de 
„bobbel" bij 3.5M"1 (2200A) is wellicht een gevolg van een andere samenstelling van het 
interstellaire stof. 

Waarom dat zo is kan samenhangen met verschülen in evolutie van 
sterren in de beide stelsels. Zo'n afwijking van de samenstelling van het 
interstellaire stof is misschien in ons eigen melkwegstelsel ook wel te 
vinden. We moeten ons dan niet beperken tot waarneming van sterren 
„vlak b i j " de zon, zoals dat door voorgaande satellieten wel is gedaan. 
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maar sterren op grotere afstand bekijken. Uiteraard is door de grotere 
afstand ook de intensiteit van het sterlicht geringer. Het ultraviolet 
instrument is zo gevoelig en de richtnauwkeurigheid van ANS zo goed, 
dat het mogelijk is geweest zulke waarnemingen te doen. De uitslag van 
deze metingen is op dit moment nog onzeker maar er zijn aanwijzingen 
dat op grotere afstanden in ons eigen melkwegstelsel afwijkingen in de 
samenstelling van het stof voorkomen. 

Het ultraviolet-instrument is vooral geschikt om hete sterren waar te 
nemen. Dat vindt zijn oorzaak in de keuze van het golflengtegebied. 
Immers waar een ster zoals onze zon met een temperatuur van 6000 K 
het maximum van de emissie heeft liggen bij een golflengte van zo'n 
500 nm (nanometer = 10"'m), zal een hetere ster (zeg 30.000 K) zijn 
emissie-maximum hebben in het ultraviolet (bij lOOnm). Het waar
nemen van hetere sterren is van belang voor onze kennis omtrent de 
stervorming. Dat hangt samen met het veel grotere en dus snellere ver
bruik van brandstof in een hetere ster in vergelijking met een koelere 
ster. In ons voorbeeld zou de hete ster per eenheid van oppervlak al 5'' = 
625 maal zoveel vermogen uitstralen dan de zon. De levensduur van 
zo'n ster is kort — enkele miljoenen jaren — in vergelijking met onze zon 
die al miljarden jaren bestaat. 

Zo'n ster is als regel nog niet ver van z'n geboortegebied verwijderd. 
Bestudering ervan kan ons iets leren over het proces van zijn ontstaan. 
Het is interessant dat zuUce hoge temperaturen niet uitsluitend blijken 
voor te komen bij zware jonge sterren. Ook in de eindfase van het leven 
van „normale" sterren komen soms tijdelijk zeer hoge temperaturen 
voor. ANS heeft verscheidene van deze sterren bestudeerd met de be
doeling de levensloop van sterren vlak voor hun eindfase beter te be
grijpen. Vlak voor die eindfase doen zich soms explosies voor, waarbij 
de ster zijn buitenste lagen verliest. 

Dit proces is een voorbeeld van hoe het interstehaire materiaal wordt 
verrijkt doordat het stermateriaal aan de ruimte wordt „teruggegeven". 
Zulke explosies heten novae of supernovae. Ook zulke objecten zijn 
met ANS waargenomen. Het is wellicht interessant op te merken, dat 
we eigenlijk niet hadden verwacht aan de studie van de eindfase van de 
levensloop van sterren te kunnen bijdragen: het bleek een spectaculaire 
meevaller dat de objecten vaak zo heet zijn dat ze veel helderder zijn in 
het ultraviolet dan op grond van waarnemingen tot dusver mocht 
worden verwacht. Toen bleek dat een proefwaarneming erg succesvol 
was is het aantal objecten van deze aard aanzienlijk uitgebreid. Ondanks 
het voortijdig stopzetten van de ANS-waarnemingen zijn we erin ge
slaagd nieuwe waarnemingen aan deze interessante sterren te doen. 

Het zou te ver voeren een uitputtende opsomming te geven van de 
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minstens 25 wetenscliappeiijke programma's van alleen al het ultra
violet-instrument in ANS waaraan door een 30-tal astronomen in bin
nen- en buitenland wordt gewerkt. Voeg daarbij de succesvohe Utrecht
se en Amerikaanse waarnemingen dan begrijpt u dat alleen met een 
bescheiden (maar knappe) satelliet als ANS een aanzienlijke bijdrage 
aan de sterrenkunde is gegeven, een bewering die gemaklcelijk valt te 
staven door te verwijzen naar alle ANS-publikaties die in de vakhtera-
tuur zijn verschenen. 

Wanneer u zich dan bedenkt dat er naast en na ANS met andere 
satellieten (en straks de Shuttle) sterrenkundige waarnemingen (zullen) 
worden gedaan, dan zal het duidelijk zijn hoezeer de ontwikkeling van 
sterrenkunde, van onze kennis van het heelal, is gestimuleerd door het 
Ruimteonderzoek. Het onderzoek vanuit de ruimte is voor de sterren
kunde onontbeerlijk geworden, nu al, twintig jaar nadat de eerste 
Spoetnik werd gelanceerd. 



G R O E I EN M I L I E U 

door 

Dr. R. Hueting 

Meiding 

De economische theorie houdt zich bezig met het verschijnsel schaarste, 
en wie afgaat op wat de mensen doen kan haast niet aan de indruk 
ontkomen dat het schaarstefacet een van de belangrijkste factoren is die 
het menselijk handelen bepalen. Waarschijnlijk trekt daardoor econo
mische literatuur relatief veel publieke belangstelling. 

Ik zal drie punten behandelen. In de eerste plaats wil ik even stil staan 
bij het economische kenobject. Daarover bestaan veel misverstanden, 
waarvan het meest voorkomende is, dat de economische theorie zich 
uitsluitend bezighoudt met het fenomeen produktie. Wanneer ik erin 
slaag duidelijk te maken dat dit niet het geval is l i jkt het niet moeilijk 
meer het tweede punt, de economische facetten van het milieu
probleem, nader toe te hchten. Het derde punt, de economische groei, 
is het meest controversiële. Het raakt het vooruitgangsgeloof van vooral 
de noordelijke cuhuren van onze wereld en speelt een dominante rol in 
de (economische) pohtiek. Ik hoop u van twee dingen te kunnen over
tuigen. Ten eerste dat het steeds verder opvoeren van de produktie 
allerminst a priori de economische groei hoeft te bevorderen. En ten 
tweede dat verwijten over emotionahteit in de groeidebatten beter 
achterwege kunnen blijven, omdat ze al te gemakkelijke waarheden 
bevatten: de behoefte aan het behoud van een vogelsoort is niet meer of 
minder emotioneel dan de behoefte aan vhegtuigen voor vakantievheg-
reizen. 

Het economisch kenobject 

Het economisch kenobject kan worden gedefinieerd als het keuze
probleem met betrekking tot de aanwending van schaarse alternatief 
aanwendbare middelen voor de bevrediging van rangschikbare behoef
ten. We kunnen in deze volzin twee categorieën onderscheiden. Aan de 

Natuurkundige Voordrachten N.R. 54; naar een lezmg op 3 november 1975 voor de Konink
hjke Maatschappij voor Natuurkunde Dihgentia te 's-Gravenhage. 
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ene kant de middelen. Deze zijn in principe steeds objectief meetbaar. 
Aan de andere kant de behoeften. Deze zijn uiteraard subjectief. Econo
mische problemen ontstaan uit de schaarste van de behoeftebevredi
gingsmiddelen ten opzichte van de behoeften. 

Uit deze definitie, die door de moderne economie algemeen wordt 
aangehangen, volgt onmiddellijk dat de milieuverslechtering ook een 
economisch vraagstuk is. Immers, de mens heeft voor zijn directe be
hoeftebevrediging (consumptie) en voor de produktie milieugoederen 
nodig. Tamelijk schoon water, tamelijk frisse lucht, een goed fungeren
de bodem, een soortenrijk natuurlijk müieu, ruimte, een zekere mate 
van stilte, een gevarieerd landschap - zij zijn aüe onontbeerlijk voor het 
menselijk leven. Maar tevens zijn zij schaars en zij worden in snel tempo 
schaarser. Als het miheu overvloedig en onbeschadigd voorhanden was, 
zou het geen economische probleem opleveren en de grenswaarde (de 
prijs) van de miheugoederen zou nihU zijn. Ongelukkigerwijze vertoont 
de realiteit een ander beeld. De nieuwe schaarste wordt op pijnlijke 
wijze ervaren door steeds meer mensen. 

In het licht van deze eenvoudige waarheden is het merkwaardig, dat 
sommige auteurs — waaronder economen! — met grote hardnekkigheid 
een tegenstelling construeren tussen „het economische" en „het 
miheu". Dit misverstand, dat verschillende vormen kan aannemen, is 
naar onze mening te herleiden tot twee hoofdzaken: een ouderwetse 
opvatting van het kenobject van de economie en een ouderwetse diag
nose van de milieusituatie. Het eerste komt meer voor dan het tweede. 

De ouderwetse opvatting van het kenobject van de economie is blijven 
steken in de achttiende en de negentiende eeuw. Adam Smith interes
seerde zich voor de materiële, op de markt verhandelbare goederen — zij 
vormen immers zijns inziens de „Wealth of Nations". Hier vallen zelfs 
de diensten buiten - zij zijn „immaterieel" - en uiteraard het müieu. 
De stoffelijke goederen worden gewaardeerd volgens de produktiekos
ten — de waarde ontstaat door de produktie. Dit is dus een produktivis-
tische zienswijze, waarbij het begrip produktie dan ook nog zeer nauw 
wordt opgevat, nl. als de voortbrenging van stoffelijke goederen. 

Zoals bekend zijn er in de loop van de negentiende eeuw drie wijzigin
gen in dit standpunt opgetreden. In de eerste plaats heeft men ingezien 
dat het onderscheid tussen materiële goederen en immateriële diensten 
er, economisch gesproken, weinig toe doet. Beide kunnen worden geih-
terpreteerd als schaarse middelen tot bevrediging van menselijke be
hoeften. Ook de diensten van de overheid vallen onder deze categorie. 
In de tweede plaats is het begrip „wealth" of rijkdom vervangen door 
het begrip „welvaart". Daarmee wordt bedoeld de behoeftebevrediging 
die door de schaarse middelen wordt opgeroepen. Dit is dus een 
psychische en subjectieve grootheid. Als economen veronderstehen dat 
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„de welvaart moet worden gemaximaliseerd" bedoelen zij niets anders, 
dan dat de schaarse middelen zodanig moeten worden aangewend dat 
de daaruit voortvloeiende behoeftebevrediging zo groot mogelijk zij. In 
de derde plaats is het waardebegrip geëvolueerd. Terwijl bij Adam Smith 
en de Engelse klassieken de waarde werd bepaald door de produktiekos
ten, ziet men sinds 1870 in dat een goed primair zijn waarde ontleent 
aan het feit dat het behoeften kan bevredigen. De subjectieve waarde 
ontstaat door de spanning tussen behoefte en behoeftebevredigings
middelen, dus door de schaarste. Natuurlijk heeft de grensnutschool, 
die deze verschuiving in het denken bewerkstelligde, niet vergeten dat er 
ook nog produktiekosten bestaan; hun relevantie voor de waarde is 
deze, dat de kosten medebepalend zijn voor de produktieomvang, en 
daarmee voor de uiteindelijke schaarste aan de geproduceerde goederen 
en diensten. Hiermee heeft de produktie een bescheidener plaats in het 
economische totaalbeeld gekregen dan bij Adam Smith en de Engelse 
klassieken. De welvaart kan stijgen (anders gezegd: de schaarste kan 
afnemen) door produktie, maar ook door verlaging van het behoeften-
peü. Zelfs kan de welvaart stijgen door een verminderde produktie, 
bijvoorbeeld wanneer vrije t i jd hoger wordt gewaardeerd dan het daar
door opgeofferde geproduceerde goed. De produktivistische opvatting is 
daarmee verlaten. 

Degenen die een tegenstelling tussen „economie" en „miheu" con
strueren, verkeren vaak nog in het produktivistische stadium. Zij menen 
dat de economie oproept tot steeds meer produktie, terwijl in feite de 
economie ervan uitgaat dat de mens een steeds hogere welvaart (= be
hoeftebevrediging) nastreeft. 

Uiteraard betekent deze zienswijze geen ontkenning van de betekenis 
die de produktie voor de welvaart (behoeftebevrediging) van de mens 
kan hebben. Het principiële verschü met de oude produktivistische op
vatting is echter, dat de moderne beschouwingswijze het gebruik van 
schaarse middelen voor de behoeftebevrediging buhen de produktie om, 
of zelfs ten koste van mogelijke produktie(vergroting), evenzeer tot de 
economische keuzehandelingen rekent en het resultaat ervan onder de 
welvaart begrijpt. 

We hebben als gevolg van de ongewenste verslechtering van ons milieu 
thans te maken met een keuzeprobleem - zo men wü confhct - tussen 
produktie en milieu. Aangezien beide bijdragen tot onze behoeftebevre
diging (welvaart) kan het afzien van verdere produktievergroting niet 
worden omschreven als de afweging van een economisch nadeel (het 
opgeven van een stuk potentiële produktie) tegen een niet-economisch 
voordeel (miheuverbetering). Wanneer - uit welke motieven dan ook -
het algemene gevoelen post vat dat de toestand waarin ons miheu ver
keert onaanvaardbaar is en de overheid overgaat tot het dwingend voor-
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schrijven van maatregelen ten aanzien van produktieprocessen en con
sumptiegewoonten, welke leiden tot een geringere hoeveelheid beschik
bare goederen en diensten, wordt daardoor de totale behoeftebevredi
ging, verkregen uit economische goederen, vergroot. In dat geval leidt 
geringere produktie tot hogere welvaart. 

Het kwantificeringsprobleem 

Op een omschrijving van het begrip economische groei zal ik straks 
nader ingaan. De conclusie zal zijn dat groei het beste kan worden 
omschreven als de toeneming van de hoeveelheid ter beschikking 
komende schaarse goederen. Hiertoe behoren niet aheen de geprodu
ceerde goederen en diensten, maar ook de schaars geworden milieu
goederen. De kennis omtrent de economische gang van zaken in de 
samenleving zou daarom sterk worden vermeerderd wanneer het moge
li jk zou zijn de milieugoederen onder dezelfde noemer te brengen als de 
geproduceerde goederen. We zouden dan immers in staat zijn niet aheen 
appels, peren, het ophalen van huisvuil en het bijwonen van een concert 
bij elkaar op te tehen, maar ook zuivere lucht, schoon water, stüte en 
landschappen. Ik heb zo'n jaar of tien geleden de illusie gehad dat dit 
voor een belangrijk deel mogelijk zou zijn. V i j f jaar onderzoek in een 
multidisciplinaire groep op het C.B.S. hebben mij geleerd dat dit groten
deels onmogelijk is. Een van de positieve neveneffecten van de misluk
te poging is geweest dat mijn inzicht in de relatie tussen miheu, econo
mie en economische groei is vergroot. Daarover wil ik u graag wat 
vertellen. ' 

Teneinde enige ordening te brengen in het uiterst complexe geheel 
van onze omgeving kan gebruik worden gemaakt van de klassieke in
deling in de componenten water, bodem en lucht. Uitgangspunt voor 
een nadere indeling ten behoeve van economisch onderzoek ligt in het 
feit dat elk van deze componenten talrijke gebruiksmogelijkheden voor 
de mens oplevert. Als gevolg van de maatschappelijke ontwikkehng (be
volkingsgroei, toeneming van de hoeveelheid geproduceerde goederen 
en diensten per hoofd van de bevolking) schieten die gebruiksmogelijk
heden in toenemende mate te kort om te voorzien in de bestaande 
behoeften. Sommige zijn uiteraard volstrekt essentieel voor het mense
hjk leven, andere zijn minder belangrijk. Wij herkennen hier het beken
de grondpatroon uit de relatie tussen de mens en de goederen: goederen 
zijn veelal schaars; zij hebben een uiteenlopende betekenis voor de 
mens; naarmate de beschikbare hoeveelheid kleiner is stijgt het grens
nut. 

Op deze wijze kan ook het leefmilieu worden benaderd. Daarbij 
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worden de gebruiksmogelijkheden, die het miheu voor de mens heeft, 
functies genoemd. Deze stemmen deels overeen met het begrip nuttig
heid, zoals dat in de economie wordt gebruikt: de eigenschap van een 
goed, te worden begeerd. Achter deze nuttigheid ligt dan weer de objec
tieve gebruikswaarde: het vermogen van een goed om een objectief 
resultaat tot stand te brengen, of dat resultaat nu door mensen wordt 
begeerd of niet. (De behoeftebevrediging die uheindehjk wordt opge
roepen v/ordt „nu t" genoemd). Een moeüijkheid is nu, dat sommige 
vitale milieufuncties niet door de mensen op prijs worden gesteld, om
dat zij niet weten hoe belangrijk deze functies zijn voor het leven op 
aarde (het menselijk leven inbegrepen 1)^ Daarom vallen de functies 
niet volledig samen met de nuttigheid; ten dele vahen zij samen met de 
objectieve gebruikswaarde. 

Voor zover de mensen de betekenis van het miheu onderkennen 
kunnen we uitgaan van hun behoeften - de typische procedure die de 
economie sinds 1870 volgt. Dit biedt een antropocentrisch uhgangs
punt voor de kwantificering van de waarde. Wanneer de intensiteit van 
deze behoeften uit de markt of uh marktgedrag valt af te leiden kunnen 
langs deze weg schaduwprijzen (zie blz. 37) van de miheufuncties 
worden berekend. 

Het blijkt echter, dat de mensen vaak niet beseffen welke schade er 
ontstaat als het miheu slecht functioneert. Een sterk voorbeeld is de 
lozing van kwik in het water door fabrieken langs de Minamatabaai in 
Japan, hetgeen bij de overwegend visetende bevolking tot verlammings
verschijnselen en sterfte leidde; dit verband kon pas achteraf worden 
vastgesteld. Bij het in gebruik nemen van gechloreerde koolwaterstoffen 
als DDT, diëldrin en aldrin heeft men zich de accumulatie in voedsel
ketens niet gerealiseerd. De klimatologische consequenties van CO^ -uit
worp is men pas de laatste jaren gaan beseffen. 

Het is waarschijnlijk dat vele vormen van produktie en consumptie 
gevolgen voor het mhieu zuhen hebben die thans nog niet of niet vol
doende bekend zijn. Deze beschadiging van het müieu zal in de toe
komst waarschijnlijk een verminderde behoeftebevrediging teweeg
brengen, maar dit werkt niet door in de huidige waardeschattingen van 
de mensen. Vandaar dat de nuttigheid geen houvast biedt en dat de 
waarde van de müieufuncties niet kan worden gebaseerd op de feitelijk 
gevoelde behoeften. Deze omstandigheid vormt een ernstig methodolo
gisch struikelblok op de weg naar kwantificering van de waarde van liet 
miheu. 

In de component water zijn onderscheiden de functies drinkwater, 
koelwater, spoel- en transportwater, proceswater, agrarisch water, 
recreatief water, water in het natuuriijke mhieu, vaarwater, water als 
element in het woonmüieu, benutting van water voor bouwwerken en 
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water als stortplaats van afval. Bij de uitwerking is tot verdere uitsplit
sing van de functies overgegaan. Functies van de component lucht zijn 
onder andere: lucht als factor voor het menselijk leven (functieverlies 
manifesteert zich onder meer in irritatie van de ademhalingswegen bij 
het inademen van verontreinigde lucht), lucht als factor in de agrarische 
sector en lucht als medium dat materialen herbergt (functieverhes leidt 
hier o.a. tot versnelde corrosie). 

Zolang de ruimte, de kwantiteit en de kwaliteit van een milieucom
ponent zodanig zijn dat een beslag, gelegd op een functie, niet ten koste 
gaat van de beschikbaarheid aan de andere functies voor de daaraan 
bestaande behoeften, is er geen sprake van een economisch probleem 
ten aanzien van de desbetreffende miheucomponent. Wanneer bijvoor
beeld in een regio de belasting van het water met afbreekbaar organisch 
materiaal door het zelfreinigende vermogen van het water kan worden 
opgevangen, zonder dat zulks het gebruik van de functies recreatief 
water, drinkwater enz. in de weg staat, wordt dat niet opgevat als 
miheuverslechtering. Het recreatieve water kan alsdan ongestoord en in 
gelijke mate als voorheen in de bestaande behoeften voorzien; de voor
ziening met drinkwater kan normaal voortgang vinden, waarbij de kos
ten beperkt blijven tot bijvoorbeeld de distributiekosten of een een
voudige filtering door een zandbed, afhankelijk van de plaatselijke 
situatie. Zodra echter het beslag op een functie van een milieucompo
nent leidt tot verminderde beschikbaarheid aan een andere functie, kan 
worden gesproken van milieuverslechtering in economische zin. Er is 
dan immers sprake van verlies aan nuttigheid en bijgevolg van een ver
mindering van voorheen mogelijke bevrediging van behoeften. 

In een economische benadering kan milieuverslechtering worden ge
definieerd als verminderde beschikbaarheid aan functies van een miheu
component. Korter gezegd: miheuverslechtering wordt gedefinieerd als 
functieverlies. Het optreden van functieverlies is blijkbaar ontstaan door
dat, als gevolg van de toenemende belasting van het miheu, er een zo 
groot beslag wordt gelegd op de verschihende functies van het milieu, 
dat deze in een onderlinge concurrentieverhouding zijn komen te staan. 
Of met andere woorden, het beslag dat door een mensehjke activiteit op 
een bepaalde functie wordt gelegd, gaat ten koste van een andere 
functie. Het ligt daarom voor de hand de zich voordoende functieverhe
zen te rubriceren door na te gaan waar concurrentie van functies in een 
milieucomponent plaatsvindt. 

Een milieucomponent heeft steeds drie aspecten, een kwantitatief (de 
hoeveelheid materie), een kwahtatief (de mate van verontreiniging) en 
een ruimtehjk aspect. De verminderde beschikbaarheid van een functie 
kan op elk van deze drie aspecten betrekking hebben. 

Wanneer het quantum van een milieucomponent te gering is voor het 
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gebruik C .q. het voorgenomen gebruik daarvan, is er sprake van kwan
titatieve concurrentie van functies. Bij kwantitatieve concurrentie 
worden de functies direct met elkaar geconfronteerd. Kwantitatieve 
concurrentie is absoluut; onttrekking ten behoeve van een bepaalde 
functie sluit gebruik voor andere functies volledig uit. Zij vindt t.a.v. 
het water plaats door daadwerkelijke onttrekking van water aan het 
miheu. Bij de lucht speelt kwantitatieve concurrentie geen rol. 

Wanneer de ruimte te kort schiet voor het gebruik c.q. het voorge
nomen gebruik van de functies is er sprake van ruimtelijke concurren
tie van functies. Ruimtelijke concurrentie speelt zich vooral af op de 
bodem. Zo schiet de stedelijke ruimte duidelijk te kort voor de bestaan
de behoefte aan wandelen, autorijden, fietsen, openbaar vervoer en 
spelen van kinderen. In de meeste landen bestaat voorts ernstige concur
rentie ten aanzien van het gebruik van de ruimte voor suburbanisatie, 
wegenaanleg, recreatie, landbouw en natuurhjk milieu. 

Kwahtatieve veranderingen in een milieucomponent kunnen op 
tweeërlei wijze teweeg worden gebracht. In de eerste plaats als gevolg 
van directe inbreng van afval in de bodem, directe storting of lozing van 
afval in het water, directe uitworp van stoffen dan wel veroorzaking van 
geluidstrillingen in de lucht. In de tweede plaats als gevolg van een 
ongewhd of „onvermijdelijk" bij-effect bij het benutten van andere 
functies. In beide gevahen wordt het milheu gebruikt in zijn functie om 
er afval in kwijt te raken. Wanneer als gevolg van dit gebruik een milieu
component minder geschikt wordt voor andere gebruiksmogelijkheden 
spreken we van kwalitatieve concurrentie van functies. Bij de compo
nent water is deze functie water als stortplaats van afval genoemd. In de 
component lucht is gekozen voor de term lucht als medium om afval in 
te brengen; hierin is behalve de uitworp van schadelijke stoffen ook de 
geluidshinder opgenomen. 

Benutten van genoemde functie heeft derhalve als gevolg, dat de be
schikbaarheid aan de andere functies afneemt. Met andere woorden: er 
treedt concurrentie op tussen de functie stortplaats van afval en de 
overige functies. De concurrentie tussen de functies is in dit geval in
direct. Zij treedt op via de kwalitatieve verandering, die de vector van 
de concurrentie is. Kwalitatieve concurrentie is gradueel; het functiever
hes is afhankelijk van de mate van verandering. De verandering en de 
functieverhezen laten zich in natuurwetenschappelijke of technische 
termen beschrijven; zo ook de eliminatie- en compensatiemaatregelen, 
die nodig zijn voor herstel c.q. vervanging van de functies. Bij het op
sporen van de functieverliezen is gebleken dat het gebruik van water en 
lucht als medium voor het opnemen van afval van mensehjke activitei
ten thans leidt tot verminderde beschikbaarheid aan alle andere func
ties. 
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Voor het verkrijgen van een overzicht kunnen de functies in tabehen 
worden gerubriceerd (zie figuur 1). Ahereerst zijn de onderscheiden 
functies van een miheucomponent in een tabel met twee identieke in
gangen tegenover elkaar gezet. VeiTolgens is nagegaan waar het gebruik 
van een bepaalde functie van de miheucomponent leidt tot vermmderde 
beschikbaarheid aan een andere functie. Dit is in de velden van de tabel 
aangegeven. De functieverliezen kunnen het gevolg zyn van kwantita
tieve, kwahtatieve en ruimtelijke concurrentie van functies. De functie
verhezen als gevolg van kwanthatieve en ruimtelijke concurrentie volgen 
direct uit de confrontatie van de functies. Ahe gevahen van kwahtatieve 
concurrentie zijn een gevolg van het benutten van de functie stortplaats 
van afval welke is opgenomen op de laatste regel en in de laatste kolom 
van de tabel. 
De verschihen tussen de drie soorten concurrentie maken het gewenst 
per component drie reeksen tabehen uh de eerste tabel af te sphtsen 
voor kwantitatieve, ruimtelijke en kwahtatieve concurrentie. Aangezien 
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Fig. 1. Concurrerend gebruik van functies 
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ruimtelijke concurrentie in het C.B.S.-onderzoek nog niet is gerubri
ceerd en de lucht geen kwantitatieve aspecten heeft, blijven hiei-van 
twee reeksen over. 

De functieverliezen als gevolg van kwantitatieve concuiTcntie in het 
water zijn gerubriceerd in een tabel „Functieverhezen als gevolg van 
kwantitatieve concurrentie in water, naar functies", welke de vorm 
heeft van figuur 2. 
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Fig. 2. Functieverliezen als gevolg van kwantitatieve concurrentie in water, naar functies 

In deze tabel staan de functies direct met elkaar in concurrentie. Daar
uh volgt onmiddellijk welke functieverhezen zich voordoen en door 
welke activiteiten de verhezen worden veroorzaakt. Vervolgens kan 
worden nagegaan door welke maatregelen de gevonden functieverhezen 
kunnen worden gecompenseerd en met welke geldsbedragen deze 
maatregelen gepaard gaan. Een enkel voorbeeld ter verduidelijking moge 
worden gegeven. Als gevolg van onttrekking van grondwater voor drink
en industriewatervoorziening kan de grondwaterstand zakken. Dit leidt 
tot lagere opbrengsten in de landbouwsector. Ter compensatie gaat 
men over tot beregening, het inlaten van water etc. 

Bij de reeks tabellen, welke de functieverhezen als gevolg van kwahta
tieve concurrentie beschrijft, staan de functies niet direct met elkaar in 
concurrentie. Dit gebeurt door een tussenstap. Een mensehjke activiteit 
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brengt een agens in het milieu. Onder agens wordt verstaan een door de 
mens in het miheu gebracht of aan het miheu onttrokken bestanddeel 
of hoeveelheid energie (in welke vorm dan ook) die functieverhes kan 
veroorzaken (chemische stof, plant, dier, warmte, radioactiviteit etc). 
Door het agens kan een verandering in het milieu optreden, die in feite 
het functieverlies tot gevolg heeft. 

De agentia zijn onderscheiden in biologische, chemische en fysische. In 
het water zijn als biologische agentia pathogène organismen, dieren en 
planten onderscheiden, waarbij onder de agentia dieren en planten ge
doeld is op toevoeging of onttrekking van organismen aan het mhieu. 
De chemische agentia zijn onderverdeeld in onder andere afbreekbaar 
organisch materiaal, anorganische giftige stoffen en eutrofiërend mate
riaal. Onder fysische agentia vahen onder meer warmte, radioactieve 
stoffen en slib. In de component lucht zijn als biologisch agens slechts 
pathogène organismen opgenomen. Belangrijker zijn hier de chemische 
agentia, waaronder zwaveloxyden en zwavelzuur, koolmonoxyde, stik-
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Fig, 3. Kwalitatieve concurrentie in water (c.q. lucht); agentia naar veroorzakers 
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stofoxyden, anorganische fluoi-verbindingen etc. vahen. Ten slotte zijn 
er de fysische agentia, waarvan geluid het belangrijkste is. 

De onderscheiden veroorzakers en veranderingen zijn tegenover elkaar 
gezet in een tabel, welke is genoemd „Kwahtatieve concurrentie in 
water (c.q. lucht); agentia naar veroorzakers". Deze heeft de vorm van 
figuur 3. 

Aan de hand van deze tabel is nagegaan welke activiteiten - voor 
zover dit kan worden vastgesteld - een bepaald agens in het miheu 
brengen. 

Vervolgens zijn de onderscheiden agentia geplaatst tegenover de 
functies, die de component heeft. Déze tabel is genoemd „Functiever
hezen als gevolg van kwahtatieve concurrentie in water (c.q. lucht); naar 
agens en naar functie". De tabel heeft de gedaante van figuur 4. In de 
velden van deze tabel zijn de functieveriiezen welke optreden ten 
gevolge van de agentia gerubriceerd. De functieverliezen kunnen worden 
omschreven, terwijl eveneens kan worden nagegaan welke - in principe 
uit de markt te herleiden - financiële schade als gevolg van het 
functieverhes optreedt en door welke maatiegelen functieherstel kan 
worden bereikt. 
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Fig. 4. Functieverliezen als gevolg van kwalitatieve concurrentie in water (c.q. lucht)- naar 
agens en naar functie ^ ^ iu>..m7, iwar 
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We kunnen nu gaan bekijken of het mogelijk is bij ontstentenis van 
marktprijzen schaduwprijzen voor milieufuncties te construeren. Het 
begrip schaduwprijs wordt bij kosten-batenanalyses algemeen gehan
teerd. Het woord geeft aan dat de schaduwprijs geen op de markt tot 
stand gekomen bedrag is waartegen de facto goederen worden geruild. 
De schaduwprijs geeft het bedrag aan van de maatschappelijke alterna
tieve kosten die ontstaan bij het gebruik van produktiefactoren voor 
een bepaald doel. De schaduwprijs dient derhalve de marginale maat
schappelijke kosten te weerspiegelen. Het is de prijs die beter geschikt is 
voor economische calculaties dan de bestaande prijs, of de prijs die aan 
een goed wordt toegekend bij het geheel ontbreken van een marktprijs. 

Functieverhes als gevolg van kwahtatieve concurrentie kan worden op
geheven door eliminatiemaatregelen. Deze kunnen bestaan uit het tref
fen van aherlei voorzieningen of uit het verminderen van de veront
reinigende activiteit. Eliminatie is gedefinieerd als het wegnemen van 
het agens bij de bron, waardoor de functie geheel of gedeeltelijk wordt 
hersteld. In principe zijn de kosten van ehminatie voor verschhlende 
graden van zuiverheid, anders gezegd voor verschillende mate van 
functieherstel, te berekenen. 

Tegenover de kosten van zuivering staan uiteraard de baten van het 
herstel van de functie. De baten van functieherstel kunnen in een aantal 
gevallen ten dele worden achterhaald uit marktgegevens. 

Onder de uit marktgegevens vast te stellen baten vallen enerzijds de 
vermindering van de kosten van compensatiemaatregelen, die zijn ge
nomen als gevolg van het functieverlies en anderzijds de vermindering 
van door de verontreiniging geleden financiële schade. Onder compen
satie wordt hier verstaan het treffen van alternatieve voorzieningen als 
gehele of gedeeltelijke vervanging van de aangetaste functie. Compen
satie is bijna steeds veel minder effectief dan eliminatie; het komt 
meestal neer op het scheppen van een surrogaat voor de oorspronkehjke 
functie. Onder financiële schade wordt verstaan de achteruitgang van de 
inkomens- of vermogenspositie van particuliere huishoudingen, be
drijven of overheid als gevolg van functieverlies. 

Door maatregelen die bestaan uit ehminatie van het agens, kunnen 
enerzijds reeds genomen compensatiemaatregelen geheel of gedeeltelijk 
overbodig worden en kan anderzijds financiële schade als gevolg van 
functieverlies worden verminderd. Zo worden bij opheffing van geluids
hinder door auto's, brommers en vhegtuigen (bijv. door het voor
schrijven van motoren met een lager geluidsniveau) compensatoire 
maatregelen zoals het aanbrengen van dubbele ramen en het innemen 
van slaaptabletten overbodig. Door eliminatie van het agens verzhting 
vindt herstel van produktivheit in een deel van de agrarische sector (met 
name in het Westland) plaats. 
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Zowel financiële schade als compensatie worden hier opgevat als uit 
de marlet herleide behoeften (revealed preferences) aan een bepaalde 
functie. Voor compensatie zal dit zonder meer duidehjk zijn: er worden 
immers voorzieningen getroffen ter vei-vanging van de oorspronkelijk 
aanwezige functie. Ook schadebedragen kunnen echter worden opgevat 
als uit de markt herleide behoeften. Het zijn immers verliezen, die 
worden geleden als gevolg van het wegvahen van een functie. In de 
praktijk kan men vaak kiezen tussen het accepteren van schade en het 
nemen van compensatiemaatregelen. Zo bestaat hij corrosie van staal 
door luchtverontreiniging de keus tussen het accepteren van de extra 
corrosieschade en het beter beschermen van het materiaal. 

Het fraaist zou zijn per functie de hierboven besproken kosten en 
baten van functieherstel met elkaar te confronteren. In de praktijk zal 
dit echter zelden lukken. Betere kansen heeft een kosten-batenanalyse 
voor een agens en een aantal door dit agens aangetaste functies. Ter 
whle van de eenvoud wordt hieronder uitgegaan van de veronderstelling 
dat één bepaalde functie door één agens wordt aangetast. Die functie 
wordt niet beïnvloed door andere agentia en het desbetreffende agens 
tast geen andere functies aan. Uiteraard doet deze situatie zich in de 
praktijk zelden of nooit voor. De veronderstehing wordt sleclits ge
maakt ter vereenvoudiging van de volgende theoretische uiteenzetting. 

De ehminatiekosten en de kosten van compensatiemaatregelen en 
financiële schade kunnen worden weergegeven in een grafiek (figuur 5). 
Daartoe wordt op de abscis een schaal afgezet die de mate van zuiver
heid van de miheucomponent aangeeft. De mate van zuiverheid zal 
toenemen met afnemende emissie van het agens. In de hierna volgende 
redenering is aangenomen dat deze toeneming lineair is. 
Op de ordinaat worden zowel de totale ehminatiekosten (de E-curve) 
als de som van de totale compensatiekosten en financiële schade (de 
(C + S)-curve) afgezet. Over de vorm van beide curven kan het volgende 
worden opgemerkt. De E-curve zal naarmate de zuiverheid groter wordt 
en de totale beschikbaarheid van de functie nadert, in de meeste geval
len progressief gaan stijgen. Dit is in overeenstemming met de ervaring 
t.a.v. kostencurven in het algemeen (figuur 5A). De (C + S>cui-ve ont
staat via een aantal tussenstappen. De emissie leidt via een verspreidings
patroon tot een concentratie. Deze concentratie leidt via dosis-effect 
relaties tot gevolgen voor eraan blootgestelde mensen, dieren, planten 
en/of voorwerpen. Deze gevolgen worden ten slotte in geld uitgedrukt. 
De curven die dosis-effect relaties weergeven lopen over het algemeen 
steeds steiler op naarmate de concentratie toeneemt. Deze stijging 
werkt door in de vorm van de (C -I- S)-curve. Deze zal daarom in het 
algemeen van rechts naar hnks steeds steher gaan lopen (figuur 5A). 

Onder de vergaande veronderstehing - die zich in de praktijk zelden 
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Fig. S. Eliminatiekosten en uit de markt te herleiden behoeften aan een milieufunctie 

Fig. SA. Totale curven 
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zal voordoen - dat de (C + S)-curve de totale preferenties voor de 
functie weergeeft, ligt het minimum van de totale kosten (C + S + E) 
daar waar de som van beide curven (curve T) een minimum vertoont. 
Laatstbedoelde curve zal bij de hierboven beschreven vorm van de 
E-curve en de (C + S)-curve een U-vorm hebben zodat een duidelijk 
minimum optreedt. Dit minimum geeft het optimum van zuivering 
weer. De totale maatschappelijke kosten zijn hier minimaal, terwijl het 
verschil tussen baten en kosten maximaal is. 

Dit laatste kan als volgt in curven worden geadstrueerd (figuur 6) De 
totale baten zijn gelijk aan - (C + S). Door de kosten hiervan af te 
trekken (oftewel - E erbij op te tellen) vindt men curve V, die totale 
baten minus totale kosten weergeeft. Het maximum hiervan komt over
een met het minimum in figuur 5A (in feite is nu de hele figuur 5A 
gespiegeld). 

Dit alles kan uiteraard ook worden weergegeven met marginale groot
heden (figuur 5B). Op de verticale as staat dan het jaarlijkse geldsbedrag 
per extra eenheid zuiverheid. De toename met één eenheid zuiverheid 
komt overeen met een bepaalde vermindering van de emissie van de 
verontreinigde stof. Zoals gezegd kan men, om het kosten-baten 
aspect te benadrukken, de vermindering van de compensatiekosten en 
financiële schade bij toenemende zuiverheid opvatten als baten. In de 
grafiek gebeurt dan het volgende: de eerste afgeleide van de (C + S)-
curve, die in het vierde kwadrant ligt en daar een verloop heeft van 
linksonder naar rechtsboven, wordt gespiegeld naar het eerste kwadrant 
en loopt daar van hnksboven naar rechtsonder (curve c -f- s). We kunnen 
deze operatie als volgt noteren: 

^ (C + S) = + (c + s), waarbij het symbool z de zuiverheid voorstelt. 

Waar de omgeklapte cui-ve de marginale e-curve snijdt ligt het hierboven 
genoemde optimum. 

Hiermee is de optimale mate van zuivering gedefinieerd. De marginale 
kosten van het bereiken van optimale zuivering vinden wij op de e-
curve, de marginale baten ervan op de (c + s>curve. Uitgaande van het 
adagium, dat de prijs, die de maatschappelijke kosten weerspiegelt, 
gelijk is aan de marginale kosten, levert de afstand van de abscis tot de 
e-curve bij het optimum de schaduwprijs van de miheufunctie. De 
schaduwprijs van een miheufunctie is dus gelijk aan de marginale 
ehminatiekosten bij optimaal functieherstel. 

Het is duidelijk dat de verliezen aan gebruiksmogelijkheden van het 
miheu maar zeer gedeeltelijk worden gecompenseerd, terwijl ze ook niet 
steeds in financiële schade tot uitdrukking komen. Veelal bestaat ook 
niet de mogelijkheid tot compensatie. Zo kunnen dubbele ramen hinder 
van verkeerslawaai in de woning verminderen, maar niet in de woon-
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omgeving; het ongehinderd openzetten van ramen bij mooi weer bl i j f t 
onmogehjk. Aan stank is vrijwel niet te ontkomen. Een compensatie
maatregel als verhuizing naar een schoon gebied is slechts voor een 
kleme minderheid praktisch realiseerbaar. Financiële schade door 
geluidshinder en luchtverontreiniging komt zeer onvohedig tot uit
drukking in waardedaling van woningen, als gevolg van de krapte op de 
huizenmarkt en immobihteiten zoals gebondenheid aan werk en buurt. 
Kunstbaden kunnen het verhes aan schone zeestranden nauwelijks 
compenseren. Het verhes aan flora, fauna en landschappen en de kwade 
kansen voor de toekomst kunnen niet in compensatie of financiële 
schade worden gemeten; toch bestaat er duidelijk een sterke behoefte 
aan een ongeschonden natuur en een veilige toekomst. 

Behalve de moeilijkheid dat preferenties niet tot uhdrukking komen 
op de markt, is er nog het probleem van de onvoldoende kennis over de 
objectieve gebruikswaarde van milieufuncties. Hierop heb ik zojuist al 
gewezen: wanneer de subjecten niet op de hoogte zijn van de betekenis 
van miheufuncties en het verhes daarvan, kan geen dringendheid van 
behoeften worden gemeten. 

Een en ander betekent dat de schaduwprijs van de meeste miheu
functies hoger, voor sommige functies zelfs veel hoger hgt dan het 
snijpunt van de e-cuive en de (c + s)-curve (figuur 5B). 

Een deel van dit surplus aan waarde, aan te geven als X, is gelijk aan 
de in geld gewaardeerde dringendheid van de behoefte aan een mhieu-
functie, voor zover deze niet tot uitdrukking komt in uitgaven voor 
compensatiemaatiegelen en financiële schade; X is dus het bedrag dat 
de subjecten uit eigen beweging voor het herstel van een mhieufunctie 
zouden spenderen, als er voor deze functie een markt bestond. De 
hoogte van X is uiteraard afhankehjk van de mate van beschikbaarheid 
van de functie en zal vooral bij vhale miheufuncties sterk oplopen 
naarmate de beschikbaarheid afneemt. Er is derhalve sprake van een 
curve, die het verband weergeeft tussen de mate van beschikbaarheid 
van de functie en de hoogte van X. De eerste afgeleide van deze curve 
moet worden gesuperponeerd op de (c -I- s>curve. Het snijpunt van de 
e-curve en de (c + s + x)-curve geeft de schaduwprijs aan, waarin ook 
de niet in compensatiekosten en financiële schade tot uitdrukking 
komende voorkeuren zijn verdisconteerd. Uit hteratuurstudie en onder
zoek op het C.B.S. is mij gebleken dat de mogelijkheden om X te 
benaderen door het ramen van de dringendheid van de behoeften die 
niet tot uitdrukking kunnen komen in compensatiekosten of financiële 
schade, gering zijn. 

Boven X kan nog een ander waardesurplus aanwezig zijn. Dit ontstaat 
doordat de mensen zich niet bewust zyn van het nut van de miheu
functies. Wij moeten nu terugvallen op de objectieve gebruikswaarde 
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van milieufuncties. De overheid zal hiervoor op eigen kracht, dus los 
van haar voorstelhng van de preferenties van de huidige generatie, een 
waarde moeten inschatten. Deze noemen we Y. 

Wanneer we de zojuist genoemde factoren in de grafiek brengen krijgt 
deze de gedaante van figuur 7. Deze figuur is in feite een korte samen
vatting van de kwantificeringsmogelijkheden van milieufuncties. De 
eliminatiekosten kunnen in principe worden berekend en worden be
schouwd als aanbodcurve van een miheufunctie, omdat ze voor ver
schillende maten van beschikbaarheid van de functie aangeven hoeveel 
middelen hiervoor aan andere aanwendingen moeten worden onttrok
ken. De vraagcurve naar milieufuncties kan meestal niet worden ge
construeerd. In de praktijk zal de overheid eensdeels moeten schatten 
welke bedragen de subjecten voor müieufuncties zouden over hebben als 
er voor die functies een markt was, anderdeels zal de overheid haar 
eigen preferenties moeten doen gelden, omdat de betekenis van vitale 
milieufuncties voor deze en komende generaties niet door alle subjecten 
kan worden overzien. 
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Fig. 7. Schaduwprijs van vitale miheufuncties, die als merit good worden beschouwd 
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Het groeiprobleem 

Uitgaande van het economisch kenobject dient economische groei te 
worden gedefinieerd als toeneming van de behoeftebevrediging voor 
zover deze afhankelijk is van de inzet van schaarse middelen (de wel
vaart) of, hetgeen op hetzelfde neerkomt, als vermindering van de 
schaarste aan economische goederen. 

Aangezien behoeftebevrediging niet „van buitenaf' rechtstreeks waar
neembaar is en daardoor op zichzelf geen kardinaal meetbare grootheid, 
is men ertoe overgegaan te kijken naar de mutaties in de ter beschikking 
komende economische goederen. Zowel in een deel van de economische 
hteratuur als in de praktijk van de statistische meting heeft men zich 
daarbij beperkt tot de produktie van goederen en diensten (het natio
nale inkomen). 

Men is zich daarbij goed bewust geweest van de onvohedigheid van 
deze indicator. Een aantal welvaartsbepalende factoren, zoals bijvoor
beeld inkomensverdeling, arbeidsomstandigheden en vrije t i jd zijn er 
immers niet in begrepen. Toch is m.i. in de ti jd dat het miheu nog 
minder aangetast was dan thans het verloop van de hoeveelheid gepro
duceerde goederen en diensten terecht als een belangrijke, wehicht de 
belangrijkste indicator beschouwd voor de welvaart van een volkshuis
houding, omdat de vermeerdering van de hoeveelheid ter beschikking 
komende schaarse goederen in die tijd voornamehjk afhankelijk was van 
opvoering van de produktie. 

Een aantal veronderstellingen t.a.v. deze indicator worden m.i. in de 
discussies te weinig geëxpliciteerd. Ik krijg uh de groeidiscussies vaak de 
indruk, dat verschihen van mening of inzicht zijn terug te voeren op 
verschü in veronderstellingen. Het hjkt me daarom zinvol er enkele van 
te noemen, hoe vanzelfsprekend ze u ook mogen voorkomen. Eén ervan 
is dat in onze cultuur geldt, dat méér - in kwantheit, kwahteit en 
afwisseling (die aüe drie de inzet van meer produktiefactoren vergen) -
beter is dan even veel. Een andere is: de behoeften groeien niet of 
minder dan proportioneel mee met de toeneming van de ter beschikking 
komende economische goederen. Nog een andere luidt: er is consisten
tie tussen behoeften en handelen, anders gezegd: we handelen in over
eenstemming met wat we willen. Ik breng dit laatste punt ter sprake 
omdat er een duidehjke revival van het Marcusianisme valt waar te 
nemen. Volgens deze denkrichting vinden veel aankopen plaats onder 
de dwang van het maatschappelijk systeem en draagt derhalve een groot 
deel van de consumptie niet bij tot onze „werkelijke" (typisch 
Marcusiaanse term) behoeften. 

Onder het (door mij aanvaarde) postulaat van parallehie tussen hoe
veelheid beschikbare economische goederen en welvaart dient rekening 
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te worden gehouden met het verhes aan mhieufuncties. Het is echter 
niet mogelijk functieverliezen te boeken als negatieve posten bij de 
berekening van het nationale inkomen, omdat, zoals we zagen, de 
schaduwprijzen van milieufuncties in de meeste gevahen niet kunnen 
worden bepaald. Er blijven dan twee mogelijkheden over. Ten eerste, 
veronderstelhngen maken over de waarde van de functieverliezen en 
deze confronteren met de groeicijfers. Ten tweede, de door overheid en 
particulieren gedane uitgaven aan eliminatie- en compensatiemaat
regelen niet, zoals thans geschiedt, beschouwen als een positieve bij
drage aan de groei (dergelijke uitgaven door bedrijven worden reeds 
— terecht — als kosten geboekt). 

Bij dit laatste moge ter verduidelijking het volgende worden opge
merkt. De hier gedebiteerde beschouwingen staan in de context van een 
intertemporaire welvaartsvergelijking, waarvoor als één van de mogelijke 
indicatoren wordt gekeken naar het verloop van de hoeveelheid ter 
beschikking komende schaarse goederen. Het spreekt vanzelf dat uit
gaven voor compensatie- en eliminatiemaatregelen overeenkomstig de 
preferenties van de subjecten bijdragen tot de welvaart en dat deze 
uitgaven bij de ook door mij aangenomen paraheUie tussen economische 
goederen en welvaart een welvaartsvermeerdering representeren, ge
rekend vanaf het moment dat de beschikbaarheid van müieufuncties 
reeds is verminderd. Deze zienswijze werd verdedigd op blz. 23 t/m 26, 
waar de beperkte (produktivistische) opvatthig van het economisch kan
object is bestreden. Vervolgens werd echter het milieu door mij gedefi
nieerd als een verzameling economische goederen: de milieufuncties, en 
functieverliezen werden beschouwd als een stuk nieuwe schaarste. Ten 
opzichte van de situatie van vóór het optreden van het functieverhes is 
daarom géén sprake van een toeneming van de hoeveelheid aan de sub
jecten ter beschikking staande finale goederen. Bij vohedig functie
herstel — dat zelden wordt gereahseerd — is ten opzichte van de oor
spronkelijke toestand de hoeveelheid goederen gelijk gebleven. In een 
tijdreeks mogen uitgaven aan eliminatie- en compensatiemaatregelen 
derhalve niet worden gepresenteerd als bijdragen aan de hoeveelheid ter 
beschikking komende schaarse goederen. 
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door 

Ir. C. Stigter 

Inleiding 

Nederland, de Noorzee, polders en dijken zijn nauwelijks te scheiden 
begrippen. Door het al eeuwen durende en nooit eindigende gevecht 
tegen de zee zijn de Nederlandse waterbouwers begiftigd met een uniek 
talent niet alleen nieuw land uit de zee aan te winnen maar het ook 
daartegen te beschermen. Gebeurde dit in vroeger eeuwen nog op be
scheiden schaal, thans kunnen, mede door de steeds verder doorge
voerde mechanisatie van het waterbouwkundig materieel, projecten op 
grote schaal, zoals de Zuiderzeewerken, de Deltawerken en de Euro-
poortwerken, worden gereahseerd. 

Dankzij de ligging van ons land aan de zee heeft Nederland zich door de 
eeuwen heen ook kunnen ontwikkelen tot een van de grootste zee
varende naties, handeldrijvend vanuit diverse havens met ahe uithoeken 
van de wereld. Daarnaast is gedurende de twintigste eeuw door ver
betering en uitbreiding van het Europese binnenscheepvaartnet, en het, 
met name na de Tweede Wereldoorlog, sterk toegenomen handelsver
keer tussen de Europese staten, de ligging van Nederland aan het begin 
van de Rijn-Donau-scheepvaartweg, welke als een slagader door ons 
werelddeel loopt, ideaal geworden. Eigenlijk logisch dat hier het zich 
met recht Europoort noemende haven- en industriecomplex is ontstaan, 
mede waardoor de industrie zich tot onze belangrijkste bron van wel
vaart heeft kunnen ontwikkelen. In dit kader bezien, ligt het bijna voor 
de hand dat een plan voor de aanleg van een groot industrie-ehand in 
zee in Nederland is ontwikkeld. 

Het plan voor het bouwen van een industrie-eiland in de Noordzee, 
zoals dh thans ter tafel ligt en dat zou ik gaarne benadrukken, is niet 
bedoeld als een tot in bijzonderheden uitgewerkte blauwdruk voor de 

Natuurkundige Voordracliten, N.R. 54; 
Naar een voordraclit voor de Koninklijke Maatschappij Diligentia tc 's-Gravcnhaee op 
19 januari 1976, 
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definitieve realisatie van dit project, doch veeleer als een zeer realistisch 
denkmodel, aan de hand waarvan diverse vraagstukken, welke met de 
reahsatie van een dergehjk project samenhangen, aan een nadere kwali
tatieve, maar vooral ook aan een nadere kwantitatieve beschouwing zijn 
onderworpen. De volgende vraagstukken wh ik in het bijzonder naar 
voren brengen: 

• De betekenis en de gevolgen voor ons land van verdere groei van 
industriële activiteiten. 

• Indien uitbreiding van industriële activiteiten zo gewenst is, waarom 
dan op zee? 

® De redenen, waarom een aantal industrieën zich ingezet heeft voor de 
ontwikkeling van een dergelijk groot infrastructuur project op lange 
termijn, dat gebruikelijk van het begin af door de overheid wordt 
aangepakt. 

• Als het gebruik van eilanden voor industrievestiging een weg is tot 
verdere oplossing van veel vraagstukken voor de industrie, wat de 
verdere stappen dan kunnen zijn. 

De geboorte van het zee-eiland project 

Ofschoon het bouwen van eilanden in zee al vele jaren geleden als 
mogelijkheid is geopperd, is de grondslag voor het onderhavige, op een 
concreet gebruiksdoel gerichte, eilandproject in het begin van de jaren 
zeventig gelegd. Immers in die jaren werd het meer en meer duidelijk 
dat de industriële ontwikkeling in dichtbevolkte gebieden, zoals het 
Westen van Nederland en in algemenere zin de landen rond het zuidelijk 
deel van de Noordzee — en de daarvoor vereiste aanleg van infrastruc
turele werken — niet met dezelfde voortvarendheid en op dezelfde basis 
voortgezet zou kunnen worden als in de jaren zestig, zulks als gevolg 
van de door die industriële ontwikkelingen ontstane — en door de be
volking ook sterker gevoelde — problemen rond het leefklimaat in het 
betreffende gebied. De duidelijkste voorbeelden daarvan zijn: 

• de geluidsoverlast rond vliegvelden, 

• de toenemende behoefte aan koelwatercapaciteit, in het bijzonder 
voor elektriciteitscentrales, 

® de overlast welke bepaalde industrieën veroorzaken voor omhggende 
woongebieden in de vorm van luchtverontreiniging, lawaai, stank, 
en dergelijke. 
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• het gevarenaspect, 

• de opoffering van vaak aantrekkehjke, veelal dicht bij de bevolkings
centra gelegen en derhalve schaarse, natuurgebieden ten behoeve van 
havens, industrieterreinen en bestemd voor schepen met een diepgang 
in de orde van 20 meter. 

Het dilemma dat zich toen reeds aftekende, nl. enerzijds het essentiële 
belang om de voor onze welvaart zo belangrijke industrieruimte en 
faciliteiten voor verdere ontwikkeling te bieden, en anderzijds de nood
zaak het leefkhmaat te beschermen, is sindsdien nauwelijks verminderd. 
Wel zijn en worden maatregelen getroffen voor de oplossing van een 
aantal van de zojuist geschetste problemen, met name ten aanzien van 
de vermindering van overlast veroorzaakt door stank, lawaai en lucht
verontreiniging, doch voor een vrij groot aantal problemen moet de 
oplossing gezocht worden in een duidelijker scheiding tussen woon- en 
werkgebieden. Het feit dat dit te land in dichtbevolkte gebieden als in 
ons land, nauwelijks valt te realiseren, is de belangrijkste reden geweest 
het gebruik van kunstmatig aan te leggen eüanden in zee nader uh te 
werken en te bestuderen. 

De betrokkenheid van de Bos Kalis Westminster Group als inter
nationaal aannemingsbedrijf bij deze ontwikkelingen is vijf jaar geleden 
voor haar aanleiding geweest een eerste onderzoek in te steUen naar de 
mogelijkheden van het bouwen en exploiteren van eüanden in zee. iVIet 
deze studie is destijds uitsluitend beoogd in hoofdlijnen na te gaan hoe 
uit waterbouwkundig gezichtspunt eilanden, variërend in grootte tot 
1000 a 1500 ha in een gebied in het westelijk deel van het Nederlandse 
gedeelte van het Continentale Plat, gerealiseerd kunnen worden en wat 
de mogelijke bouwkosten zouden zijn bij toepassing van op dat moment 
bekende bouwmethodes en beschikbaar materieel (afb. 1 en 2). Daar
naast is een eiland van slechts 40 ha, te gebruiken voor gecentrahseerde 
afvalverwerking, aan een eerste economische beschouwing onderworpen. 

Teneinde de perspectieven van het „eilandconcept" in breder kring 
onder de aandacht te brengen, zijn de resultaten van deze studie in een 
brochure samengevat en in maart 1972 gepubhceerd onder de naam 
„Zee-Ehanden-Projekt". ' 

^ Sea Island Project, Publication Bos KaUs Westminster Dredging Group N.V. 
Papendrecht (HoUand), June 1972. 
Sea Island Project, the building of islands in the open sea offers possibilities for 
industrial development. De Ingenieur 1973, No. 9, March 1. 
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De Noordzee-eilandgroep (NSIG) en haar doelstellingen 

Tijdens, maar vooral ook onmiddellijk na het gereedkomen van deze 
studie, zijn veel contacten met bedrijven en organisaties ontstaan, die er 
in principe wel iets voor voelden aan een eventuele voortzetting van 
deze studie mede te werken. De vraag was evenwel, wat zo'n volgende 
fase zou moeten inhouden, hoeveel haast met zo'n volgende stap moest 
worden gemaakt en wie die fase ter hand zou moeten nemen. Daartoe is 
in algemene zin nagegaan welke ontwikkehngsfasen nodig zouden zijn 
om tot de uiteindelijke realisatie van een eiland van ongeveer 1000 ha te 
komen (afb. 3). Drie hoofdfasen zijn daarbij te onderscheiden. 
Tijdens de eerste fase zou nogeens van zoveel mogelijk kanten moeten 
worden onderzocht, of het eilandconcept voor de verdere industriële 
ontwikkehng nu werkelijk wel zo aantrekkelijk is, m.a.w. het uitvoeren 
van een feasibility study. Zou daarmee de haalbaarheid van een der
gelijk ehandproject aangetoond worden, dan pas zou in een tweede fase 
een omvangrijk apparaat ingeschakeld moeten worden voor o.a. het 
nader uitwerken van het ontwerp van het project, het verrichten van 
natuurmetingen en het uitvoeren van laboratoriumstudies, welke be
nodigd zijn om tot de derde fase, de bouw van het ehand, te komen. Uit 
deze analyse is duidelijk geworden, dat een periode in de orde van 
10 jaar nodig zou zijn alvorens voldoende terrein voor de vestiging van 
industrieën beschikbaar zou zijn. 

Uit de groep van geïnteresseerde bedrijven en organisaties hebben in het 
vooijaar van 1973 een tiental ondernemingen een studieconsortium ge
vormd onder de naam Noordzee Eüand Groep (North Sea Island 
Group) met als voornaamste doelstelling de zojuist genoemde feasibihty 
study ter hand te nemen. 

Wat nu heeft dit studieconsortium ertoe gebracht de haalbaarheid van 
een zo groot infrastructuurproject als een industrie-eiland ter hand te 
nemen? Ik meen, dat de volgende beweegredenen centraal hebben ge
staan: 

1. De zojuist vermelde toch vrij complexe problemen in dichtbevoUcte 
gebieden enerzijds en de belangen van een goede industriële ontwüc-
kehng anderzijds, raakt ons ahen zodanig, zowel de overheid als het 
bedrijfsleven en het individu, dat aheen een gemeenschappehjke 
inspanning tot een gezonde oplossing kan leiden. 

2. Tijdens de eerste fase van de ontwilckeling van het ehandproject, de 
feasibility study, zou de studie van de bedrijfs-economische haalbaar
heid van het project, als één van de vele te beschouwen vraagstukken 
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een belangrijke plaats innemen. Juist daardoor zou in deze eerste fase 
een belangrijke inbreng van de hierbij betrokken industrietakken 
gewenst zijn. 

3. De factor t i jd ; immers, van het moment dat zou blijken, dat het 
eilandconcept aantrekkelijk zou zijn, moet alsnog rekening worden 
gehouden met een periode van vele jaren alvorens voldoende eiland-
oppei-vlak beschikbaar zal zijn voor vestiging van industrieën. 

Sinds de oprichting van het studieconsortium is het aantal partici
perende ondernemingen voortdurend toegenomen. Vorige maand nog 
zijn opnieuw twee deelnemers toegetreden, waarmede het totaal aantal 
deelnemers is gekomen op 30. 
Vrijwel ahe industriesectoren, welke bij de bouw of het gebruik van het 
ehand betrokken kunnen worden, zijn in de groep vertegenwoordigd, te 
weten: de olie-industrie, de chemische industrie, de metallurgische 
sector, de energiesector, scheepsweiTen, scheep- en luchtvaartmaat
schappijen, de bouwsector, financiële instellingen en de communicatie
industrie. Naast de overwegend Nederlandse deelnemers telt de North 
Sea Island Group ook Ameiikaanse, Britse, Franse en Zweedse partners. 
Daarnaast zijn vanaf het begin van de samenwerking de Nederlandse 
ministeries van Economische Zaken, Verkeer en Waterstaat en Volks
gezondheid, alsmede de Britse ambassade, als waarnemers bij vergade
ringen vertegenwoordigd (afb. 4). 

De feasibility study 

De feasibihty study met betrekking tot de vestiging van een industrie
ehand in de Noordzee, medio 1973 aangevangen, is thans nagenoeg 
voltooid. Het voornaamste doel van deze studie is geweest in de meest 
algemene zin te onderzoeken, of en, zo ja, in welke mate dit project 
haalbaar zou zijn uit economisch, technisch, volkenrechtehjk, sociaal en 
milieutechnisch oogpunt. 
Daarbij is in eerste instantie onderzocht wie de mogelijke gebruikers 
zouden kunnen zijn van zo'n ehand en waar zo'n ehand in de Noordzee 
geprojecteerd zou kunnen worden, rekening houdende met de wensen 
van de gebruikers, bestaande belangen in de Noordzee en volken-
rechtehjke overwegingen. Nadat op deze wijze de grootte en locatie van 
het eiland gestalte had gekregen, is verder aandacht besteed aan de 
bestudering van de waterbouwkundige aspecten, de transportproblema-
tiek en vooral gepoogd te kwantificeren welke de bedrijfseconomische, 
maar ook de nationaaleconomische voor- en nadelen van het project 
zijn. De resultaten van deze studie zijn voorlopig in een tweetal interim-
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rapporten vastgelegd voor de leden van het consortium. Omdat ener
zijds de behandelde materie vrij omvangrijk is, en anderzijds tijdens de 
studie gehanteerde denkmodeUen in verband met nieuwe gegevens en 
studieresultaten voortdurend aangepast zijn, heeft de Noordzee Eiland 
Groep besloten in een wat beknoptere vorm een eindverslag te laten 
vervaardigen, waarvan de pubhcatie in oktober 1976 kan worden tege
moet gezien. 

Motieven voor en tegen vestiging op een eiland 

Eén van de eerste en fehelijk ook één van de moeilijkste vraagstukken 
in deze studie was het vaststehen van de mogelijke gebruikers van een 
industrie-eiland in de Noordzee. Om tot een eerste afbakening van de 
mogelijke gebruikers van een ehand te komen, zijn de motieven - waar
van ik het overgrote deel al eerder heb aangeduid - waarom vestiging 
op een ehand voor een onderneming kan worden overwogen aan een 
nadere studie onderworpen. Daarnaast zijn ook de bezwaarlijke kanten 
in dit verband nader bezien. 

Samenvattend kunnen de volgende factoren worden beschouwd een 
stimulans te vormen voor vestiging van industriën op een eüand: 

1. Behoefte aaii grote terreinen voor verdere uitbreiding, dit veelal 
omdat er groeiende weerstand van de bevolking vah waar te nemen 
tegen opoffering van bestaande gebieden voor dh doel in de nabijheid 
van woongebieden. Dit motief is evenwel sterk aan de plaats of streek 
gebonden en zal veelal pas tezamen met andere factoren van door
slaggevende aard kunnen zijn. 
Dit moge blijken uit de volgende gegevens. Een analyse van de 
chemische, de petrochemische en de metallurgische basisindustrie 
heeft aangetoond, dat voor de periode van 1975-1985 voor de vijf 
landen rond het zuidelijk deel van de Noordzee een behoefte aan 
ten-einen bestaat van ongeveer 50.000 ha - gebaseerd op ontwik-
kehngscijfers van vóór de ohecrisis - terwijl de gezamenlijk beschüc
bare ruimte van vastgestelde industrieprojecten en reeds vrijgehouden 
terreinen een omvang heeft van meer dan 100.000 ha. Voor Nederland 
zijn deze cijfers respectievelijk: behoefte 6.000 ha en beschücbaar 
15.000 ha. 
Rekenkundig is er dus geen reden op grond van terreinbehoefte aan 
een eüand te denken. Het zijn evenwel redenen van volkomen andere 
aard, zoals overheidsbepahngen en de openbare mening tegen bepaald 
gebruik van dergelijke terreinen, dat er toch gesproken kan worden 
van een tekort aan land. 
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2 Behoefte aan havens met grote waterdiepte om zeer grote tankers te 
kunnen ontvangen. Het eiland zou een middel kunnen zijn de haven 
naar diep water te verplaatsen. Daarmede kan voorkomen worden, 
dat veelal uit sociaal oogpunt bezien waardevoUe kustgebieden 
worden gebruikt voor de aanleg van haven- en industrieterreinen. 

3. Nog steeds toenemend gebruik van electrische energie, zij het na de 
ohecrisis in mindere mate, hetgeen twee aspecten heeft welke 
stimulerend zijn voor vestiging op een eiland: 
In de eerste plaats de overweging als brandstof voor nieuwe centrales 
kernenergie of misschien weer kolen te gaan gebruiken, hetgeen pleit 
voor goed van bevolkingscentra gescheiden vestiging; in de tweede 
plaats de behoefte aan grote hoeveelheden koelwater, welke op zee 
overvloedig voorhanden zijn. 

4 Een vermindering van de milieubelasting, voornamehjk door de 
scheiding van de industrie en de bevolkingscentra. Hierbij moet dan 
met name gedacht worden aan luchtverontreiniging, lichtoverlast, 
lawaai en thermische vervuiling. 

5 Het veel groter vermogen van de zee tot het opnemen van vloeibaar 
afval dan de binnenwateren, daarbij uiteraard onverkort rekening 
houdend met de Conventie van Oslo, waarbij het storten van afval in 
zee wordt geregeld en die van Londen en Parijs, waarbij respec
tievelijk de vervuiling van de zee door normaal opererende schepen 
wordt bepaald en de lozing van afval in zee van het vasteland uit. 

6 De wenselijkheid gevaarlijke activiteiten ver van bevolkingsconcen
traties uit te voeren. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 
de opslag en verwerking van gevaarlijke stoffen en de behandeling van 
grote schepen, welke averij hebben opgelopen. 

De volgende mogelijk bezwarende aspecten met betrekking tot vestiging 
op een eiland, ofschoon kleiner in aantal, dienen zeker niet te worden 
onderschat: 

1 De excentrische ligging ten opzichte van het vasteland en de afstand 
tussen het ehand en het vasteland, waar in feite de arbeidsmarkt ligt 
en voor veel produkten de consumptiemarkt, zuhen de arbeidskosten 
en de transportkosten ongetwijfeld nadelig beïnvloeden. 

2 Het gebrek aan natuurlijk zoet proceswater. 

3 De ongetwijfeld hogere grondkosten. 
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Naast deze te kwantificeren voor- en nadelen spelen natuurlijk in deze 
keuze voor eilandvestiging ook een aantal meer kwalitatieve factoren 
een grote rol, waarbij met name de openbare mening ten aanzien van 
velerlei zaken moet worden genoemd. 

Deze voor- en nadelen geven natuurlijk al een algemene indicatie van 
het soort industrieën, dat voor vestiging op een eiland in aanmerking 
komt. Daarnaast zuüen er industrieën zijn waarvoor, uitgaande van het 
feit dat er een eüand is, vestiging op dat eüand ook aantrekkelijk wordt, 
b.v. industrieën waarvoor de bezwaarhjke kanten minder zwaar wegen, 
doch b.v. eventueel goedkopere energieleverantie veel voordelen biedt. 

Mogelijke eilandgebruikers 

Om tot een scherpere afbakening van de mogelijke categorieën ge
bruikers van het eüand te komen, is uitgegaan van twee essentiële 
criteria, welke iedere onderneming zal hanteren bij de vraag of vestiging 
op een eüand moet worden overwogen; aannemende dat op grond van 
de marktsituatie vestiging in het gebied rond het zuidelijk deel van de 
Noordzee in aanmerking wordt genomen: 

1 Biedt het eüand een of meer produktiefactoren, welke niet of nauwe
lijks beschikbaar zijn op het vasteland (zoals grote terreinen voor 
industrieel gebruik en koelwater)? 

2 Is de som van alle kostenfactoren, die tezamen de kostprijs van het 
produkt bepalen, op het eüand kleiner dan op het vasteland? (afb. 5) . 

Met deze criteria als achtergrond zijn veiTolgens aan de hand van be
schikbare statistische gegevens van de situatie in de landen rond het 
zuidehjk deel van de Noordzee enerzijds en m.b.v. gegevens verkregen 
uit een enquête - gehouden onder een groot aantal Europese overheids
insteUingen en bedrijven - anderzijds, grote aantaUen industrieën be
studeerd, teneinde tot een lijst van mogelijke eüandgebruikers te ge
raken. In afbeelding 6 zijn de belangrijkste gi-oepen van mogelijke 
eilandgebruikers weergegeven. 

Groep I : Olieraffinaderij en (petro)chemische industrie. De voornaam
ste reden om oheraffinaderijen op een eüand te vestigen is de behoefte 
aan teiTcinen met grote oppervlakte die, om welke redenen dan ook, op 
het nabije vasteland niet verkrijgbaar zijn. Voor een groot aantal 
chemische en petrochemische bedrijven is de aantrekkelijkheid van 
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K O S T E N F A K T O R E N 

HOOFDGROEPEN 
COMPONENTEN, DE KOSTPRIJS 

VAN HET PRODUKT BEPALEND 

1. GROND 1 .1 . Huur 

2 . DUURZAME PRODUKTIE MIDDELEN 2 . 1 . Rente en a f s c h r i j v i n g 

2 . 2 . Onderhoud 

3 . MATERIALEN 3 . 1 . G r o n d s t o f f e n 

3 . 2 . H a l f f a b r i k a t e n 

i t . ARBEID i l . l . A r b e i d 

5 . ENERGIE 5 . 1 . 01 i e 

5 . 2 . Gas 

5 . 3 . E l e c t r i c i t e i t 

6 . OVERIGE ALGEMENE FACILITEITEN 6 . 1 . Stoom 

6 . 2 . P r o c e s - w a t e r 

6 . 3 . s t i k s t o f 

7 . FACTOREN M . B . T . MILIEU 7 . 1 . K o e l w a t e r 

7 . 2 . A f v a l v e r w e r k i n g 

7 . 3 - Emiss ies 

8 . TRANSPORT FACILITEITEN 8 . 1 . Havengeld 

8 . 2 . T r a n s p o r t per s c h i p 

8 . 3 . T r a n s p o r t per p i j p l e i d i n g 

9 . INFRASTRUCTUUR OP EILAND 9 . 1 . Huur 

1 0 . VERZEKERINGEN 1 0 . 1 . Verzeker 1ng 

1 1 . BELASTINGEN 1 1 . 1 . Bel a s t i ngen 

Afb. 5 
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I O L I E - EN CHEMISCHE INDUSTRIE 

a . 01 i e ra 1 f 1 nade r 1 | 

b. P e t r o c h e m i s c h e i n d u s t r i e ë n 

ï OPSLAG 

a . O l i e - en c h e m i s c h e p r o d u k t e n 

b. t h e i n i s c h a f v a l en g e v a a r l i j k e 
s t o f f e n 

j n FERRO-HETALEN 

1 3, Hoogovens en s t a a l f a b r i e k e n 

1 b. L u c h t s c h e i d i n g s f a b r i e k + 
s ch roo t ve rwe rk i n q 

ï OPSLAG 

a . O l i e - en c h e m i s c h e p r o d u k t e n 

b. t h e i n i s c h a f v a l en g e v a a r l i j k e 
s t o f f e n 

j n FERRO-HETALEN 

1 3, Hoogovens en s t a a l f a b r i e k e n 

1 b. L u c h t s c h e i d i n g s f a b r i e k + 
s ch roo t ve rwe rk i n q 

13 ADDITIONELE GEBRUIKERS 

a . Ave r i j haven 

b. T a n k e r c l e a n i n q 

n NON FERRO-HETALEN 

3. A lumin ium 

b. O v e r i g e non fe r ro-me ta len 
( z i n k , magnesium) 

5fll NUTSBEDRIJVEN 

a . t l e c t r i c l te i t 

b. K o e l w a t e r 

c . P r o c e s v ; a t e r 

5fll NUTSBEDRIJVEN 

a . t l e c t r i c l te i t 

b. K o e l w a t e r 

c . P r o c e s v ; a t e r 

12 VLOEIBAAR GAS 

a. L . N . G . 1 

M WOONGEBIED/DIENSTEN 

Afb. 6 

vestiging op een eiland enerzijds de lagere kosten voor de bestrijding van 
de verontreiniging, anderzijds de beschikbaarheid van grote hoeveel
heden koelwater en betrekkelijk goedkope energie. 

Groep I I : Ferro-metalen. Of vestiging van hoogovens en staalfabrieken 
op een eiland aantrekkelijk is hangt in hoge mate af van de arbeids
kosten. Arbeidsvoorwaarden en economische vervoersmogelijkheden zijn 
hierbij van doorslaggevend belang. Duidelijke motieven ten gunste van 
vestiging op een eüand zijn de benodigde oppervlakte en het vermijden 
van de betrekkelijk hoge mate van overlast tengevolge van geluid en stof 
in dichtbevolkte gebieden. 

Groep I I I : De non-ferro-metalen: aluminium, zink en magnesium. Hier
van dient vooral aluminium genoemd te worden. Vanwege het zeer hoge 
energieverbruik bij het verwerkingsproces is vestiging van deze industrie 
op een ehand aantrekkelijk in verband met de betrekkehjk goedkope 
energie. 
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Groep IV: Opslag voor vloeibaar aardgas {LNG). Aan het eind van de 
jaren zeventig zal de hoeveelheid gas die nodig is voor zowel Nederlands 
verbruik als om aan de exportverphchtingen te kunnen voldoen, de 
Nederlandse gasproduktie overtreffen. Tengevolge hiervan zuhen grote 
hoeveelheden over zee moeten worden ingevoerd, voornamehjk in vloei
bare toestand. Daar op binnenlandse waterwegen LNG-transport bij 
voorkeur wordt vermeden, is de vestiging van een terminal voor dit 
vloeibare gas op een eiland zeer aantrekkelijk. 

Groep V: Los van de industrie-gebonden opslag, kan opslag worden 
overwogen voor bepaalde op het vasteland miheubezwarende en vol
ledig onafliankelijk van fabricageprocessen zijnde goederen. Opslag en 
behandeling van gevaarlijke stoffen vormen in dit verband een goed 
voorbeeld. 

Groep V I : Voorts dient genoemd te worden een groep, in de afbeelding 
aangeduid als additionele gebruikers. Het schoonmaken van tankschepen 
is een activiteit, die, als gevolg van op handen zijnde stringentere be
palingen ten aanzien van toelaatbare verontreinigingen in de nabije toe
komst, toch van het vasteland zal worden geweerd. Daarnaast wordt 
reeds geruime tijd de aanleg van een averijhaven overwogen. 

Groepen V I I en V I I I : Tenslotte moeten de afgeleide gebruikers van het 
eiland worden genoemd, te weten de benodigde nutsbedrijven — in het 
bijzonder de elektriciteitscentrale, de koelwatervoorziening en de voor
ziening van proceswater — en de woongebieden voor de tijdelijke eiland
bewoners. 

Met deze lijst is nog maar een eerste indicatie verkregen van de 
mogelijke gebruikers of wel van de mogehjke activiteiten, welke op het 
ehand uitgevoerd kunnen worden. De uiteindelijke bezetting zal uiter
aard sterk afhankelijk zijn van de plaats van het ehand. 

De plaats van het eiland 

Voor bepaalde activiteiten zal een plaats van het ehand ver van be
volkingscentra en dicht bij diep vaarwater wenselijk zijn, terwijl voor 
andere activiteiten, met het oog op het transportprobleem van personen 
en goederen, de voorlceur uitgaat naar een ehand op niet al te grote 
afstand van de kust. Voor een keuze van de plaatsing ver uit de kust 
komen daardoor arbeidsintensieve industriën, zoals hoogovens en staal
fabrieken, als mogelijke eilandgebruikers te vei-vahen. In dat geval zou 
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men kunnen spreken van een minimum eilandmodel, zulks tegenover 
een maximum eilandmodel, indien het eiland niet te ver van het vaste
land ligt (afb. 7). 
Om enigszins een indruk te geven van de grootte van de eilanden waar
aan gedacht wordt, het volgende: een minimum industrie-eiland zal 
ongeveer 1000— 1500 ha groot zijn en aan 5000 personen arbeid 
bieden, terwijl het maximummodel 3000 — 3500 ha groot zal zijn en 
werk geeft aan ongeveer 25.000 mensen. 
Naast de belangen van de zijde van de gebruikers bij de plaatsing van het 
eiland, dient voorts rekening te worden gehouden met de beperkingen, 
opgelegd doordat bepaalde zeegebieden reeds zijn voorbestemd voor 
andere gebruikers of waarin bestaande belangen kunnen worden ge-
scliaad, zoals: 

e nautische beperkingen in de vorm van scheepvaartroutes, anker-
gebieden, wachtgebieden en toegangsgeulen naar havens, 

s militaire beperkingen, zoals militaire oefengebieden, stortplaatsen 
van ammunitie, mijnenvelden, e.d., 

® het gebruik van de zeebodem voor kabels en pijpleidingen, 

m de gebieden, waar olie en gas worden gevonden, 

e de visserijbelangen. Voor het zuidelijk deel van de Noordzee betekent 
dit, dat bijzondere aandacht moet worden geschonken aan de 
gebieden, waar de haring en de schol kuit schieten en aan de zoge
naamde kinderkamers voor de kust. 

Bij de uiteindelijke plaatskeuze voor het eiland moet ook rekening ge
houden worden met nabije aanwezigheid van de bouwmaterialen zand 
en grind en de voorkomende getijstromen en golven. 
Afbeelding 8 geeft duidelijk weer welke gebieden van het zuidehjk deel 
van de Noordzee op grond van de zojuist genoemde beperldngen in 
meer of mindere mate „bezet" zijn. Voegen we hierbij de eisen welke 
door de mogelijke gebruikers worden gesteld, dan bl i j f t er een drietal 
gebieden over, waar de aanleg van een eiland zou kunnen worden over
wogen, te weten naby de Bruine Bank (waar gedacht moet worden aan 
het minimum eilandmodel), ten oosten van Great Yarmouth en ten 
westen van Hoelc van Holland. In beide laatste gevahen wordt gedacht 
aan het maximum eilandmodel. 
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Geheel parallel aan de zojuist genoemde overwegingen ten aanzien van 
de plaats van vestiging, b l i j f t uiteraard de vraag in hoeverre het volken
rechtelijk mogelijk is buiten de tenitoriale wateren een eüand te 
bouwen. Hierover is door de Commissie „Volkenrechtelijke Aspecten" 
het ehand beschouwd voor zowel de situatie tijdens de aanleg van het 
ehand, als voor het geval dat het in gebruik is. Beide shuaties zijn 
getoetst aan de bestaande wetgevingen, te weten: 

1. die met betrekking tot andere kunstmatige bouwsels in internationale 
zee, 

2. die met betrekking tot de algemene principes van de vrijheid op de 
internationale zee, en 

3. die met betrekking tot de rechten van de kuststaten in de territoriale 
zee. 

Deze studie is niet alleen een toetsing van het ehandproject aan de 
bestaande volkenrechtelijke situatie geweest, maar ook een toetsing aan 
de huidige tendensen met betrekking tot mogelijke wijzigingen, gezien 
nieuwe technologische ontwikkelingen. Op de laatste Internationale 
Zeerecht Conferentie sprak men al van economische zones van 
ca. 200 myl. Dh zal voor de Noordzee inhouden, dat de huidige ver
deling van het continentale plat met het oog op de mijnbouwrechten in 
status zal worden verheven tot een indeling in economische zones. 

Evaluatie 

Een kort onderzoek heeft aangetoond, dat de betrekkelijke voordelen 
van een noordehjke plek toch niet opwegen tegen het nadeel van de in 
vrijwel ahe opzichten hogere kosten van de aanleg van eiland en infra
structuur, de bouw van de superstructuur alsmede de produktiekosten 
zelf. Daarnaast blijkt in het bijzonder voor de grotere industriën, zoals 
hoogovens en staalfabrieken, de olieraffinaderij, de chemische industrie 
en de non-ferro-bedrijven, een groot multi-purpose-eiland aan
trekkelijker te zijn dan een ehand van kleinere opzet. 
Op deze grond is het grotere ehandconcept voor een keus ten noord
westen van Hoek van Holland aangehouden voor verdere bestudering. 

Voornamelijk vanwege de visserijbelangen wordt thans gedacht aan een 
ligging waar de waterdiepte minstens 25 m bedraagt. Dit is het geval op 
ongeveer 50 km uit de kust bij Hoek van Hohand (afb. 9 ). Daarnaast is 
een plaats dichter bij de kust minder aantrekkelijk omdat daar door het 
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vIDE : 

\ L L E BESTAANDE BEPERKINGEN t a v EILAND 
O KAT IE (SCHEEPVAART, MILITAIR, LEIDINGEN e d ) 

BESCHOUWDE GEBIEDEN VOOR EILAND L O K A T I E 



Afb. 9 I 
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uitstromende Rijnwater al sprake is van een zekere verontreiniging van 
het zeewater. 
De uiteindelijk vastgestelde oppei-vlakte voor dit eiland bedraagt af
gerond 3.500 ha. Wat een industrie-ehand van deze grootte betekent, 
kan misschien het beste geïllustreerd worden aan de hand van enkele 
getahen. 

Het aantal arbeidsplaatsen zal ongeveer 27.000 bedragen, waarvan meer 
dan driekwart werkzaam zal zijn in de sectoren chemie en ferro-
metalen. Enkele tientallen ligplaatsen voor schepen zijn nodig, waarvan 
meer dan tien voor schepen groter dan 100.000 dwt. 
De elektriciteitsbehoefte voor het ehand aheen al ligt in de orde van 
2000 MW, waai-van de non-ferro-sector de grootste afnemer zal zijn. Per 
sec zal een hoeveelheid zoet proceswater van ongeveer 4 m^ nodig zijn. 
Aan koelwater is een hoeveelheid nodig van 140m^/s bij een op
warming van 14° C en zelfs van 280 m^/s bij een opwarming van 1° C, 
getahen die vergehjkbaar zijn met afvoeren van niet onaanzienlijke 
rivieren. 

Plattegrondseisen 

Bij de vaststelling van de mogelijke indeling van het eiland moet aan 
diverse eisen worden voldaan. Eén van de voorwaarden is natuurlijk, dat 
vrijwel iedere industrie havenfacihteiten zal moeten hebben. Activi
teiten verbonden aan processen, waarbij vaste grondstoffen of grote 
eenheden verwerkt moeten worden, zoals de ferro- en non-ferro-sector, 
maar ook de gevaarlijke stoffen, vereisen veelal verticale kademuren en 
zijn sterk havengebonden. 
Voor het geval vloeistoffen verwerkt moeten worden — hetwelke per 
pijpleiding kan gebeuren — zoals by tankopslag en aardgas, is deze 
havengebondenheid minder. Dit is ook het geval bij de elektriciteits
centrale. Nog minder geldt dit voor de meeste activiteiten in de 
chemische sector. 

Verder moeten bij elkaar gegroepeerd worden: 

1 de opslag van aardgas, de luchtscheidingsfabriek en de schrootver-
werking volgens de koeltechniek, 

2 de ferro- en non-ferro-sector, 

3 de olieraffinaderij en de chemische sector. 
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Overige plattegrondseisen zijn: 

• nutsbedrijven, zoals voor elektriciteit, koelwater en industriewater 
dienen zo centraal mogelijk te worden geplaatst, in het bijzonder ten 
opzichte van de metallurgische sector, de olieraffinaderij en de 
chemische sector, 

• de opslag van aardgas zal op minstens 5 km afstand moeten liggen 
van de elektriciteitscentrale, de chemische sector en de averijhaven, 

• de opslag van aardgas en de averijhaven zuhen dichtbij de havenmond 
geprojecteerd moeten zijn, 

• de woonsector moet zodanig worden gevestigd, dat deze de minste 
hinder ondemndt van de luchtverontreiniging op het ehand zelf. 

A l deze eisen op een rij zettend, is dit te realiseren met een totale op
pervlakte van ongeveer 5000 ha. 

Bij de vaststelling van deze plattegrond zijn vooral de hydraulische en 
nautische aspecten in beschouwing genomen. Wat het waterbouwkundig 
ontwerp van het ehand betreft, is veel aandacht besteed aan het zo 
efficiënt mogelijk aanbrengen van het zandhchaam, het ontwerpen van 
de haven en het vaststehen van een zo economisch mogelijke zeewering. 
De drie basisoplossingen, t.w. de strandoplossing met of zonder gebruik
making van strandhoofden, het betonblokkentalud en de caisson
oplossing, zijn nader bestudeerd. Diverse varianten vooral op het beton
blokkentalud zijn uitgewerkt (afb. 10). De uiteindelijke zeewering is 
een combinatie geworden van verschihende verdedigingstypen, t.w. een 
zandstrand aan de zuidoostzijde en een „harde" verdediging aan de 
overige zijden van het ehand. De „harde" verdediging aan de westelijke 
en noordelijke kant van het ehand is ontworpen op een ontwerpgolf van 
bijna 10 m hoogte. 

De arbeidsaspecten 

Het industrie-ehand zoals zojuist is omschreven, biedt ongeveer 7.500 
arbeidsplaatsen, waarvan circa 60% -derhalve 4.500 — in continu
dienst bezet moet worden en de resterende 3.000 in normale uren. Ten 
aanzien van de continu-diensten is ei-van uitgegaan, dat in de jaren 
1980/85 het vierploegensysteem, waarbij 42 uur per week gewerkt 
wordt, zal zijn gewijzigd in een vijfploegensysteem met gemiddeld 
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33,6 uur per week. Om al deze arbeidsplaatsen te kunnen bezetten, zijn 
naar schatting ruim 27.000 employé's nodig verdeeld over de diverse 
sectoren van het eüand. 
El-van uitgaande, dat de dagelijkse reistijd niet meer dan 2 uur mag 
bedragen, betekent dit feitelijk dat dagelijks heen en weer pendelen 
naar het eüand niet is overwogen. Derhalve is op het eiland ruimte 
opgenomen voor tijdelijke, speciaal voor dit doel aangepaste huisvesting 
van ahe op het ehand benodigde employé's. Het aantal employé's, dat 
tegelijk op het eüand gehuisvest moet worden, is geschat op 12.000 
(afb. 11). Verder zijn restaurants, recreatiefaciliteiten, zoals een 
bioscoop, bibliotheek en sportaccommodatie in het plan opgenomen. 
Er is een viertal werkschema's onderzocht, te weten: 4 x 8 uur, 
5 x 8 uur, 3 x 1 2 uur en 4 x 1 2 uur. Laatstgenoemde oplossing is uit 
economisch oogpunt het aantrekkelijkst, doch het betekent wel, dat 
men 4 x 1 2 uur = 48 uur arbeid per reis naar het ehand moet verrichten. 
Op grond hiervan is, toch uitgegaan van het 3 x 1 2 uur schema, waar
mede men in de Verenigde Staten op dit moment bij een aantal grote 
ondernemingen goede ervaringen heeft. 

Hoewel de arbeidsvoorwaarden op het eiland uiteraard nog een zaak van 
uitvoeriger studie moeten worden, is voor extra reistijden en het werken 
op het ehand voorlopig uitgegaan van 25% extra vergoeding boven het 
netto „vasteland inkomen". Voorts zuhen de vervoers- en verblijfs
kosten op de arbeidskosten gaan drukken, hetwelk op jaarbasis (1973) 
in de orde van f 15.000 per werknemer zal bedragen. 
Een belangrijke vraag is echter nog, waar de arbeidskrachten vandaan 
moeten komen. Daartoe is voor een gebied binnen een straal van 
150 km van het eiland op basis van beschikbare gegevens nagegaan hoe 
voor verschihende soorten arbeid omstreeks 1980 de arbeidsreserve ligt. 
Op grond van dit onderzoek mag verwacht worden, dat de werknemers 
voor het ehand zeer waarschijnlijk uit de provincies Noord- en Zuid-
Hohand, westelijk Noord-Brabant met name, en de Belgische provincie 
Oost-Vlaanderen zullen komen. 

Transportaspecten 

Tussen eiland en vasteland moet onderscheid gemaakt worden tussen 
het vervoer van personeel en dat van goederen. Op de eerstgenoemde 
categorie zal ik wat nader ingaan, omdat dit nogal bijzonder is. 
Op grond van de genoemde gebieden waar de werknemers vandaan 
zullen komen, is voor het personenvei-voer een aantal oplossingen over
wogen, en wel per boot, per helikopter, per hovercraft, per draag
vleugelboot - ook wel hydrofoh genoemd — en per STOL-vliegtuig 
(Short Take Off and Landing). Een aantal van deze transportmiddelen 
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valt al vrij snel af: de boot is te langzaam, de STOL is te duur en 
bovendien nog in een weinig vergevorderd stadium van ontwikkeling. 
De hovercraft is te gevoelig voor slecht weer en moet daarom als te 
onbetrouwbaar beschouwd worden voor dit doel. 
Uiteindelijk zijn de helikopter en de hydrofoh vrij gedetahleerd ver
geleken. De hehkopter bleek daarbij het beste uit de bus te komen, en 
wel om de volgende redenen: 
De hydrofoh is wel goedkoper dan de helikopter, maar vereist een lang 
voor- en natransport naar Hoek van Hohand, zodat bij incalculering 
van de reistijdvergoeding voor de employé luchttransport toch goed
koper uitvah. De hehkopter die hier beschouwd is , heeft Ten 
capacheh van byna 100 passagiers, een ki-uissnelheid van ruim 
400 km/uur, is nog niet in dienst, maar wel in een vrij ver stadium van 
ontwikkehng bij Sikorsky. Voor het transport is aangenomen, dat 
nachtvhegen tussen middernacht en 06.00 uur 's morgens verboden is. 
Door een wel overwogen verdehng van de eiland-employé's in groepen 
wordt bereikt dat het totale passagiersaanbod met 6 machines afge
handeld kan worden. Voorts zuhen de werknemers op een groot aantal 
plaatsen kunnen worden opgehaald, dit om de reistijden van en naar de 
verzamelpunten tot een minirrium te beperken. 

Milieu-aspecten 

Ten aanzien van deze aspecten is, uitgaande van bestaande normen en 
bepalingen, onderzoek verricht naar de mogelijke besparingen op een 
ehand, aangaande waterbehandeling, koelwater, luchtverontreiniging, 
visuele aspecten en geluid. 

Bij de waterbehandeling is onderscheid gemaakt tussen: 

1 continu ernstig verontreinigd water afkomstig van diverse bedrijven 
en van regenwater dat op bepaalde ernstig verontreinigde plaatsen is 
gevaUen, waai-van gemiddeld 3 m^ /sec behandeld zal moeten worden. 

2 onzuiver afvalwater, dat bestaat uit hchter verontreinigd proceswater 
en regenwater, waarvan gemiddeld 7 m^/sec behandeld moet worden. 

Het verontreinigde water van de eerste categorie zal een fysisch-
chemische voorbehandeling krijgen, alvorens het geloosd mag worden 
op het centrale rioolsysteem van het eiland. Er wordt overwogen via 
monitors controle van beide soorten water plaats te laten vinden. Het 
centrale rioolsysteem brengt het water naar een algemeen water-
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behandelingscentrum waar bezinking, neutrahsatie en oheverwij dering 
plaatsvindt. 
Hierna wordt dit water tesamen met het rioolwater afkomstig van het 
woongebied in een biologische zuiveringsinstallatie behandeld. In fehe 
is de noodzaak van deze biologische behandehng niet aangetoond, daar 
de zee zelf voldoende vermogen tot oxydatie heeft. Na behandeling in 
het algemeen waterbehandelingscentrum wordt het afvalwater gemengd 
met koelwater in zee geloosd. Deze lozing vindt plaats via een 1 km 
lange verspreider (diffusor). 
Dank zij het feit, dat de zee zelf reeds een enorme hoeveelheid 
chemicahën bevat die ook op het eüand vrijkomen, is het mogelijk een 
aanzienlijke hoeveelheid afvalwater te lozen, zonder dat dit het milieu 
aantast, terwijl dit op het land wel het geval zou zijn. Wel verwijderd 
moet worden ahes dat drijvend bl i j f t , en verder iedere component die 
voorkomt op de zwarte lijst van de Oslo-conventie. 

Het koelwatersysteem is zodanig ontworpen, dat het water één keer 
gebruikt wordt. In totaal moet ongeveer 8 miljard Kcal warmte per uur 
via waterkoeling afgevoerd worden. Het inlaatwerk bevindt zich aan de 
havenzijde van het eiland, en de lozing aan de westkant. Het koel
water zelf wordt 14° C opgewarmd. Dit betekent, dat een koelwater-
debiet van, zoals gezegd, 140 m^ per seconde nodig zal zyn. 

De gemiddelde opwarming van het zeewater mag niet meer dan 
2 — 3° C zijn, omdat vissen zeer gevoelig zijn voor snelle temperatuurs
wisselingen. Hierop is de diffusor ontworpen. Het zeewater stroomt een 
aantal keren in heen- en teruggaande richting over de diffusor en wordt 
iedere keer een aantal tienden graden opgewarmd. De uiteindelijke op
warming bedraagt - nadat het water dank zij de netto resulterende 
noordwaartse stroom uit de invloedssfeer van de diffusor is geraakt 
— omstreeks 2° C. Deze warmtevlek heeft dan een lengte van een tiental 
kilometers, en buiten dit gebied vindt vrij snel weer afkoeling plaats 
dank zij convectie en verdere verdunning. 

De belangrijke componenten, welke luchtverontreiniging veroorzaken, 
zijn stof, zwaveldioxyde en diverse stikstofoxydes. De verwachting is 
dat de primaire instahaties ter bestrijding van stof overlast niet gemist 
zullen kunnen worden. 
Betreffende het uitstoten van de stikstofoxydes en zwaveldioxyde zijn 
berekeningen gemaakt waaruit bhjkt, dat het verantwoord is op het 
eiland zware stookolie te gebruiken, met een zwavelpercentage van 
4 a 5. Berekeningen hebben aangetoond dat voor een periode tussen 1 
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en 3 maanden ontzwavelde stookolie gebruikt zal moeten worden, 
teneinde te hoge concentraties van zwaveldioxyde en de stikstofoxydes 
op het vasteland te voorkomen. Er is voorts aangenomen, dat tegen de 
ti jd dat het ehand gerealiseerd zal zyn, op het vasteland een bepaling 
van kracht is, dat nog slechts stookohe gebruikt mag worden met 
0,9 gewichtsprocent zwavel. 

Wat betreft de horizonverontreiniging zijn er vooralsnog weinig 
problemen op het vasteland te verwachten, doch het ligt in de li jn der 
ontwikkeling dat de bezwaren tegen bepaalde vormen van deze „ver
ontreiniging" (rook, koeltorens, etc.) steeds meer zuhen toenemen. 
Voor geluid worden daarentegen wel aanzienlijke besparingen verwacht 
op het eüand, omdat daar bij de geluidsbestrijding rekening gehouden 
moet worden met de bescherming van de werkenden op het ehand maar 
niet met bevolkingsconcentraties. De verbhjven voor de werkenden op 
het ehand zuhen van een goede isolatie worden voorzien. 
De bescherming van de werkenden betreft vrijwel aheen de bestrijding 
van hoogfrequent geluid, hetgeen tamelijk goedkoop is. Op het vaste
land worden de normen voor het aanwezig zijn van veelvuldig laag-
frequent geluid steeds strenger. 

Betreffende de kosten voor de zojuist genoemde maatregelen wordt in 
de chemische sector een besparing van ongeveer een derde op dé kosten 
van waterbehandeling, ongeveer de helft op de kosten van bestryding 
van luchtverontreiniging, en twee derde op de kosten van bestrijding 
van geluidshinder verwacht. 
De besparingen in de metaalsector worden aheen verwacht voor 
aluminium, doch slechts in geringe mate voor hoogovens. 

De economische haalbaarheid van het project 

Na zo een aantal bijzondere aspecten van het ehandproject te hebben 
aangestipt, kom ik tenslotte toe aan de kernvraag van dit project, 
namelijk: „Is het project een haalbare zaak?" c.q. „Zijn er industrieën 
te vinden, die zich op een ehand wihen vestigen?" In dit verband kom 
ik terug op de twee criteria, die reeds eerder genoemd zijn en welke 
iedere ondernemer zal hanteren by. de keuze of tot vestiging op. een 
eiland moet worden overgegaan, te weten: 

1. Biedt het eüand een of meer produktiefactoren, welke niet of 
nauwelijks beschikbaar zijn op het vasteland (zoals grote terreinen 
ten behoeve van industrie-ontwikkeling en koelwater)? 
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2. Is de va/ï a//e kostencomponenten, tezamen de kostprijs van het 
produkt bepalend, bij vestiging op het eiland kleiner dan bij vestiging 
op het vasteland? (afb. 12) 

Deze kosten kunnen worden onderverdeeld in de volgende drie 
categorieën: 

a. De kosten, die tamelijk nauwkeurig kunnen worden berekend, zoals 
de kosten van duurzame produktiemiddelen, de kosten van grond
stoffen en halffabrikaten, de kosten van elektriciteit, proceswater en 
stikstofleveranties, en de transportkosten. 

b. De kosten, die eveneens tamelijk nauwkeurig kunnen worden be
rekend, doch waarvan de uiteindelijke vaststelling zal afhangen van 
het overheidsbeleid ten aanzien van: 

• het eigendom en het beheer van het eiland en de haven, 

• de arbeidsvoorwaarden, 

8 de energie, 

• de te hanteren „normen" ter bescherming van milieu en veiligheid. 

c. De niet berekende kosten, zoals belastingen en verhuizingen, omdat 
deze vohedig afhangen van het overheidsbeleid ten aanzien van bij
voorbeeld: 

• volkenrechtelijke status van het eiland, 

• de vehigheidsnormen, welke op het eüand gaan gelden. 

Zoals hieruit blijkt, zal de uiteindelijke haalbaarheid op vele punten van 
het overheidsbeleid afhangen. Teneinde toch reeds een aanwijzing om
trent de haalbaarheid van het project te krijgen, is enerzijds op basis van 
bestaande normen en voorschriften een soort bedrijfs-economische 
analyse uitgevoerd voor elke activiteit op het eüand, waarbij aüeen de 
kosten van het ehand met de haven en de belastingen buiten be
schouwing zijn gelaten. 
Anderzijds zijn ook de nationaal-economische consequenties van dit 
project aan een eerste studie onderworpen. Zij zuhen van grote invloed 
zijn op het uiteindelijke overheidsbeleid met betrekking tot de onder b 
en c aangeduide kosten. Bij deze analyse is het industriecomplex op 
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het eiland enerzijds vergeleken met een soortgelijk hypothetisch 
complex op de Maasvlakte en anderzijds met individuele, eveneens 
hypothetische, industrievestigingen in het Europoortgebied. 
Deze laatste vergelijking is feitelijk het meest relevant. 

Uit de bedrijfseconomische analyse, daarbij belastingen en ver
zekeringen bmten beschouwing latend, bli jkt dat de kostenfactoren 
arbeid, grond en investeringen in kantoren en bedrijfsgebouwen op het 
eiland hoger uitvahen dan op het vasteland, maar dat elektriciteits
voorziening en de stoom- en koelwatei-voorzieningen belangrijk lager 
hggen. 
Het totaalbeeld toont evenwel aan — indien subsidies of andere over-
heidsfachiteiten nog buiten beschouwing blijven — dat er voordelen zijn 
voor vestiging op een ehand voor aardgasopslag, tankopslag en het over
grote deel van de chemische sector. 
De produktiekosten van een oheraffinaderij op het ehand zullen slechts 
enkele procenten hoger zijn dan op het vasteland. 
De ferro- en non-ferro-sector tonen bij zo'n kostenvergelijking enige 
vergroting van de kosten op het eüand ten opzichte van het vasteland, 
doch het is duidelijk dat voor definhieve uitspraken, zeker ten aanzien 
van de non-ferro-sector, het uiteindelijke energiebeleid op het eüand 
bepalend zal zijn. 

Nationaal-economisch bezien biedt het ehand, wanneer ahe industriën 
erop vohedig in bedrijf zijn, directe werkgelegenheid aan 25.000 
a 30.000 personen, doch induceert uiteraard nog veel meer werk
gelegenheid op het vasteland. Voorts zuhen tientahen miljarden guldens 
geïnvesteerd moeten worden in duurzame produktiemiddelen, zoals ge
bouwen, instahaties en machines en ca. 6 mhjard gulden (op basis 1973) 
in de bouw van het eüand. Hoe de nationaal-economisch resulterende 
voordelen van dit project - denk b.v. aan meer belastingopbrengsten en 
verbetering van werkgelegenheid - ten dele weer kunnen worden ver
taald in faciliteiten voor de industrieën op het eiland via overheids-
deelname in de grondprijs en het verlenen van belastingfaciliteiten in de 
meest algemene zin, teneinde industrievestiging te bevorderen, is uit
eindelijk een vraag die aheen door de overheid kan worden opgelost. 

Besluit 

Medio vorig jaar heeft de Noordzee Eiland Groep de voorlopige con
clusies van de studie openbaar gemaakt. Zoals gezegd in oktober zal 
een samenvattend eindverslag worden gepubhceerd, dat met name ten 
aanzien van de economische aspecten nader gespecificeerde gegevens zal 
bevatten. 
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Met het gereedkomen van de feasibility study van de Noordzee Eiland 
Groep is de eerste grote ontwikkelingsfase van dit project voltooid. Dit 
betekent, dat op betrekkelijk korte termijn, dat wil zeggen in een 
periode van slechts enkele jaren, vrij concrete antwoorden zijn ver
kregen op vele technische en economische vragen rond dit project. 
Daarnaast is inzicht verkregen in velerlei aspecten,' welke van groot 
belang zijn bij de verdere ontwikkeling van een dergelijk eüand, zoals de 
volkenrechtelijke aspecten, de arbeidsaspecten, de milieuaspecten en de 
transportvraagstukken. 
Ik ben tevens van oordeel, dat de inbreng van know-how van zoveel 
ondernemingen van vrijwel aüe bij een eilandontwikkeling te pas 
komende disciplines en de mogelijkheid van permanente respons van 
expert-waarnemers uit de overheid garant stond voor een reahstische 
bestudering van het project. 
Bij de beoordeling van dit soort grote projecten is er geen sprake van 
duidelijke ja-, maar ook niet van duidelijke neen-antwoorden. Dat was 
imrners ook het geval bij projecten, zoals de Zuiderzeewerken, de Delta
werken, het Europoort/Maasvlakteproject èn soortgelijke projecten in 
het buitenland. Maar het belang van deze studie is, dat thans een veel 
duidelijker inzicht is verkregen in de mogelijkheden, de plussen en de 
minnen van dit industrie-eiland project. 
Vorig jaar is in feite de volgende fase van dit project ingegaan: de 
bestudering van het project door de Nederlandse Overheid. In de 
Ministerraad-vergaderingen van 27 maart en 18 aprü 1975 is bepaald, 
dat een „Interdepartementale Coördinatie Commissie voor Noordzee-
aangelegenheden", kortweg ICONA genoemd en tevens een Stuurgroep 
„Studies Noordzee-eiland en terminal", kortweg STUNET genoemd, 
zouden worden ingesteld. Op 12 augustus is STUNET definitief van 
start gegaan met de bestudering en beoordeling van de twee ter tafel 
hggende projecten, nl. het plan voor de opslag van vloeibaar aardgas van 
de Gasunie en het industrie-eiland van de NSIG. Daarmede is de tussen
fase — aangeduid in afbeelding 4 — voor het industrie-eiland definitief 
ingegaan. 

Ik hoop hiermede in het kort u niet alleen een overzicht te hebben 
gegeven van: hoe het eilandconcept is ontstaan, de redenen waarom een 
groep ondernemingen gemeend hee^ft de studie van dit langetermijn 
project te moeten initiëren en de vele aspecten, die tot nu toe zijn 
bestudeerd, maar tevens heb duidelijk gemaakt, dat om tot een uit
eindelijke uitspraak omtrent de haalbaarheid van het project te komen, 
eerst het beleid ten aanzien van de volkenrechtelijke status van het 
ehand, het eigendom en het beheer van ehand en haven, de arbeids-
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aspecten, de energie en de uitgangspunten voor de milieubesciierming 
en de veiliglieid moeten worden vastgesteld. 
Ik ben ervan overtuigd wanneer de belangen van de industriële ont
wikkeling enerzijds en het welzijn van de bevolking anderzijds ons ter 
harte gaan, dit project een toekomst heeft. 

Lijst van afbeeldingen 

1. Eiland i 0 0 0 - 1500 ha 
2. Westelijk deel Continentale Plat 
3. Tijdschema voor de ontwikkeling en realisatie van een groot ehand 
4. Organisatieschema N.S.I.G. 
5. Kostenfactoren 
6. Groep gebruikers 
7. Maximum en minimummodel 
8. Beperkingen Noordzee 
9. Het eiland ten Noordwesten van Hoek van Hohand 

10. I Dwarsprofielen zeewering 
11. Plattegrond huisvesting 
12. Fig. 6 uitgebreid 



N A T U U R K U N D I G E A S P E C T E N V A N DE 
CHEMISCHE T E C H N O L O G I E 

door 

Prof. drs. P.J. van den Berg 

Samenvatting 

Na een historische inieiding en het aangeven van het verschh tussen 
technielc en teclmologie worden een aantal natuurkundige aspecten van 
de procestechnologie besproken. Deze omvatten grensvlakkunde, 
stromingsleer, overdracht van warmte en stof en chemische reactiesnel
heid. Voor deze velden wordt een aantal generaliserende opmerkingen 
gemaakt over de stand van het inzicht. Daarbij worden problemen aan
gegeven die nadere bestudering vragen. 

Aan de hand van een voorbeeld wordt de integratie van transportpro
cessen met een chemische reactiesnelheid behandeld. 

Het accent wordt gelegd op een nieuw tijdperk in de technologie, dat 
van de logisch-mathematische fase. Daarbij wordt er een pleidooi ge
houden voor een groter arsenaal aan data. De chemische kinetiek bli jkt 
daarbij een struikelblok omdat het zuivere empirie is. 

Tenslotte wordt de aandacht gevestigd op nieuwe ontwikkehngen, zo
als de beschrijving van niet-stationaire processen, o.a. parametrisch 
pompen, het toepassen van geluidsvelden en elektrische en magnetische 
velden. 

Techniek en technologie 

Welhaast een ieder heeft enig idee van de betekenis van de chemie in 
onze maatschappij door de grote rol die zy speeh in de verschaffing van 
voedsel en energie, de bescherming tegen het klimaat en ziekten en in 
transport en communicatie. Enkele voorbeelden: kunstmest, kunstvezels 
motorbenzine, medicijnen en plastics. 

Minder duidelijk is het misschien wat chemische technologie is. Al 
vorens een definitie te geven zou ik echter eerst iets over techniek en 
tegelijkertijd ook over de historische ontwikkehng van de chemische in-

Natuurkimdigo Voordrachten, N.R. 54; naar ccn lezing op 2 februari 1976 voor de Koninlclijke 
Maatscfiappij voor Natuurkunde Diligentia tc 's-Gravcnhagc. 
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dustrie willen zeggen. De techniek deed al zijn intrede bij de ontdekking 
van het vuur en het gebruik hiervan voor smeden en het koken van 
voedsel. Techniek immers is een meervoudige herhaling van een werk
wijze, zoals bijvoorbeeld het smeden. Een man die zo'n werkwijze goed 
beheerst, zoals de smid, is een technicus. Interessant is dat met smidse 
en keuken ook de chemie geboren \vordt. A l vanouds spelen chemische 
omzettingen een rol bij de bereiding van koper, goud e.a., terwijl voor 
het koken aardewerk nodig is dat leidt tot de techniek van klei bakken 
en glazuren. De Egyptenaren gebruikten daartoe loodoxyde, cobaltver-
bindingen en ijzeroxyde. Uit de keuken stamt ook de gisting die alcohol 
levert en bij voortgezette reactie azijn. Azijn maakt de eerste bereiding 
van een verfstof mogelijk, het loodwit. De apparatuur die men bij deze 
ambachten gebruikt zijn: vergiet, zeef, filterdoek, ovens, stamper en 
vijzel. 

Behalve bij de verschaffing van voedsel speelt de chemie ook mee bij 
de bescherming tegen het klimaat. A l vroeg leerde men kalksteen en 
gips te branden, waardoor bouwelementen aaneengezet of van een dek
laag konden worden voorzien. Bij de kleding zorgde de chemie voor de 
mogelijkheid van leerlooien en later de aanmaak van zeep. 

De genoemde kundigheden waren verbonden aan een persoon, de 
ambachtsman. Begrip voor de stofomzetting zelf was er nog niet. Het 
kunnen was nog geen kennen. Een beter inzicht gaat pas in de 17de 
eeuw ontstaan wanneer Boyle definieert wat een element is, Lavoisier 
de wet van behoud van massa op het spoor is en Dalton typerende 
eigenschappen toeschrijft aan atomen. Dit betere begrip van de chemie 
wordt in de 19de eeuw erg belangrijk. Er is dan een onhoudbare toe
stand ontstaan doordat de snel stijgende behoefte aan potas (K2 CO3) 
ten behoeve van het maken van glas en het zieden van zeep niet meer 
gedekt kan worden door het verbranden van bomen met opvolgende 
extractie met water. Het lukt Leblanc, de lijfarts van de Hertog van 
Orléans, daartoe aangespoord door een grote prijs van de Académie, om 
uit steenzout soda te maken. De benodigde stappen zijn: omzetting met 
zwavelzuur, het verkregen sulfaat met gloeiende cokes reduceren tot 
sulfide. iVIet koolzuur uit kalksteen volgt dan de reactie tot soda 
(Na2 CO3 ) , dat potas uitstekend kan vervangen. 

iVlet het Leblanc-proces staan wij aan de wieg van de chemische indus
trie. In deze periode wordt het ambacht teruggeschoven: in de plaats 
van de mens komt de machine. De produktie vindt plaats in fabrieken. 

Dankzij deze „Industriële Revolutie" komen de produkten ten goede 
aan een sterk toenemende bevolking. 

Doordat als nevenprodukt het schadelijke waterstofchloride vrij
kwam, ontstonden er om het Leblanc-proces nieuwe industriële ont-
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wikkelingen: oxydatie van zoutzuur tot chloor, omzetting hiervan tot 
bleekpoeder voor de textiehndustrie en fabricage van zwavelzuur. 

In verband met de noodzakelijke produktievergrotingen doet ook een 
technologisch principe zijn intrede: het continu maken van het proces. 

Andere technieken waren daar al in voorgegaan: b.v. de ontwikkehng 
van het wiel (van discontinue stap naar continu rollen), van de spade naar 
de ploeg en van peddel naar scheepsschroef. Het is de hoge benuttings-
graad van de apparatuur bij continu werken die het mogelijk maakt 
grote produkties te halen. 

In de soda-industrie heeft die ontwikkeling zich voorgedaan bij de 
overgang van het Leblanc-proces naar het Solvay-proces. Charge-gewys 
bedrijf van de apparatuur kan dan in een continu omgezet worden. 
Toch zijn de Leblanc-fabrieken en de efficiëntere Solvay-fabrieken nog 
geruime tyd zorgenkinderen geweest. Men werd wijs door „schade en 
schande" en chemisch inzicht. Maar inzicht in de procesmatige uit
voering ontbrak. De techniek was verder dan de wetenschappelijke 
ondergrond ervan (= technologie). Dh was ook het geval in de 19de 
eeuw by de toepassing van de snel voortschrijdende chemische kennis in 
gasfabrieken en kleurstoffabrieken. 

Een geheel nieuw tijdperk wordt aan het begin van de 20ste eeuw in
geluid met de ammoniaksynthese van Haber-Bosch. Haber bestudeert in 
zijn universitair laboratorium de vorming van ammoniak uit stikstof en 
waterstof. Bosch is de ingenieur die de laboratoriumgegevens vertaalt 
naar het industrieel proces. Zyn bijdragen maken het mogelijk de 
synthese op grote schaal bij hoge temperatuur en hoge druk uit te 
voeren, waardoor de ammoniak nog redelijk goedkoop is. Dit is van 
groot belang omdat de fabricage van kunstmest op basis van ammoniak 
de enige mogelijkheid is om het gevaar van hongersnood te keren. 

De ontwikkeling van het Haber-Bosch-proces is daarom ook zo be-
langryk, omdat hier wetenschappelijk onderzoek aan de industriële toe
passing voorafgaat. Wij kunnen spreken van een „Wetenschappehjke 
Revolutie". 

Bij de intree van dit nieuwe tydperk ontstaat het gevoel dat de 
chemische fabrieken in hun uitvoering gemeenschappelijke grondslagen 
hebben. Armstrong probeert in 1885 in Engeland een opleiding in 
natuurkunde te combineren met die tot fabrieksingenieur. Omstreeks 
1900 beschrijft Davies voor het eerst die gemeenschappelijke bewer
kingen: malen, zeven, fihreren, desthleren etc. Het accent ligt hierbij op 
de fysische ingrepen die nodig zijn om de gewenste chemische om
zetting te realiseren. Zo gaat uh de technieken ahengs een technologie 
ontstaan. De ontwikkehng van de technische chemie gaat nu hand in 
hand met de wetenschappelijke ontwikkeling van de techniek (= tech-
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nologie). Het meer fundamentele inzicht versnelt en verruimt de toepas
baarheid. 

Als definitie van chemische technologie kan men nu stellen: 
Chemische technologie is de wetenschap, die de basis.vormt voor werk
wijzen verbonden met de toepassing van chemie. 

De weg waarlangs een grondstof tot eindprodukt wordt omgezet is 
een proces. Het is een aaneenschakeling van bewerkingen en dus een 
schakeling van proceseenheden. Minstens één van deze eenheden is de 
chemische reactor, d.i. die eenheid waarin de eigenlijke chemische om
zetting plaats vindt. De eenheden vóór de reactor bereiden grondstoffen 
voor, de eenheden erna werken het reactiemengsel op. Schematisch ziet 
dit er als volgt uit: 

Vaak komt de situatie voor dat de eerste bewerkingen van mechanische 
aard zijn (breken, malen etc); daarna volgen bewerkingen van fysische 
aard (opwarmen, verdampen etc). Na de reactor speelt zich dit dan 
vaak in omgekeerde volgorde af. Het opwerken kan door zulke bewer
kingen als: destihatie, kristahisatie e.d. bereikt worden, waarna de ver
kregen stof mechanisch in de gewenste vorm wordt gebracht (granules, 
verpakt etc). In de praktijk kunnen de schakelingen ingewikkelder zijn 
door de noodzaak van het gebruik van hulpstoffen, de produktie van 
nevenstoffen e.a., waardoor massastromen kunnen vertakken en recircu-
leren. Een proceseenheid kan ook op zichzelf een systeem zijn met ge
schakelde eenheden (b.v. een destihatie). De ingewikkeldheid neemt toe 
doordat ook de warmtestromen van groot belang zijn. Deze stehen hun 
eigen eisen aan de schakeling. 

Natuurkundige aspecten 

Alle onderdelen van een proces hebben natuurkundige aspecten die 
volgens (6) geklassificeerd kunnen worden: 
1. het verkleinen van de afstand tussen reactiepartners (zowel door 

transport als door vermindering van de deeltjesgrootte); 
2. het verschaffen van een bewegelijke aggregatietoestand door smelten, 

oplossen, verdampen etc; 
3. het bij elkaar brengen van de deeltjes door mengen, emulgeren e.d.; 
4. het vergroten van de deeltjesenergie, waardoor de onderlinge trefkans 

toeneemt. Dit kan door het toevoeren van mechanische, thermische 
of elektrische energie; 
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5. het bewerkstelligen van de chemische reactie, zo nodig door kataly
tische activering van deeltjes; 

6. het afvoeren van overtollige energie; 
7. het scheiden van reactieprodukten, vaak door fasenscheiding. Een 

meerfasensysteem kan dan door krachtvelden gesphtst worden, zoals 
zwaartekracht, centrifugaalveld etc. Op moleculaire schaal leiden 
krachtvelden tot adsorptie, absorptie, desthlatie etc; 

8. het verschaffen van een compacte aggregatietoestand door kristahi-
seren, condenseren; 

9. het vervormen door granuleren, tabletteren etc. 
Beschouwt men deze werkwijzen wat principiëler dan blijken de 

volgende deeldisciphnes in de natuurkunde van belang te zijn: 
Moleculaire wisselwerking, in het bijzonder de grensvlakkunde (pt 1 

2 ,3 ,4 , 5, 7, 8, 9). 
Stroming van fluida, dus impulsoverdracht (pt. 1, 3, 7). 
Warmtetransport (pt. 2, 4, 6, 7). 
Stoftransport (pt. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9). 
Materiaalkunde (pt. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9). 
Vanzelfsprekend zuhen in de praktijk vaak problemen optreden die 
aheen opgelost kunnen worden door combinaties van deeldisciplines. 

Veel van de genoemde gebieden zijn ontwikkeld binnen de ingenieurs
wetenschappen. Er staat dan ook een grote hoeveelheid specialistische 
hteratuur ter beschikking, waarbij een aantal handboeken de grote 
lijnen aangeven (o.a. 7). 

Dh betekent echter niet dat er geen probleemgebieden meer zijn. Er 
liggen nog vraagstukken die zowel wetenschappelijk van belang zyn als 
van directe betekenis voor de ontwerper van processen. In het hierna
volgende is niet getracht het gehele veld te overzien, maar is gekozen 
voor een selectie van onderwerpen. Met de summier geschetste ont
wikkeling van een gebied wordt tegelijkertijd getracht een manco aan 
kennis te signaleren. 

Het zou goed zijn wanneer ook fysici zich meer dan voorheen aange
trokken zouden voelen tot deze, meer klassieke, gebieden van de na
tuurkunde. Toegegeven wordt dat kernfysica en hoge energiefysica het 
aan glamour winnen. 

Moleculaire wisselwerking en grensvlakkunde 

In de zoëven geschetste procesgang is vaak sprake van meerfasen-
systemen, omdat zowel de reactanten als de produkten in verschihende 
aggregatietoestanden aanwezig kunnen zijn. Vooral bij de chemische 
reactor zelf zijn vaak meer fasen in het geding, zodat transport door een 
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fasengrensvlak moet plaats vinden om de reactie mogelijk te maken. Bij 
de opwerking van het mengsel wordt dikwijls bewust een meerfasen
systeem gecreëerd om dan een gemakkelijker mechanische scheiding 
mogelijk te maken. 

Fasencombinaties die vaak voorkomen, zijn: gas-vast (G-S), gas-vloei-
stof (G-L), L-S, L l -L2 en G-L-S. In eerste instantie heeft men dan be
hoefte aan een kwantitatieve beschrijving van de evenwichtstoestanden 
die hierbij kunnen optreden. De thermodynamica leert voor vele ge
vallen hoe dit moet. De evenwichtstoestanden zelf worden in de prak
tijk niet bereikt, hoogstens benaderd, maar de afstand tot het even
wicht is de drijvende kracht er naar toe. 

Veel benodigde gegevens worden empirisch verworven, omdat een be
rekening uit fundamentele gegevens slechts voor eenvoudige gevahen 
mogelijk is. Bemoedigend is echter de belangrijke voortgang die waar
neembaar is voor de berekening van gas-vloeistogevenwichten. Daarbij 
is vooral de nauwkeuriger beschiijving van het moleculair gedrag van 
vloeistoffen van belang. 

Een hlustratie daarvan vindt men bij de berekening van gas-vloeistof-
evenwichten. De oplosbaarheid van het gas in de vloeistof voldoet aan 
de Henry-relatie = He . p ^ , waarin CA = concentratie van stof A 

He = Henry-coëfficiènt 
PA = partiaaldruk van A 
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Figuur 1 Vergelijking van gemeten en voorspelde Henry-coëfficiënten voor enkele gevallen 

(overgenomen uit (8)). 
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Het is nu mogelijk voor een aantal systemen de Henry-constante te be
rekenen (8). Figuur 1, overgenomen uit (8), vergelijkt de berekende He 
met de waargenomen waarde en laat zien, dat voor verschillende tempe
raturen de overeenstemming goed is. 

Bij gas-vast evenwichten is men meer aangewezen op experimentele 
data. Het gebied is van groot belang voor scheidingstechnieken, b.v. het 
drogen van gassen en voor reactietechnieken, zoals de vergassing van 
kool of de reactie van gassen aan een katalytisch vast oppervlak. De ge
meten isothermen worden op zijn best in empirische vergehjkingen 
weergegeven. 

Ten opzichte van G-L-systemen doet zich een comphcatie voor, 
doordat de structuur van het oppervlak invloed kan hebben. De vaste 
fase is namelijk vaak zeer poreus (om een groot oppervlak ter beschik
king te hebben). De adsorptie op moleculaire schaal is dan echter niet 
meer homogeen, zodat de archhectuur van de vaste stof invloed krijgt. 

Bij alle meerfasensystemen is de grootte van het fasengrensvlak van 
belang. Wanneer dit groot is, kan het transport er doorheen (dus de pro
duktie) groot zijn. Er zijn vele technieken om dit te bereiken. Bij een 
G-L-systeem kan met het gas f i jn verdelen in de vloeistof. Eén manier 
is het gas door een opening te persen die omgeven is door vloeistof. De 
technische interessante grootte van het fasengrensvlak in de ontstane 
behenzwerm zou men kunnen aangeven op grond van de grootte D^ van 
een enkele bel: 

g ( P i - P g ) 

waarin D de openingsdiameter is, a de oppervlaktespanning, g de gra-
vitatieversnelling en pg en pg de dichtheid van respectievelijk vloeistof 
en gas. Deze formule geldt echter slechts bij lage uittreesnelheden. 
Bovendien is nog geen rekening gehouden met andere factoren, zoals de 
viscositeit. Komt men bij vergroting van de uittreesnelheid in de buurt 
van turbulente stromingscondities, dan worden de bellen groter dan ver
wacht. Bij nog hogere snelheden vormt zich een straal die op enige af
stand van de opening in kleine behetjes breekt. Hiervoor is nog geen 
theorie ontwikkeld. 

Voor het omgekeerde geval, dat men door dispersie van een vloeistof 
in een gas een druppelzwerm maakt, zyn de moeilijkheden nog wat 
groter. Zo is liet wel duidelijk, dat de druppelgrootte toeneemt met de 
oppervlaktespanning, maar een relatie is nog niet vastgesteld. Hetzelfde 
geldt voor de viscosheh. Onder ahe omstandigheden ontstaat bovendien 
een druppelgrootte-spectrum. Interessant is ook, dat het energiever
bruik ca. 100 X zo groot is, als berekend op grond van de oppervlakte
vergroting. 



88 PROF. DRS. P.J. V A N DEN B E R G 

Bij de dispersie van een vaste fase, zoals die optreedt bij malen en 
breken, is de benodigde energie voor een bepaalde oppervlaktever
groting eveneens een factor 1000 groter. Er is veel dissipatie van energie 
in vervorming, wrijving en dus veel warmteverlies. 

De kennis van een vloeistof—vloeistofgrensvlak is van belang bij 
extractie. Daarmede wordt een proces bedoeld, waarbij een stof, die in 
vloeistof A is opgelost, door een ander oplosmiddel B wordt geëxtra-
cheerd. B dient dan slecht mengbaar te zijn met A en de stof veel beter 
op te lossen. (Thermodynamisch dus een stelsel van niet-ideale op
lossingen). Het fasengrensvlak wordt weer bepaald door de druppel
grootte, die afhangt van a, y en Ap. Figuren 2a tot en met 3d, overge
nomen uit (17) geven een indruk van het effect van de snelheid bij uit-
tree uit een opening. 

Voor de beschrijving van de druppelgrootte bestaan slechts empirische 
formules die behept kunnen zijn met een onnauwkeurigheid van 45% (17). 
Een comphcatie voor alle ,,zwerm"-systemen is, dat de gevormde bellen 
of druppels kunnen desintegreren, maar ook coalesceren. Onlangs is een 
chemische methode aangegeven ter bepaling van het grensvlak (18), zoals 
dit reeds vaak gedaan is in een G-L-systeem. De chemische kinetiek 
moet dan wel nauwkeurig bekend zijn. 

Het bovenstaande is vooral van belang in die gevahen, waarin het 

1 B h , c d 

Figuur 2a tot en met h Effect van de uittreesnelheid op de druppelvorming in een vloei
stof—vloeistofsysteem 



N A T U U R K U N D I G E A S P E C T E N V A N D E CHEMISCHE T E C H N O L O G I E 89 

fasengrensvlak bepalend is voor de produktiesnelheid. Dit is echter niet 
altijd het geval. Gaat de overgang van de ene fase naar de andere ge
paard met een chemische reactie, dan is het zeer goed mogelijk, dat de 
reactie zo langzaam verloopt, dat de chemische reactiesnelheid bepalend 
is. 

De grootte hiervan aangeven is op zichzelf een bijzonder onderwerp 
van de theorie van moleculaire wisselwerking; Het berekenen van 
reactiesnelheden lukt daarbij voor zeer eenvoudige reacties, zoals: 

D + H2 ^ HD + H 

In dat geval wordt quantenmechanisch beschreven wat er gebeurt bij de 
nadering van atomen D en moleculen H2 . Alleen via een botsingstoe
stand kan reactie optreden. De moleculen verliezen daarby hun identi
teit en het is dus nodig quantenmechanisch te beschrijven wat er ge
beurt met de energie, opgeslagen als elektronische, vibratie- en rotatie
energie. Daar de moleculen verdeeld zijn over verschhlende energietoe
standen, wordt de berekening al heel snel te ingewikkeld. Bedenkt men 
bovendien nog, dat in oplossing er ook nog wisselwerking is met het 
oplosmiddel en bij heterogeenkatalytische reacties met het activerende 
oppervlak, dan wekt het geen verbazing, dat ahe reactiesnelheden ge
meten moeten worden. Zodra bij een bekende heterogeen-katalytische 
reactie de katalysator gewijzigd wordt, al is het maar qua architectuur, 
dan dienen de metingen opnieuw plaats te vinden. Maar zelfs voor gas
fase-reacties is niet alles koek en ei: Benson (12) merkt op, dat F.O. Rice 
in 1950 suggereerde, dat „a good beatable greaseless stopcock and 
either a wall-less reactor or an understanding of wah reactions might 
represent an enormous advance for gas phase kineticists" en steh dat dit 
in 1974 nog preeies zo is. 

Stroming van fluida 

Dit gebied van toegepaste wetenschappen heeft reeds lang veel aandacht 
gekregen, omdat het voor iedere ingenieursdiscipline van belang is. In de 
chemische techniek is het van betekenis voor het transport in leidingen, 
voor het ontwerp van pompen en compressoren, maar evenzeer voor de 
stroming in microsystemen, zoals filters en korrelstapehngen. 

Een bijzondere comphcatie treedt op, wanneer vloeistoffen niet vol
doen aan de regel van Newton: 

y = coördinaat in de stroomrichting ''^^ "'̂  9x 
X = coördinaat loodrecht op de stroomrichting 
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Verven en plastics zijn duidelijke voorbeelden van een stromingsgedrag, 

waarbij de schuifspanning 9vy ^.^^ evenredig is met de snelheidsgradiënt 
9x 

T xy. De viscositeit T? hangt dan af van de stromingssnelheid. 

Moeilijk beschrijfbaar zijn ook de hiervoor genoemde meerfasen
systemen. Voor bijvoorbeeld gas-vloeistofsystemen waren er in 1972 
rond 10.000 publicaties (9). Maar verder dan het opstehen van half-
empirische regels is men nog niet. Het aantal variabelen is ook wel erg 
groot. Voor de drukval in een leiding zijn er 11. Nu kan men met een 
klassieke technologische truc proberen een aantal variabelen bijeen te 
nemen in dimensieloze groepen (kengrootheden). Hier levert dat echter 
weinig baat, omdat er nog 8 kengrootheden overblijven. Figuur 4, uit 
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(20), geeft een aantal karakteristieke situaties weer voor stroming in een 
pijp. De stromingsvormen kunnen in elkaar overgaan, zoals in een ver-
damperpijp. Daarin neemt immers de dampvorming over de lengte van 
de pijp toe. Tegelijkertijd verandert het stromingspatroon. Misschien 
dat een fysische beschrijving gemakkelijker is, wanneer de optredende 
stromingstoestanden naar turbulentiegraad en dispersiegraad worden 
verdeeld. Bij lage gasbelastingen kan wel de drukval over een pijp rede
lijk nauwkeurig berekend worden, zolang er tenminste geen kleppen 
e.d. ingebouwd zijn. 

Een interessante stromingsvorm is die in een verticale pijp, waarin een 
vloeistoffilm die langs de wand naar beneden stroomt, in contact is met 
een gas. Gas en vloeistof doordringen elkaar niet, maar de golfbewe
gingen aan het fasengrensvlak zorgen voor een uitstekende stof- en 
warmte-overdracht. 

De meerfasensystemen G-S en L-S zijn nog in studie. Een voorbeeld 
hiervan is het z.g. fluid bed. Dit is een systeem, waarbij een zwerm vaste 
deeltjes door een gas- of vloeistofstroom wordt gedragen, zodanig dat 
de drukval relatief klein is, terwijl de vaste deeltjes niet met de stroom 
worden meegevoerd. De vaste deeltjes gedragen zich als een vloeistof. 

Het systeem is sterk turbulent met ahe technische voordelen van dien. 
Zo kan een koolvergasser naar dit principe veel effectiever zijn dan de 
klassieke kachel. In een veel kleiner volume bereikt men dezelfde pro
duktie. Hydrodynamisch is het echter een ingewikkeld systeem. De 
grootte en het gedrag van bellen in een fluid bed krijgen dan ook veel 
aandacht. 

Stromingsproblemen in G-S en L-S-systemen komen ook te voor
schijn bij pneumatisch transport en bij transport als suspensie. Sus
pensies kunnen bovendien sterk niet-Newtons zyn. Algemeen geldige 
regels voor hydrodynamisch transport, b.v. voor steenkool in water, 
ontbreken. 

Warmtetransport 

Het transport van energie als gevolg van een temperatuurverschil is 
warmtetransport. Dit kan door drie verschillende, maar eventueel tege
lijkertijd optredende, mechanismen worden bewerkstelligd: geleiding, 
stroming en strahng. In het eerste geval is het warmtetransport via een 
micromechanisme (energie-overdracht tussen atomen en moleculen), in 
het tweede geval een macromechanisme gekoppeld aan stroming van 
volume-elementen. In het derde geval spelen elektromagnetische golven 
een rol. 

Voor het eenvoudige geval van stationaire (tijdsonafhankelijke) 
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warmtegeleiding in één richting in een homogeen hchaam geldt de regel 
van Fourier: 

waarin 0 ^ het warmtetransport per tijdseenheid is, A het doorstroomde 
dT 

oppervlak en de drijvende kracht (temperatuurgradiënt). De even-
redigheidsconstante k noemt men de warmtegeleidbaarheid, een eigen
schap kenmerkend voor de stof. Er is veel literatuur over de minder een
voudige gevahen, waarin aan één of meer genoemde voorwaarden niet is 
voldaan, bijvoorbeeld het niet-stationair zijn. In het algemeen kunnen 
de differentiaalvergelijkingen goed worden opgeschreven. Al naar de toe 
te passen randvoorwaarden is dan analytische of machinale oplossing 
mogehjk. 

Zodra in het systeem stroming optreedt, kan transport door stroming 
plaats vinden. Men noemt dit natuurhjke convectie wanneer de tempe
ratuurgradiënt de stroming veroorzaakt en geforceerde convectie 
wanneer de stroming mechanisch teweeg wordt gebracht. De tempera
tuurgradiënt wordt opgeroepen door een verhitte of gekoelde wand. 
Voor een mathematische beschrijving dient aan de hydródynamische 
vergelijkingen een energiebalans te worden toegevoegd. Het stelsel is 
echter alleen maar oplosbaar voor zeer vereenvoudigde gevallen. Com
plicaties zijn te verwachten, wanneer het systeem niet-stationair is, 
axiale warmtegeleiding optreedt, de stofeigenschappen van het fluïdum 
temperatuurafhankelijk zijn etc. Ook het stromingbeeld zelf is van be
lang (laminair of turbulent). 

In de praktyk wordt daarom een andere aanpak gekozen. Men schryft 
dan: 

d.w.z. de warmtestroom is recht evenredig met het doorstroomde 
oppervlak en de drijvende kracht ( T ^ = wandtemperatuur, Tp = ge
middelde fluidumtemperatuur. 

h, de warmte-overdrachtscöëfficiënt, is een functie van de vele 
variabelen: 

0w 

0w = h A ( T w - T p ) 

h = f (v, T], T?w, P, X, Cp, T, D, x, p) 

(zie symbolenlijst). 
De variabelen worden weer samengenomen tot dimensieloze groepen. 
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waarb-ij h in het Nusselt-getal verschijnt: Nu = v " -

Nu = f (Re, Pr, Gz, Gr, Vi), 

waarin Re ^ ^ ; Pr = ^ ; Gz = ; Gr = ^ ^ ^ 1 ^ en V i 
^ ^ pCpvD^ ' 

Het Reynoldsgetal Re bepaalt het stromingskarakter, het Prandt-getal 
Pr bevat de stofeigenschappen, die maatgevend zijn voor moleculaire 
impulsoverdracht vs. warmte-overdracht, het Graetz-getal Gz geeft de 
warmtegeleiding loodrecht op de stromingsrichting aan, het Grashof-
getal Gr het effect van vrije convectie en de viscositehsgroep Vi het 
effect van een radiale viscositeitsgradiënt. 

In veel gevahen kan met enkele kengrootheden worden volstaan, b.v. 
voor het opwarmen van een vloeistof in een horizontale pijp bij turbu
lente stroming: 

Nu = 0,032 ReO.8 . PrO,037 (D ̂ 0,054 

Dit is de vergelijking van Kraussold, die veel gebruikt wordt. Gaat men 
echter precies meten, dan vindt men, dat de meetpunten sterk van dh 
verband kunnen afwijken. Dit is aangegeven in Figuur 5, overgenomen 
uh( lO) . 

Figuur 5 Vorgelijkiiig van gemeten cn voorspelde warmte-overdraclitscocfficiënten voor het 
opwarmen van water (overgenomen uit (8)), 
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De verklaring is ongetwijfeld, dat op het effect van geforceerde con
vectie nog dat van de natuurlijke convectie gesuperponeerd moet 
worden. 

Een geheel ander gebied van technisch belang is de warmte-overdracht 
die gepaard gaat met een fasenovergang, zoals condenseren, verdampen, 
smelten etc. Het spreekt vanzelf, dat dan de eerder genoemde pro
blemen van een tweefasenstroming ryzen, maar dat daarop de pro
blemen van warmte-overdracht gesuperponeerd worden. De differen
tiaalvergelijkingen voor stroming en warmte-overdracht kunnen opge
steld worden, maar de randvoorwaarden moeten experimenteel bepaald 
worden. 

Zo bhjkt bij het koken van een vloeistof het regime van behenvorming 
moeilijk te beschrijven. Bij zeer grote verschihen in temperatuur tussen 
wand en vloeistof gaat het behenkoken over in fhmkoken. De Duitse 
dokter Leidenfrost beschreef in 1756 het gedrag van water op een 
gloeiend hete lepel („De Aquae Communis Nonnulhs Quahtatibus Frac-
tatus"). Hij nam waar, dat de vloeistofmassa op een damp f i lm gedragen 
werd. De warmte wordt dan door geleiding door die fhm aan de vloei
stof overgedragen, alsmede door straling. In de laatste jaren is de belang
stehing voor het fhmkoken toegenomen, ongetwyfeld in verband met 
de neiging om naar extreme temperaturen te gaan. Bij dampfhmvorming 
is de warmte-overdracht relatief slecht. Het is echter van nut by het 
opslaan van cryogene vloeistoffen. Verhezen worden tegengegaan door 
bij het vuhen van opslagtanks bewust een dampfhm op de wand te 
maken. (19). 

Het is voor een vloeistof niet op grond van bekende stofeigenschap
pen te voorspellen welke kookverschijnsel overheerst. 

Tenslotte nog een enkele opmerking over warmte-overdracht door 
straling. Hier wordt de warmte niet meer overgedragen door een mole-
culah mechanisme, maar via het elektromagnetisch veld. Een gevolg 
daarvan is dat de warmte-overdracht niet meer evenredig is met T, maar 
met T"*. Hoogendoorn merkt op, dat al meer dan 100 jaar op grote 
schaal vlammen in vuurhaarden worden toegepast, maar dat de fysische 
beschrijving nog gebrekkig is. Dit wreekt zich wanneer het temperatuur-
verloop in een vlam aangegeven moet worden in verband met de vor
ming van roet en milieuschadende stikstofoxyden.(lO). 

Stoftransport 

Sterk analoog aan warmtetransport is stoftransport. De drijvende kracht 
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is dan een concentratiegradiënt in plaats van een temperatuurgradiënt. 
Op grond daarvan schrijft men: 

^ m = IDA ( ~ ) (diffusievergelijking) 

Het is zeer goed mogelijk, dat in het systeem stroming optreedt, in dat 
geval wordt convectief stof getransporteerd. Dit laatste kan veel sneller 
zijn dan via diffusie. Treedt een fasengrensvlak op, dan geldt: 

0 m = k A (Cgy - Cf) 

Ook hier wordt een dimensieloze kengrootheid (Sherwood-getal Sh) ge
bruikt waarin k voorkomt: Sh = Deze geeft de verhouding van 
totaahransport: diffusie transport aan, dus het analogon van het Nusselt-
getal. Analoog aan het Prandtl-getal neemt men de stofeigenschappen T? 
(viscositeit) en D samen in het Schmidt-getal Sc. 

Dan geldt vaak: 

Sh = const. Re™ Sc^ 

waarin Sc = ÏL- . 

Dient de versnelling van de zwaartekracht meegenomen te worden, dan 
is er nog het getal van Gahlei en bij een rol van de oppervlaktespanning 
het Weber-getal. 

De gehele problematiek van stofoverdracht is van bijzonder belang in 
de proceskunde, omdat in zovele bewerkingen het zich zo goed moge
li jk instehen van een fasenevenwicht (of chemisch evenwicht) gepaard 
gaat met stofoverdracht. De snelheid van transport bepaah de snelheid, 
waarmede men naar het evenwicht streeft. 

Lettend op formule (A) is het duidelijk, dat daarbij een groot opper
vlak gunstig is. Er zijn dan ook vele methoden ontwikkeld om dh te 
reahseren. Zo werden reeds dispersiemethoden vermeld. Een compli
catie was daarbij, dat het ontstane oppervlak niet zonder meer bekend 
is. Het moet via een omweg gemeten worden. Bij stofoverdracht van een 
gas naar een vaste fase is dit eenvoudiger. Men vergroot daar het opper
vlak door de vaste fase poreus te maken. Dit oppeiivak is gemakkelijker 
te meten. Deze systemen zijn in de techniek belangrijk voor de uit
voering van heterogeen katalytische reacties. Figuur 6 geeft één van de 
mogehjke uitvoeringsvormen. 
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Figuur 6 

produkten 

Het is ecliter niet zeker, dat het gecreëerde oppervlak in zijn geheel ter 
beschikking staat. Daartoe beschouwe men eens een porie (Figuur 7). 

Figuur 7 

Wanneer de gehele porie benut dient te worden, moet de diffusie van 
reactanten naar binnen snel zijn ten opzichte van de reactiesnelheid aan 
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het oppervlak. Anders is de reactie verlopen, voordat de reactanten tot 
het eind van de porie zijn doorgedrongen. Een maat voor de benuttings-
graad wordt gegeven door de dimensieloze kengrootheid 

k Q Sy 
0 = L V — — , waarin L de lengte van de porie is, k'^. de chemische 

reactiesnelheidsconstante voor een 1° orde-reactie en D de diffusiesnel
heid. 

Een dergelijke benuttingsgraad is recentelijk ook aangegeven voor 
G^L-reactoren. (11). 

De vergroting van het stofwisselend oppervlak bij L—L-systemen 
wordt mechanisch verkregen. Een interessante manier is daarbij de z.g. 
pulskolom. In deze kolom kan een extractie of een chemische reactie 
worden uitgevoerd, waarbij de continue fase in de kolom in heen- en 
weergaande beweging wordt gebracht. Er ontstaan turbulenties (vooral 
in een schotelkolom), die ervoor zorgen, dat de disperse fase zeer f i jn 
verdeeld wordt. De heen- en weergaande beweging wordt opgeroepen 
door een externe kleploze pomp. 

Integratie van transportprocessen met chemische reactiesnelheden 

In de beschouwingen tot nu toe heeft de chemische reactor nog weinig 
aandacht gekregen. In de reactor verloopt de chemische omzetting, die 
door stof-, impuls- en warmte-overdracht wordt mogehjk gemaakt. De 
integratie van fysische transportprocessen met chemische reactiesnel
heden heeft vooral in de laatste 15 jaar aandacht gekregen. Er is dan 
ook een apart wetenschappelijk veld ontstaan: de chemische reactor
kunde. Deze is van groot belang in de techniek bij het bepalen van het 
type reactor, de benodigde dimensies en het optimaal bedrijven ei-van. 
Het is misschien het duidelijkst om, eerder dan in vogelvlucht de ont
wikkehng te schetsen, een voorbeeld te kiezen. 

Hiertoe wordt een reactor bekeken, waarin vinylacataat wordt gesyn
thetiseerd uit acetyleen en aijnzuur: 

HC = CH + CH3COOH ^ H2C = CH-CH2COOH 

De reactie verloopt in de gasfase over een vaste katalysator, bestaande 
uit zinkacetaat op poreuze kool. Het temperatuurgebied hgt rond de 
180°C en de druk is atmosferiscli. De reactie is exotherm. Omdat de 
temperatuurbeheersing tijdens reactie van kardinaal belang is, dient 
voor goede warmte-afvoer gezorgd te worden. Een mogelijkheid hiertoe 
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is het gebruik van een reactor met een pijpenbundel, waarbij de met 
katalysator gevulde pijpen aan de buitenzijde gekoeld worden. In het 
Laboratorium voor Chemische Technologie is een proefopstelling ge
maakt om produktiesnelheden zowel als de optredende temperatuur
profielen te meten. Uitgaande van het idee, dat het hydrodynamisch 
eenvoudig is de pypen in een bundel gelijkmatig te belasten, is volstaan 
met metingen aan één pijp. Met een mathematisch model zijn de pro
fielen ook berekend, zodat na vergehjking met de metingen het model 
als simulatiemodel bruikbaar is. (16). 

Figuur 8 geeft een indruk van de meetopstelling. De reactanten treden 
uit een niet-aangegeven voedingssectie bij A binnen. Bij B verlaat het 
reactiemengsel de pijp, waarna scheiding van het reactiemengsel volgt en 
bepahng van de omzettingsgraad. 

De interne buisdiameter is 0,041 m en de lengte 1 m. De pijp is 
omgeven door een tweede buis met interne diameter 0,0725 m. Tussen 
de buizen wordt een olie rondgepompt, die op constante temperatuur 
wordt gehouden. De h^iig = 2.4 kJ (m^.K.s)"'. Sectie d is gevuld met 
inert en zorgt er voor, dat de gasinlaattemperatuur gehjk is aan die van 
de olie. 

Radiale temperatuurprofielen worden gemeten met tien thermokop
pels, die zo verschoven kunnen worden, dat ook het axiale temperatuur
profiel gemeten wordt. 

Figuur 8 Apparatuur voor het 
meten van temperatuurprofielen 
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Om tot een hanteerbaar model te komen zijn de volgende benaderingen 
ingevoerd: 
1. het systeem is in een stationaire toestand 
2. de fysische eigenschappen van de stoffen zijn constant over de lengte 

van de reactor (p, Cp, AH, D , Xg) 
3. de koeltemperatuur is over de lengte constant 
4. de druk is over de lengte constant 
5. het snelheidsprofiel over de diameter van de buis is vlak (prop-

stroom) 
6. axiale menging en geleiding zijn te verwaarlozen 

Stelt men een massa- en een warmtebalans op over een ringvormig pijp-
segmentje, dan bhjkt het mogehjk te zijn differentiaalvergelijkingen af 
te leiden, waarmee concentratie- en temperatuurprofielen voor het 
model kunnen worden berekend. 

De Figuren 9a en b geven een aantal meetwaarden voor de tempera
tuur in de reactor als functie van de plaats. Het blijkt, dat het model in 
vele opzichten voldoet, maar dat er vooral in het begin wat afwijkingen 
zijn. 

184 -

R 
Figuur 9 (a + bj Gemeten en berekende temperatuurprofielen in een buisreactor 
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Figuur 10 laat zien, hoe gevoelig het radiale temperatuurprofiel is 
voor variatie in de parameters. Daarom kunnen de afwijkingen best ont-

196 r 7 

176 I \ \ \ I I 
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

1 Originele parameterwaarden (geval No. 4) 
2 ke= 0.410 in plaats van 0.455 J /m^Ks 
3 ke= 0.364 in plaats van 0.455 J /m^Ks 
4 Ps= 680 in plaats van 600 kg/m^ 
5 h ^ = 117 in plaats van 145 J/m2 '^K s 
6 To = Tkoel= 178 in plaats van 176.1°C 
7 To = Tkoel= 180 in plaats van 1 7 6 . r c 

Figuur i O Parametrische gevoeligheid van temperatuurprofielen kmol/m^ sec. 



N A T U U R K U N D I G E A S P E C T E N V A N D E CHEMISCHE T E C H N O L O G I E 101 

staan zijn, doordat in een gevoelig gebied werd gewerkt. Vooral de 
waarde,van kg is belangrijk (curves 2 en 3). Curves 6 en 7 tonen het 
effect van verhoogde koel- en intreetemperatuur. Het is ook denkbaar, 
dat één of meer van de vooronderstellingen dienen te vervahen. 

Ontwikkelingen 

In het voorgaande is duidelijk gebleken, dat voor een goede fysische 
beschrijving het mathematisch model als afspiegeling van de werkelijk
heid niet gemist kan worden. In feite is dankzij de opkomst van elek
tronische rekentuigen het aanpakken van gecomphceerde mathema-
tisch-fysische modehen pas goed mogelijk geworden. 

iVIen spreekt wel van een nieuwe fase in de technologie: de logisch-
mathematische fase (7). Een goed model is overigens niet aheen bij het 
ontwerp van belang, maar ook bij een latere optimalisering. 

De ontwikkeling in deze richting maakt echter tegelijkertijd een 
groter arsenaal aan data noodzakehjk. In de chemische technologie be
treft dit naast gegevens over warmte- en stofoverdracht vooral de reac
tiesnelheid. Dit kan zeer wel ook betrekking hebben op systemen, waar
in levende mechanismen actief zijn, b.v. gisten. Men spreekt dan van 
bio-chemische reactoren. 

In toenemende mate wordt nu aandacht gegeven aan niet-stationaire 
systemen. Vooral als het er om gaat de bedrijfsvoering met meet- en 
regeltechniek te optimahseren is dit van belang. Daarnaast echter bij 
processen waarbij „parametrisch gepompt" wordt, d.w.z. cyclische pro
cessen met een hoge effectiviteh dank zij bewust opgeroepen fluctuaties 
in druk, temperatuur etc. 

Ten aanzien van de energie-overdracht is het meeste werk gericht op 
warmtetransport. Er zijn echter tekenen, dat andere velden dan tempe-
ratuurvelden van belang kunnen worden. Zo kunnen electrische en 
magnetische velden ingeschakeld worden. Er zijn voorbeelden van de 
effecten hiervan op de kristallisatiésnelheid, adsorptie, warmte-over
dracht en extractie.(13). 

Een bijzonder veld is een geluidsveld. Met sonische en ultrasonische 
golven zyn bijvoorbeeld oppervlakte-instabihtehen te genereren die 
leiden tot verhoogde stof- en warmte-overdracht. (14). 

Een gebied waar eveneens nog ontwikkelingen te verwachten zijn, is 
dat van de plasma's, d.w.z. gedeeltelijk geïoniseerde gassen met een tem
peratuur van 2000 - 10 000 K. De voordelen hiervan kunnen liggen in 
een gunstige verschuiving van endotherme evenwichten en zeer hoge 
reactiesnelheden. Een handicap is wel de hoge energieprijs. 
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Over één gebied is in het voorgaande niet gesproken, dat is de wissel
werking tussen de natuurkunde en de produkttechnologie. Dit zou het 
betoog nog kaleidoscopischer gemaakt hebben. Volstaan wordt hier met 
de opmerking, dat de voordracht nogal procestechnologisch is gericht, 
d.w.z. gericht op de fabricage van chemische produkten. Maar het is 
zeer goed mogelijk het accent te verleggen naar het maken van eigen
schappen, (chemicaliën versus fysicaliën.) 

SYMBOLENLIJST 

eenheid 

A (doorstroomd) oppervlak m^ 
C concentratie mol/liter 
Cp specifieke warmte kJ/mol.K 
D diameter m 
dp deeltjesdiameter m 
D diffusie- of dispersiecoëfficiënt m^ /sec 
E activeringsenergie kJ/kmol 

kg/m^ .s G gasdebiet 
kJ/kmol 
kg/m^ .s 

g versnelling door zwaartekracht m/sec^ 
h warmtetransportcoëfficiënt kJ/m^K.s 

kc chemische reactiesnelheid kmol/m^ .sec 

koo frequentiefactor kmol/m^ .seo 
L lengte van buis m 

P partiële dampdruk atm 
R straal van buis 
r coördinaat 
TR chemische produktiesnelheid kmol/m^ kat/sec 

Rg gasconstante kJ/kmol.K 
T temperatuur K, °C 
V lineaire snelheid m/sec 
W hoeveelheid katalysator kg 
X, y, z coördinaten 
i3 uitzettingscoëfficiënt ° c - i 
X warmtegeleidingscoëfficiënt kJ/m.K.s 

viscositeit Ns/m^ 
mVsec of kJ/sec 0 flux 
Ns/m^ 
mVsec of kJ/sec 

p dichtheid kg/m^ 
a oppervlaktespanning N/m 
T schuifspanning N/m^ 
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Indices: 

AC acetyleen 
VA vinylacetaat 
HAc azijnzuur 
b bel 
m massa 
o inlaat 
w warmte 
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I N F E C T I E U Z E M O L E C U L E N 

door 

Dr. E.M.J. Jaspars 

De niveaus van cle biologic. Wat is moleculaire biologie? 

Het is een eenvoudige constatering dat levende organismen uit één of 
meer cellen zijn opgebouwd en deze weer uit moleculen van allerlei 
aard. Het behoeft dus eigenlijk geen betoog, dat, als wij wihen begrijpen 
wat zich in cellen afspeelt, wij onze aandacht moeten richten op de 
eigenschappen en de interacties van de moleculen in de cel. In de achter 
ons hggende eeuw is erg veel bekend geworden over de chemische 
samenstehing van de cel en over de chemische omzettingen, de stof-
wissehngsprocessen, die zich in levende cellen afspelen. Toch is men pas 
de laatste 25 jaar gaan spreken over moleculaire biologie. Wat is de 
achtergrond van het ontstaan van deze nieuwe term voor een terrein, 
dat tocli eigenhjk viel onder wat van oudsher biochemie werd ge
noemd? In wezen heeft elk biologisch verschijnsel met moleculen te 
maken, is elk biologisch proces toch terug te voeren tot een, zij het 
soms erg ingewikkeld, samenspel van fysische en chemische processen. 
Deze op zichzelf juiste constatering neemt niet weg, dat de biologische 
wetenschap op verschihende niveaus bedreven kan worden. Elk niveau 
heeft zijn eigen samenhangen en wetmatigheden. Wij onderscheiden van 
lioog naar laag van ingewikkeld naar eenvoudig de niveaus van levens
gemeenschappen, populaties, organismen, organen, weefsels en cellen. 
Men kan, zoals in de systematiek, heel zinnig organismen bestuderen, 
beschrijven en vergelijken en zo tot ideeën over verwantschap en evolu
tie komen zonder zich te verdiepen in de opbouw van populaties of de 
structuur en het functioneren van organen. Wehswaar zuhen voor de 
beantwoording van bepaalde vragen de niveaugrenzen worden over-
sclireden, maar toch is er sprake van interessesferen, van valcken zo men 
wh die zich tot één of hooguit twee niveaus van de biologie uitstrek
ken. Iedereen beseft dat de indeling in niveaus eigenlijk kunstmatig is en 
soms een beter begrip van bepaalde biologische fenomenen in de weg 
staat, maar iedereen beseft ook dat wetenschappelijke activiteit zich 
dikwijls binnen een beperkt kader moet afspelen om tot diepgaand 

Natuurkundige Voordracliten, N.R. 54; naar een lezing op 16 februari 1976 voor de Konink
lijke Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage 
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resultaat te voeren. Natuurlijk is er de hoop op een vérgaande integratie 
in de toekomst; de hoop dat uheindehjk de wetmatigheden op de hoog
ste niveaus kunnen worden teruggevoerd tot wetmatigheden van het 
minst ingewikkelde niveau. 

Naarmate wij afdalen krijgen geobserveerde wetmatigheden een meer 
algemene geldigheid. Een proces als de celdeling bijvoorbeeld, met al 
zijn verschihende stadia van verdehng van het chromosomen-materiaal 
uit de kern, verloopt in principe bij ahe kernhoudende cehen langs 
dezelfde lijnen, of het nu gaat om cellen van primhieve of van hoog 
ontwikkelde organismen. De bouw en het functioneren van organismen 
vertoont een veel grotere variatie dan bouw en functioneren van cehen 
en weefsels. Een bioloog zal zijn werkterrein op hogere of lagere niveaus 
in de biologie kiezen al naar gelang hij meer gecharmeerd is van de rijke 
verscheidenheid dan wel van fundamentele overeenkomsten in de 
natuur. 

Is er een niveau van de biologie beneden dat van de cehen? Met andere 
woorden kunnen biologische vragen gesteld en beantwoord worden, 
kunnen biologische wetmatigheden opgespoord worden op het niveau 
van moleculen en zonder dit niveau te verlaten? Het antwoord is ja, al 
zal het duidelijk zijn dat dit soort biologie byna uitsluitend met de 
methoden van chemie en fysica bedreven moet worden. Dit is dan ook 
reden voor sommige biologen, hoewel niet de meest progressieve, om 
niet meer van biologie maar van scheikunde te spreken. Qua probleem
stelling is de moleculaire biologie echter fundamenteel verschhlend van 
elke tak van de scheikunde. Het is onzinnig om in scheikundig opzicht 
over de functie te spreken die een bepaald molecuul of proces in de 
natuur zou hebben. Anderzyds is het voor wie op andere niveaus van de 
biologie heeft rondgekeken treffend, hoe dezelfde soort vragen terug
komen op moleculair niveau en daar dikwijls veel exacter kunnen 
worden beantwoord. Vragen betreffende verwantschap, variatie met be
houd van functie, aanpassing etc. kunnen met minstens evenveel vrucht 
worden bestudeerd aan de structuur van eiwitmoleculen, zoals b.v. de 
cytochroom C-eiwitten afkomstig uit verschhlende soorten organismen, 
als aan complete organismen zelf. Bovendien laat studie van de struc
tuur van eiwitmoleculen conclusies toe over de aard van het betreffende 
genetisch materiaal. De relatie tussen gen en gen-effect is duidelijker 
dan op elk ander niveau van de biologie. 

Moleculaire biologie in de zin van disciphne die biologische fenomenen 
rechtstreeks tracht te verklaren uit de eigenschappen van de erbij be
trokken (macro)moleculen is een jonge wetenschap, omdat wij nog 
maar zo kort iets weten over de ruimtelijke structuur van de in bio-



I N F E C T U E U Z E M O L E C U L E N 107 

logisch opzicht belangrijkste macromoleculen: de nucleihezuren en 
eiwitten. Voordat men de beschikking had over geschikte microscopen 
en over centrifuge-technieken om celbestanddelen van elkaar te schei
den kon er moeilijk sprake zijn van celbiologie. Iets dergelijks geldt voor 
de moleculaire biologie. Zij kon pas ontstaan toen kristallografen tech
nieken hadden ontwikkeld die het mogelijk maakten de ruimtelijke 
stmctuur van macromoleculen in voldoende detah af te leiden uit 
röntgendiffractie-patronen van kristahen van deze moleculen. Daarnaast 
heeft de ontwikkeling van het elektronenmicroscoop en de ultracentri
fuge een belangrijke rol gespeeld. De vaak labiele marcomoleculaire 
stoffen moesten, alvorens zij konden worden bestudeerd, uit het com
plexe mengsel dat een celextract nu eenmaal is worden gezuiverd. Hier 
speelden naast ultracentrifuge-technieken aherlei chromatografische 
technieken een belangryke rol. 

Stmctuur en functie van DNA 

De moleculaire biologie heeft in de laatste twintig jaar een stormachtige 
ontwikkeling doorgemaakt. Aan het begin van die ontwikkeling stond 
het ontwerpen door Watson en Crick in Cambridge (Engeland) van een 
model voor de structuur van deoxyribonucleihezuur, afgekort DNA, 
met behulp van de röntgendiffractie-gegevens van Wilkins en Rosalind 
Franklin. Dit was in 1953. 

Wij hebben de structuur van nucleihezuren nodig in dit betoog; van
daar dat uiteenzetting van dit model, dat aan de oorsprong staat van de 
moleculaire biologie hier zeker op zijn plaats is. De structuurformule 
van DNA is weergegeven ih figuur IA. Het is een keten van alternerend 
deoxyribose- en fosforzuurresten, waarbij telkens aan het 1'-koolstof
atoom van het deoxyribose een purine- of pyrimidinebase is gekoppeld. 

Er zyn vier mogelijkheden: de purinebasen adenine en guanine en de 
pyrimidinebasen thymine en cytosine. De fosforzuurresten vormen 
telkens de verbinding tussen het 5'-koolstofatoom van de ene en het 
3'-koolstofatoom van de andere deoxyribose-rest. De keten bestaat uit 
zeer veel schakels. By de eenvoudigste DNA-moleculen bedraagt het 
aantal nog altijd enige duizenden. Wanneer de keten geen cirkel is, is er 
sprake van een vrij 5'- en een vrij 3'-uiteinde. De volgorde van de basen 
is voor iedere soort DNA karakteristiek. In deze volgorde hgt de 
(genetische) informatie van het DNA-molecuul opgesloten. In figuur 
1B, C en D is de weergave van de structuur in toenemende mate vereen
voudigd. 
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Fig. 1 VerschiUende manieren om de primaire structuur van een enlcele DNA-keten weer 
te geven met toenemende vereenvoudiging van (A) naar (D). De basen in (B) en (C) 
zijn aangeduid met A (voor adenine), G (voor guanine), T (voor thymine) en C (voor 
cytosine). P in (B) staat voor een fosforzuurrest en d-ribose voor een2'-deoxy-D-ribose-
rest. De aanduidingen 5' en 3' geven in (A) de nummering van de koolstofatomen van 
het deoxyribose aan; in (B), (C) en (D) geven 5' en 3' aan het uiteinde van het 
getekende stuk van de ketens aan ln welke richting wij het 5'-resp. 3'-uiteinde van de 
ketens moeten zoeken. 

Dit alles zegt nog niets over de ruimtelijke structuur van het DNA-
molecuul. Het model voor de ruimtelijke structuur dat door Watson en 
Crick werd opgesteld hield in dat het molecuul steeds uit twee anti-
paraUehe ketens (5'- naar 3'-richting tegengesteld) bestaat die schroef
vormig om elkaar gewonden zijn en waarbij de basen van beide ketens 
naar binnen steken (figuur 2A). Het opvahende is nu dat in dh model 
tegenover elk van de basen slechts een van de andere drie past. Tegen
over G past aheen C en niet A of T, tegenover A aheen T en niet G of C 
en omgekeerd tegenover C aheen G en tegenover T aheen A (figuur 2B). 
Waarom is deze specifieke baseparing in het dubbelmolecuul zo bijzon
der? Het bijzondere van het model is dat het een verklaring geeft voor 
de biologische functie van het molecuul. 
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Fig. 2 De ruimtelijke structuur van DNA. Twee antiparallelle ketens zijn schroefvormig om 
elkaar gewonden (A). De basen van de ketens zijn gepaard en wel uitsluitend in de 
paren G C en A T (B). 

Het was in de ti jd die vooraf ging aan de opstelling van het structuur
model door Watson en Crick langzamerhand duidelijk geworden dat de 
stof waarin de genetische eigenschappen van organismen verankerd 
lagen DNA was. Voordien was de aard van het materiaal waaruit de 
genen waren opgebouwd onbekend, al werd vaak aan eitwitten gedacht. 
Het DNA zou dus een structuur moeten hebben die het mogelijk maakt 
de belangriikste eigenschap van het erfelijk materiaal nl. de geschikt
heid om te dupliceren te verklaren. Als een cel deelt in twee dochter
cellen moet het genetisch materiaal van de moedercel zich verdubbelen 
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Fig. 3 Schema van de verdubbeling van een DNA-
molecuul. De richting waarin de nieuwe 
ketens groeien en het verantwoordelijke 
enzym zijn niet aangegeven. Bij nucleiiiezuur-
synthese is altijd een polymeriserend enzym 
(polymerase) werkzaam dat de ketens aan 
hun vrije 3'-uiteinde verlengt. In werkelijkiieid zijn 
het uiteenwijken van de ketens en het aan
eenrijgen van losse bouwstenen gelijk opgaande 
processen. 
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en in twee identieke paketten over de dochtercellen worden verdeeld. 
Welnu, het model van Watson en Crick laat zien hoe een moeder-DNA-
molecuul twee identieke dochtermoleculen kan opleveren. Hiertoe 
hoeven wij ons alleen voor te stellen dat de ketens uit elkaar gaan en dat 
nieuwe bouwstenen zó aan elkaar worden gekoppeld dat weer twee 
goed passende dubbel-moleculen ontstaan. Dat laatste houdt in dat 
steeds de baseparen AT en GC en geen andere worden gevormd (Figuur 
3). Inderdaad is later bewezen dat de duphcering van DNA zo in zijn 
werk gaat. Natuurhjk komt er bij het opsplitsen van het moeder
molecuul en het aaneenrijgen van de bouwstenen meer kijken dan hier 
is aangeroerd, maar in principe levert de structuur van DNA zoals voor
gesteld door Watson en Crick de sleutel tot het begrip van een belang
rijk biologisch fenomeen, het foutloos dupliceren van genetisch 
materiaal. 

Stadia in onze kennis van DNA en enzymen 

Aan de hand van ons inzicht in de aard en het functioneren van de 
erfsubstantie is heel goed aan te geven welke stadia de biologie, wanneer 
men naar het moleculaire niveau ki jkt , successievelijk doormaakt. 
Achtereenvolgens kunnen wij spreken van: amoleculair, premoleculair, 
semimoleculair, moleculair en supramoleculair stadium. 

In het amoleculaire stadium zijn de erfelijkheidsverschijnselen wel 
bekend en worden zy ook benut om via selectie betere rassen van 
huisdieren en voedingsgewassen te verkrijgen, maar de stoffelijke basis 
voor dit alles is zeer onduidelijk. In het levend wezen huist volgens 
sommigen nog een vis vitalis, die niet onderworpen is aan de wetten van 
de levenloze natuur. Het premoleculaire stadium zou men bij Mendel 
kunnen laten beginnen. De door hem opgestelde erfelijkheidswetten 
veronderstellen de aanwezigheid van stoffelijke dragers, de erf-factoren, 
later genen genoemd. Hun fysische en chemische aard is nog geheel 
onduidelijk. Als Avery en medewerkers in 1943 beschrijven dat de erfe-
hjke eigenschappen van bepaalde bacteriën kunnen worden veranderd 
met behulp van een DNA-preparaat uit andere bacteriën is het semi-
moleculaire stadium begonnen. 

De erfsubstantie is DNA, maar pas met de opheldering van de ruimte
lijke structuur heeft de moleculaire biologie een aanvang genomen. Uit 
de structuur is af te lezen hoe het molecuul zijn functie vervult. Als 
inzicht in de dynamische aspecten van deze functie worden verkregen 
zou men kunnen spreken van een supramoleculair stadium in onze 
kennis. Het wordt dan duidehjk welke krachten verantwoordelijk zyn 
voor de stabiliteit van het DNA-molecuul, onder welke omstandigheden 
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de molecuulhelften uit elkaar wyken en hoe in detail het molecuul 
reageert met andere macromoleculen, b.v. met het enzym (DNA-
polymerase) dat voor de duphcatie zorgt. In dit stadium bevindt de 
studie van de erfsubstantie zich thans. 

Een soortgelijke ontwikkeling als hier geschetst voor DNA heeft onze 
kennis betreffende enzymen doorgemaakt. Tot verbazing van de mens 
waren levende organismen in staat met gemak aherlei omzettingen van 
stoffen te realiseren die buiten de organismen hoge temperatuur of 
andere extreme condities vereisten. Geheimzinnige levenskrachten leken 
hiei-voor verantwoordelijk (amoleculair stadium). Eind vorige eeuw 
slaagden de gebroeders Buchner erin een extract uit gist dat geen leven
de cellen bevatte suiker in alcohol te laten omzetten. De hiervoor ver
antwoordelijke stoffen werden fermenten of enzymen genoemd 
(premoleculair stadium). In 1926 kristahiseerde Sumner het enzym 
urease dat de hydrolyse van ureum tot koolzuur en ammoniak kataly
seert. Enzymen bleken katalytisch actieve eiwitten te zijn met een grote 
mate van specificiteit. 

Van stoffen die chemisch zeer verwant zijn wordt de omzetting van 
de een wèl gakatalyseerd door een bepaald enzym en van de ander niet. 
Hoe de katalyse precies in zijn werk gaat is dan nog volstrekt on
duidelijk omdat men de ruimtelijke structuur van enzymen niet kent 
(semimoleculair stadium). Wel wordt geleidelijk bij steeds meer eiwit
ten, waaronder enzymen, opgehelderd in welke volgorde de bouw
stenen, de twintig soorten aminozuren, in een keten van meestal 
honderden schakels zijn gerangschikt. Thans is van een aantal enzymen 
bekend hoe de aminozuur-keten in de ruimte is gevouwen (moleculair 
stadium) en weten wij soms vrij, aardig hoe het molecuul functioneert 
(supramoleculair stadium). 

Van de vele aminozuur-resten in een enzymmolecuul zijn er maar 
enkele rechtstreeks bij de katalyse betrokken. Zij nemen door de 
vouwing van de keten in de ruimte een dusdanige positie in dat de om 
te zetten stof kan worden ingevangen en gelabihseerd, waarna de omzet
ting gemakkelijk plaats vindt. Het enzym is zo gebouwd dat interactie 
met andere stoffen en dus omzetting van die stoffen niet tot stand 
komt. 

De eiwitsynthese, een ingewikkeld proces waaraan veel macromoleculen 
deelnemen 

Het ligt voor de hand dat het werkterrein van de moleculaire biologie 
niet ophoudt bij de studie van aparte enkelvoudige eiwitten. Veel 
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levensprocessen vinden hun basis juist in de interactie van eiwitten 
onderhng of met nucleihezuren. Heel duidehjk is dit het geval bij de 
synthese van eiwitmoleculen. Niet aheen is hier sprake van een bepaalde 
chemische reactie, de koppeling van enkele honderden aminozuren tot 
een macromolecuul, het eiwit, die moet worden gekatalyseerd, maar 
ook van overdracht van informatie. Wh het eiwit een bepaalde ruimte
hjke structuur aannemen en kunnen functioneren dan moeten de 
aminozuren in een bepaalde volgorde gekoppeld worden. Ieder organis
me lieeft de informatie voor de aminozuurvolgorde van al zijn eiwitten 
opgeslagen in zijn genoom, dat, zoals wij gezien hebben, uit DNA be
staat. Eén gen bevat telkens de informatie voor één eiwit. De volgorde 
van aminozuren van het eiwit is vastgelegd in de volgorde van de basen 
van het gen. Om tot expressie te komen moet het gen eerst overge
schreven worden. Deze transcriptie wordt gekatalyseerd door het 
enzym RNA-polymerase. Het produkt van de transcriptie is RNA, een 
soort nucleihezuur dat veel op DNA l i jk t maar dat ribose bevat in plaats 
van deoxyribose en dat in plaats van de base thymine (= methyl-uracü) 
uracil (U) als bouwsteen heeft naast de bouwstenen adenine, guanine en 
cytosine. De bouwstenen worden aan elkaar gekoppeld in een volgorde 
die bepaald wordt door de basevolgorde van de ketens van het DNA: 
tegenover iedere A in het DNA komt een U in het RNA, tegenover 
iedere G in het DNA komt een C in het RNA en omgekeerd, met dien 
verstande dat U dan T is. 

Het RNA-transcript van het gen, het boodschapper-RNA, wordt ver
volgens vertaald in een aminozuurvolgorde. Hiervoor is een byzonder 
ingewikkelde vertaalmachine nodig die de aminozuren in de door het 
RNA voorgeschreven volgorde aan elkaar koppelt. De vertaalmachine, 
het ribosoom, is een macromoleculair deeltje dat zelf uit enkele soorten 
RNA (ribosoom-RNA) en tientahen soorten eiwit (ribosoom-eiwitten) 
bestaat. De aminozuren nemen niet als zodanig aan het proces deel, 
maar worden van te voren gekoppeld aan een klein RNA, dat transpor-
teur-RNA heet. Ieder soort aminozuur heeft zyn eigen soort transpor-
teur-RNA. Er zijn weer enzymen die ervoor zorgen dat elk aminozuur 
aan het bijbehorende transporteur-RNA wordt gekoppeld. IVIaar als dit 
is gebeurd is het koppelingsprodukt van aminozuren en transporteur-
RNA nog niet klaar om de vertaalmachine in te gaan. Hiervoor zijn ook 
nog twee bepaalde eiwitten (de z.g. factoren Tu en Ts) en guanosinetri-
fosfaat nodig. 

Zonder de factoren Tu en Ts is er geen eiwitsynthese mogehjk. Er zijn 
nog meer van dergelijke eiwitfactoren noodzakelijk bij de eiwitsynthese, 
met name bij de start ervan, maar Tu en Ts worden hier genoemd 
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omdat zij nog een andere functie kunnen krijgen, zoals wij zo dadelijk 
zullen zien. 

De hele gang van zaken bij het tot expressie komen van genetische 
informatie vanaf het overschrijven van het gen tot en met het uit de 
vertaalmachine komen van het complete gen-produkt kan men buiten 
het organisme zich laten afspelen in een gezuiverd extract in de reageer
buis. Aan dit in vitro-werk is te danken dat het proces van overschrijven 
en vertalen van genetische informatie zo ver ontrafeld is. Toch weten 
wü eigenhjk nog aheen maar de grote lijnen. 

Hoe ahes in detah verloopt en vooral waarom het zö verloopt en niet 
anders is nog onbekend. Dat komt in de eerste plaats doordat wij de 
raimtehjke structuur van de betrokken macromoleculen niet kennen 
met uitzondering van die van het DNA en van de recent opgehelderde 
structuur van transporteur-RNA. Onze kennis van transcriptie en verta
ling van genetische informatie is dus eigenhjk nog in het semimolecu-
laire stadium. Dat zal nog wel even zo blijven gezien de ingewikkeldheid 
van het geheel. Pessimisten twijfelen eraan of een proces als de eiwitbio-
synthese wel ooit in detah zal kunnen worden beschreven. Als dit zo is, 
hoe zal dan ooit het functioneren van een autonome levende eenheid als 
een cel kunnen worden begrepen? Behalve de interacties tussen een 
groot aantal verschillende macromoleculen, waarvan wij de structuur en 
werking zouden moeten kennen, zouden wij ook de structuur en 
werking van membranen moeten begrijpen en zouden wij moeten weten 
hoe macromoleculen en membranen de concentraties van laag-molecu-
laire stoffen regelen en op hun beurt door deze concentraties worden 
beïnvloed. 

Genoom en levensloop van RNA-virussen van bacteriën 

Hoe uitzichtloos dit ahes misschien ook is, er is toch een duidelijk 
streven in de moleculaire biologie om functionele verbanden te leggen. 
Als een functionele eenheid als een organisme, al bestaat het maar uit 
een enkele cel, niet in moleculaire termen is te beschrijven dan is een 
virus misschien een beter doelwit. Inderdaad zyn virussen bijzonder 
vruchtbare objecten geweest van moleculair biologisch onderzoek. Zij 
zijn het nog steeds. Bevat het genoom van bacteriecellen altyd nog 
enkele duizenden genen, dat van virussen is niet groter dan enkele tien
tallen genen. 

Er zyn virussen met een genoom dat slechts uit drie genen bestaat. Dit 
zijn de RNA-bacteriofagen, kortweg RNA-fagen genoemd, een groep 
virussen die de darmbacterie Escherichia coh kunnen infecteren en die 
een genoom hebben dat niet uit DNA maar uit RNA bestaat. De soor-
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tell RNA-fagen lijken erg op elkaar, al zijn er zekere verschillen waarop 
liier niet zal worden ingegaan. Het uiterst kleine genoom van de RNA-
fagen heeft hetzelfde effect als het veel grotere genoom van andere 
virussen, waaronder ook bacterievirussen. Het is namelijk, wanneer het 
eenmaal de bacteriecel is binnengedrongen, in staat de machinerie van 
deze cel zó te laten functioneren, dat het eindresultaat een dode cel is 
en een heleboel nieuwe virusdeeltjes. Wij kunnen een virus dat slechts 
over drie genen beschikt een erg primitief wezen vinden, het is toch ook 
ontegenzeggehjk erg ingenieus om met een minimum aan middelen de 
eigen vermeerdering tot stand te brengen. Hoe dan ook, de RNA-fagen 
vormen een uitdaging voor de moleculaire biologie om wat ook bij een 
virus een „levenscyclus" heet vohedig te vervolgen en tot in detah te 
begiijpen. 

Dankzij het werk van vele onderzoekers is er sinds de ontdekking van de 
RNA-fagen in 1961 een heleboel over structuur en functioneren van 
deze kleinste creaturen bekend geworden. Het is boeiend te zien hoe 
langzamerhand een (semi)moleculair totaalbeeld groeit. De bedoeling is 
hiervan een indruk te geven, waarbij gegevens die bij verschhlende soor
ten RNA-fagen zijn verkregen worden gebruikt, al is dit misschien niet 
helemaal geoorloofd. 

In september vorig jaar werd in Madrid op een internationaal congres 
voor virologie door Fiers de volgorde van de basen van het genoom van 
de RNA-faag MS2 bekend gemaakt. Een gigantisch karwei dat vele jaren 
duurde was door deze onderzoeker en zyn medewerkers, verbonden aan 
de universiteit van Gent, voltooid. Tussentijds was over dit project al 
vele malen gerapporteerd in wetenschappehjke tijdschriften, maar nu 
was het dan zo ver dat voor het eerst de structuurformule van een 
infectieus molecuul, van een compleet virusgenoom kon worden opge
schreven. Hoewel het een van de kleinste bekende genomen betreft is 
het toch altijd nog een keten van 3566 basen, een molecuul met een 
molecuulgewicht van ca. 1,2 x 10^ dalton en met een lengte van 
ongeveer 1 micrometer. Nu wij de volgorde van de schakels van de 
keten, de z.g, primaire structuur, kennen wil dit nog niet zeggen dat wij 
al weten hoe deze keten in een oplossing of in de cel is gevouwen. Toch 
is uit de primaire structuur wel met enige waarschijnlijkheid iets te 
zeggen over de ruimtelijke structuur. De keten kan op zichzelf terug-
gevouwen zijn en plaatselijk de dubbele schroefstructuur van DNA be
zitten. 

In de schroef zyn de basen gepaard, A steeds met U en G met C. Deze 
baseparing verleent aan de structuur een grotere stabiliteit. Thermo-
dynamisch wordt gestreefd naar een toestand van minimum energie 
d.w.z. met zoveel mogelijk baseparen. Uit fysisch-chemische metingen 
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was bekend dat 72% van de basen deel uitmaakt van baseparen. Uit de 
basevolgorde is met passen en meten een structuur op te stellen waarbij 
zoveel mogelijk basen gepaard zijn. Het al of niet voorkomen van een 
schroefstructuur in een bepaald gedeelte van het molecuul is van veel 
belang voor het functioneren van dit bepaalde gedeelte. De basen in een 
schroefgebied zijn naar binnen gekeerd en dus minder toegankelijk voor 
interactie met ribosomen of enzymen. Aan de top van een schroef
gebied moet de keten omkeren. In de lus zijn de basen niet gepaard en 
dus wel weer toegankelijk. 

In de bolvormige virusdeeltjes van een RNA-faag, die een diameter heb
ben van ca. 25 nanometer, is het RNA-genoom op een regelmatige wijze 
omhuld door 180 moleculen van een eiwit van 129 aminozuren, het 
manteleiwit. Ergens in het deeltje bevindt zich nog één exemplaar van 
een ander eiwit van 393 aminozuren, het A-eiwit (Figuur 4). 

393 129 

o 
545 a z e n 

• 

5' —E H H-

129 1179 26 387 36 1635 174 

3566 b a s e n 

Fig. 4 Schematische voorstelling van het virusdeeltje en het genoom van een RNA-faag. De 
drie genprodukten zijn van Unks naar rechts: A-eiwit, manteleiwit en replicase-onder-
deel. Zij zijn getekend boven de corresponderende genen. De getallen hebben betrek
king op de aantaUen aminozuren en basen in resp. genprodukten en delen van het 
genoom. 

Van beide eiwitten is de aminozuur-volgorde, maar niet de ruimtelijke 
structuur bekend. Wij kunnen natuurlijk vaststellen dat de structuur van 
RNA en eiwitten zodanig moet zijn dat via hun onderlinge interacties 
een virusdeeltje kan worden geassembleerd. Voor het RNA-molecuul 
imphceert dit dat zijn base-volgorde zowel een genetische als een struc
turele functie dient. 

De virusdeeltjes van RNA-fagen infecteren alleen mannehjke bacte
riën. Deze hebben lange haarvormige uitgroeisels op hun celwand, de 



116 DR. E . M J . JASPARS 

sex-pili, waaraan de virusdeeltjes zich hechten. Het RNA-molecuul ver
laat hier de virusmantel en penetreert via de pilus in de bacteriecel. 
Hierbij gaat het A-eiwit mee naar binnen. Wat de functie is van het 
A-eiwit is onbeicend. Het feit dat het tezamen met het RNA in de cel 
binnendringt suggereert dat het een essentiële rol speelt in de beginfase 
van de levenscyclus van het virus. 

Dit is echter niet het geval. Het RNA-molecuul is een infectieus mole
cuul zonder de hulp van welk viruseiwit ook, zoals blijkt uit het feit dat 
wij met zuiver RNA bacteriën kunnen infecteren die van hun celwand 
ontdaan zijn. De functie van de virusmantel is blijkbaar alleen het be
schermen van het virusgenoom tegen invloeden van het externe milieu 
en het behulpzaam zijn bij de penetratie van een volgende gastheercel. 

In het bovenstaande is stilzwygend voorbygegaan aan het feit dat het 
genoom van RNA-fagen RNA is en niet DNA. Het genoom van organis
men bestaat altijd uit DNA. Een genoom bestaat uit RNA vinden wij bij 
heel veel virussen, vooral by die van hogere organismen. 

De RNA-moleculen die als virus-genoom fungeren zijn haast altijd 
enkele ketens in tegenstelling tot verreweg de meeste DNA-genomen. 
Voor de vermeerdering van het genoom maakt dit alles weinig uit. Deze 
verloopt zoals wij verderop zullen zien in principe volgens hetzelfde 
mechanisme als bij DNA-moleculen die uit twee ketens bestaan. Er zijn 
andere consequenties van het feit dat een genoom uit RNA en niet uit 
DNA bestaat. In principe schept dit de mogelijkheid dat het genoom 
direct als boodschapper-RNA de vertaalmachine ingaat en niet eerst 
hoeft te worden overgeschreven. Wel wordt hierdoor de mogelijkheid 
van regeling die overschrijven biedt gemist. Door bepaalde delen van het 
genoom met verschillende frequentie te laten overschrijven heeft het 
genoom immers een middel om gen-produkten waaraan veel behoefte is 
meer te laten produceren dan andere die maar in kleine hoeveelheid 
nodig zijn. Een dergelijke regeling zal dus bij een RNA-genoom op het 
niveau van de vertaling moeten plaatsvinden. Verder kunnen wij op
merken dat virusgenomen die uit RNA bestaan niet profiteren van de 
beschermende politiek die de gastheercel voert ten opzichte van DNA. 

Er is een heel enzym-assortiment aanwezig dat ervoor zorgt dat breuk 
en andere beschadiging van DNA-moleculen wordt teniet gedaan. Het 
erfelijk materiaal moet immers ongeschonden aan het nageslacht 
worden doorgegeven. 

Heel anders springt de cel om met wat er van het erfelijk materiaal in 
RNA wordt overgeschreven. Hier geen zorgvuldige bescherming. In
tegendeel, het is wel gunstig dat de boodschappers die naar de vertaal
machine gaan geregeld worden vernieuwd; anders zou de cel zich niet 
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kunnen aanpassen aan gewijzigde omstandigheden die de synthese van 
andere eiwitten nodig maken. 

Er bevinden zich in de cel dan ook allerlei soorten enzymen die RNA 
afbreken. Hieraan moet het genoom van de RNA-faag wanneer het de 
bacteriecel is binnengedrongen zien te ontsnappen want één enkele 
breuk in het RNA-molecuul is „dodehjk". Het is zaak zo snel mogehjk 
en in ongeschonden staat de vertaalmachine te bereiken, want dit maakt 
het, zoals wij zuhen zien, indirect mogehjk dat het genoom wordt ver
meerderd. 

Om te zien hoe de vertaling in zijn werk gaat moeten wij eerst.even de 
structuur van het genoom in ogenschouw nemen. De ligging van de drie 
genen op het molecuul is in figuur 4 weergegeven. Beginnend bij het 
vrije 5'-uiteinde komt eerst een stuk van 129 basen dat niet vertaald 
wordt. Dan komt het gen voor het A-eiwit dat 1179 basen omvat. 
Tussen dit gen en het volgende dat de informatie voor het manteleiwit 
van het virus bevat (387 basen) ligt een-klein gebiedje van 26 basen dat 
niet vertaald wordt. Iets dergelijks is het geval tussen het manteleiwit-
gen en het volgende gen. Ook hier bevindt zich een stukje RNA van 36 
basen dat niet vertaald wordt. Het laatste gen (1635 basen) codeert 
voor een groot eiwit dat zoals wij zullen zien onmisbaar is voor de 
vermeerdering van het virus-genoom. Tenslotte vinden wij aan het vrije 
3'-uiteinde van het RNA een gebied van 174 basen dat niet wordt 
vertaald. 

Fig. 5 RNA van een RNA-faag met schroef- en lusgebieden. De pijlen wijzen in de richting van 
het vrije 3'-uiteinde van de keten. De schroefgebieden zijn t.o.v. de ketenlengte veel te 
groot weergegeven. 
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Realistischer dan door een reehte hjn kan het RNA-molecuul worden 
voorgesteld door een lijn die als in figuur 5 een aantal schroefgebieden 
bevat. In werkelijkheid zijn er veel meer schroefgebieden dan de zes die 
in de figuur zijn getekend, maar deze zijn voldoende om ons het 
functioneren van het molecuul duidelijk te maken. 

De schroefgebieden zijn niet toegankelijk voor RNA-afbrekende 
enzymen zodat zij o.a. ook de functie hebben om de levensduur van het 
molecuul te vergroten. De kans op een breuk in de keten en dus op 
inactiveiing is veel geringer dan wanneer wij een molecuul zonder enige 
schroefstructuur zouden hebben. Het proces dat door het molecuul in 
eerste instantie op gang wordt gebracht is een vertahngsproces, maar de 
machinerie hiei-voor, het ribosoom, heeft geen toegang tot ahe begin
punten van de genen. Aheen het beginpunt van het manteleiwitgen is 
toegankelijk omdat het in de lus aan de top van een schroefgebied ligt. 
De andere twee beginpunten hggen in schroefgebieden waar de basen 
gepaard zijn en worden door de ribosomen niet als startplaats herkend 
(Figuur 6). Als een ribosoom zich heeft gehecht aan het beginpunt van 
het manteleiwitgen zal het dit gen in eiwit gaan vertalen. Herbij beweegt 
het zich in de richting van het 3'-uiteinde van het RNA-molecuul. Als 
dit gebeurt komt de hechtingsplaats vrij en een nieuw ribosoom zal erop 
stappen. Zo zuhen na enige ti jd een aantal ribosomen bezig zijn met de 
vertaling van het manteleiwitgen (Figuur 7). Naarmate zij verder van het 
beginpunt zyn gekomen, is de aminozuurketen die ze gemaakt hebben 
langer. Aan het eind van het gen gekomen, wordt de aminozuurketen 
losgekoppeld en verkrijgt zijn definitieve ruimtelijke structuur. Een 
manteleiwit-molecuul is gevormd. Nu is er tydens de vertaling iets merk
waardigs gebeurd met de ruimtelijke structuur van het RNA-molecuul. 

Fig. 6 RNA van een RNA-faag. De zwarte blokjes geven de beginpunten van de drie genen 
aan. Een ribosoom heeft zich gehecht op het beginpunt van het manteleiwitgen dat in 
een lus ligt. De andere beginpunten liggen in schroefgebieden en zijn ontoegankelijk 
voor ribosomen. 
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Fig. 7 RNA van een RNA-faag. Ribosomen zijn bezig het manteleiwitgen te vertalen, waarbij 
de aminozuurlceten langer wordt naarmate zij verder gevorderd zijn. Aan het eind van 
het gen is een compleet manteleiwit-molecuul gevormd. Door de vertaling van het 
manteleiTOt-gen is ook de startplaats van het volgende gen bereikbaar geworden voor 
ribosomen. Met de vertaling van dit gen is een begin gemaakt. 

De migrerende ribosomen hebben de schroefgebieden ontrold en zo
doende is ook het beginpunt van het volgende gen uit de baseparing 
vrijgekomen en toegankelijk geworden voor ribosomen. Dit heeft tot 
gevolg dat ook dit gen nu kan worden vertaald. Het produkt van dh gen 
is in figuur 8 als een vierkantje weergegeven. Wij weten nog niet de 
functie ervan, maar die zal nu blijken. Het eiwit gaat een associatie aan 
met drie andere eiwitten die niet door de faag zyn geïnduceerd, maar 
die in iedere niet geïnfecteerde bacteriecel voorkomen. 

Fig. 8 RNA van een RNA-faag, waarvan het manteleiwitgen en het daarop volgende gen door 
ribosomen worden vertaald. Het complete produkt van het laatste gen ( • ) gaat een 
associatie aan met de bacteriële eiwitten Tu + Ts (EZZ21) en S l ( © ) . Het complex 
hecht op het beginpunt van het manteleiwitgen. 
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Twee hiervan zijn wij al tegengel<;omen bij het besprelcen van de onder
delen van de vertaahnachinerie; het zyn de eiwitfactoren Tu en 
Ts. Het derde gastheer-eiwit is een van de tientahen ribosoom-eiwit
ten en wel liet grootste, het eiwit Sl . Het complex van een viruseiwit en 
drie bacterie-eiwitten blijkt tot onze verwondering een enzym te zijn 
dat RNA kan synthetiseren en wel met RNA als voorbeeld. Het is dus 
een polymerase dat evenals DNA- en RNA-polymerase nucleihezuur-
bouwstenen aaneenrijgt, maar niet op geleide van een DNA-molecuul, 
maar op geleide van een RNA-molecuul. De volgorde van de basen in 
het RNA-molecuul dat als matrys fungeert schrijft het enzym voor hoe 
de bouwstenen van het nieuwe molecuul moeten worden gekoppeld, 
tegenover een A komt telkens een U, tegenover een G een C en omge
keerd. Het hgt voor de hand dat bij de vermeerdering van het genoom 
van een RNA-virus een dergehjk mechanisme een rol zal spelen. De 
moeilijkheid is alleen dat in een niet geihfecteerde cel het enzym eiToor 
ontbreekt. RNA wordt in de cel normaliter overgeschreven van DNA en 
niet van RNA. Cellulair RNA wordt nooit gedupliceerd zoals DNA; het 
heeft niet de functie van erfsubstantie. Een virus met een RNA-genoom 
kan dus voor de vermeerdering van dit genoom niet gebruik maken van 
een enzym, dat al in de gastheercel aanwezig is. Het moet zelf zo'n 
enzym induceren d.w.z. het moet een gen bezitten dat na vertaling een 
gen-produkt oplevert dat RNA synthetiseert met RNA (het virus-RNA) 
als matrijs, een z.g. rephcase. Toch zien wij dat RNA-fagen dit niet 
doen. Zij hebben geen gen voor een replicase maar sleclits voor een 
onderdeel van een rephcase. Tezamen met drie andere onderdelen, die 
in een niet geihfecteerde cel heel andere functies vervullen, vormt dit 
eiwit een replicase. 

Het bhjkt dat het aldus opgebouwde rephcase bijzonder specifiek is, 
d.w.z. het herkent als over te schrijven molecuul aheen maar het 
genoom van de betreffende soort faag. Er zijn invitro-proeven gedaan 
waaruit bhjkt dat zelfs RNA's van zeer verwante fagen niet worden 
overgeschreven. Het is maar goed dat deze matrijs-specificiteit bestaat, 
tenminste uit het oogpunt van het virus, want te midden van de duizen
den RNA-moleculen van de bacterie is het nu juist dit ene RNA-mole
cuul van het virus dat moet worden overgeschreven. 

Men zou nu verwachten dat het replicase zich naar een van de einden 
van het RNA-molecuul zou begeven om met het overschrijven een begin 
te maken. Dit is niet liet geval. Het is bij nader inzien ook wel te 
begrijpen, waarom dit niet zo is. Nucleihezuur-synthese vindt altijd zó 
plaats dat de matrijs wordt overgeschreven van het vrije 3'-einde af in de 
richting van het vrije 5'-einde. M.a.w. de nieuwe keten die antiparallel is 
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met de matrijs begint met een vrij 5'-einde en groeit aan zijn vrij 
3'-einde. Bij het overschrijven van de matrijs zou het replicase dus moe
ten oproeien tegen de stroom van ribosomen die het RNA juist in de 
omgelceerde richting in eiwit vertalen. 

In figuur 8 staat een pijltje naar het beginpunt van het manteleiwit
gen. Weissmann en medewerkers in Zürich hebben gevonden dat het 
rephcase een grote affiniteit heeft voor dit beginpunt en met ribosomen 
kan concurreren om dit te bezetten.- Het gevolg is dat de eiwitsynthese 
gaat stoppen. De ribosomen die onderweg zyn gaan door, maar er 
komen geen nieuwe meer bij. Het RNA-molecuul raakt met steeds min
der ribosomen bezet en herneemt plaatselijk zijn oorspronkelijke 
schroefstructuur, waardoor het startpunt van het gen voor het replicase-
onderdeel ook weer ontoegankehjk voor ribosomen wordt (Figuur 9). 
Nu kan de RNA-synthese ongehinderd beginnen. Vóórdat de eiwit
synthese werd geblokkeerd zijn er verschhlende rephcase-moleculen ge
vormd. 

Het is niet duidelijk of hetzelfde enzym-molecuul dat de startplaats 
van het manteleiwitgen bezet tevens begint met de RNA-synthese. Dat 
is in figuur 10 wel aangenomen en het is ook niet onmogelijk wanneer 
het gaat om twee verschihende plaatsen op het enzym, een plaats die 
hecht op het beginpunt van het manteleiwitgen en een plaats die kataly
tisch werkzaam is. Het nieuwe RNA-molecuul heeft een basevolgorde 
die complementair is aan die van het matrijs-RNA, d.w.z. dat tegenover 
iedere A een U en tegenover iedere G een C komt en omgekeerd. 

Fig. 9 RNA van een RNA-faag, waarvan het beginpunt van het manteleiwitgen door het reph
case is bezet, zodat rebisomen niet meer dit gen Icunnen vertalen en dientengevolge 
ook het beginpunt van het gen voor het repUcaseonderdeel niet meer toegankelijk 
wordt door ribosomen. De vertaling van dit gen loopt naar zijn einde. 
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Fig. 10 RNA van een RNA-faag, waarvan het beginpunt van het manteleiwitgen door een 
replicase-molecuul is bezet. Dit replicase-molecuul is bezig de RNA-lceten vanaf het 
vrije 3'-uiteinde over te sehrijven. Een volgend replicase-molecuul is ook al met over-
scluijven begonnen. 

Wij noemen het nieuwe RNA een min-keten in tegenstelling tot het 
RNA-molecuul uit het virusdeeltje dat plus-keten heet. In figuur 10 is 
alweer begonnen aan de synthese van een volgende min-keten. 

Zo ontstaan een aantal volledige min-ketens. Aan hun vrije 3'-uiteinde, 
dus waar de synthese eindigt, hebben deze een stukje basevolgorde met 
hoge affiniteit voor het replicase. 

Deze affiniteit is hoger dan die van het vrije 3'-uiteinde van de plus
keten. De enzym-moleculen zuhen nu bij voorkeur de min-ketens als 
matrijs gaan gebruiken en nieuwe plus-ketens gaan maken. De synthese 
van min-ketens is vrij snel afgelopen. Er worden nu een groot aantal 
plus-ketens gemaakt en dat is ook zinnig, want dit zijn de RNA-mole
culen voor de nieuwe virusdeeltjes. Tijdens de synthese van de nieuwe 
plus-ketens nemen deze nog niet meteen plaatselijk de schroef-structuur 
aan die wij by het complete molecuul hebben gezien en dit geeft de 
ribosomen de kans om te komen op een plaats waar ze anders nooit 
kunnen komen nl. op het startpunt van het eerste gen, dat van het 
A-eiwit (Figuur 11). 

Er kan dus tijdelijk wat A-eiwit worden gevormd. Veel A-eiwit is ook 
niet nodig. Per nieuw virusdeeltje is er maar één A-eiwitmolecuul. Als 
de plus-keten bijna af is, is de startplaats van het gen voor dit eiwit 
alweer opgenomen in een schroefgebied. Trouwens die van het gen voor 
het replicase-onderdeel ook. 
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Fig. 11 RNA-synthese bij RNA-fagen. Het replicase ( • ) hecht zich aan het vrije 3'-uiteinde van 
een - -Iceten die ontstaan is door overschrijven van een -f -keten. Het enzym syntheti
seert nu nieuwe -I- -ketens. Tijdens hun groei is het beginpunt van het gen voor A-eiwit 
op deze nieuwe + -ketens nog toegankelijk voor ribosomen; later niet meer omdat 
schroefgebieden ontstaan. Zodoende kan maar een enkel molecuul A-eiwit (•) worden 
gevormd, 

Die van het manteleiwhgen niet en de nieuwe plus-ketens dienen dan 
ook als matrijzen bij een tweede golf van manteleiwit-synthese. Nu 
hebben wij bij de eerste golf van manteleiwit-synthese, die op het in de 
cel binnengedrongen virus-RNA plaatsvond, gezien dat vertaling van het 
manteleiwhgen automatisch tot gevolg heeft dat de startplaats van het 
gen voor het replicase-onderdeel gedeblokkeerd wordt. Dit gaat nu ook 
gebeuren en zal tot versphling leiden omdat nieuwe rephcase-moleculen 
in dit stadium niet meer nodig zyn. De beschikbare aminozuren kunnen 
beter voor manteleiwitsynthese worden gebruikt en bovendien legt de 
vorming van replicase uit een viruseiwit en drie bacterie-eiwitten maar 
onnodig beslag op eiwitten die hoognodig zijn voor het proces van de 
eiwitsynthese. Nu is er een verschijnsel dat rephcase-synthese in dh 
stadium tegengaat. Als er vrij veel manteleiwit in de cel is gevormd 
hechten complexen van manteleiwitmoleculen op de startplaats van het 
gen voor het rephcase-onderdeel, zodat daar geen ribosomen meer 
kunnen hechten (Figuur 12). Wy krijgen zodoende in deze eindfase een 
overvloedige synthese van alleen maar manteleiwh en dh zal zich nu 
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met de RNA-moleculen, althans met de + -ketens, gaan associëren tot 
nieuwe virusdeeltjes (Figuur 13). 

Fig. 12 Eindfase van de eiwitsyntliese bij RNA-fagen. Het manteleiwit (o) blokkeert het begin
punt van het gen voor het rephcase-onderdeel zodat geen vertaling van dit gen weer 

Bij dit assemblage-proces is dan ook nog een enlcel molecuul A-eiwit 
nodig. Per bacteriecel ontstaan zo een paar duizend virusdeeltjes, die 
tenslotte in het milieu vrijkomen. 

Dit is in grote trekken wat wij weten van de levenscyclus van een 
RNA-faag, geïnitieerd door een klein infectieus molecuul dat alle infor
matie hiervoor in zich draagt. Er rijst het darwiniaans vermoeden dat dit 
molecuul zoals wij het nu aantreffen het product is van een miljoenen 
jaren lang proces van mutatie en selectie. 

Een aan alle kanten door de evolutie fijngeslepen molecuul dat optimaal 
is aangepast zodat wanneer het binnenkomt in de biosynthetische 
heksenketel van een bacteriecel met honderden enzymen en eiwitten 
niet aheen in staat is te overleven maar bovendien de hele machinerie 
ten eigen bate te laten werken. Het beeld dat wij hiervan hebben is een 
kwalitatief beeld. Kwantitatieve aspecten en details van de intermolecu-
laire interacties zijn nog nauwelijks onderzocht. 

Bij de vragen die nog onbeantwoord zijn, zijn er van universele beteke
nis zoals de vraag hoe een ribosoom de plaats op het RNA herkent waar 
het met vertalen moet beginnen. 

3' 

mogelijk is 
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Fig. 13 Bij RNA-fagen worden uit 180 manteleiwit-moleculen, een molecuul A-eiwit en een 
RNA + -keten virusdeeltjes gevormd. Dit assemblageproces waarvoor geen enzymen 
nodig zijn verloopt onder geschikte omstandigheden ook in de reageerbuis. 

RNA-virussen van hogere organismen 

Hoewel de laatste vijftien jaar een mooie basis gelegd is voor diepgaande 
studie van macromoleculaire interacties in de relatief eenvoudige 
bacteriecel zijn er toch heel wat biochemici overgegaan op de studie van 
eiwit- en nucleihezuursynthese en ook van de virusvermeerdering in 
hogere cehen, de cehen van planten en dieren. Het is een heel begrijpe
lijke tendens. Tenslotte liggen hier problemen van eminent belang. De 
RNA-virussen van hogere organismen hebben evenals die van bacteriën 
relatief kleine genomen, vèel kleiner dan die van de meeste DNA-virus-
sen, die hier niet ter sprake zullen komen. 

De studie van deze virussen heeft in de laatste tien jaar een enorme 
vlucht genomen, mede dankzij het feit dat geschikte celcultures en in 
vitro-systemen beschikbaar kwamen. Er zitten onder deze RNA-virussen 
een aantal notoire boosdoeners, zoals poho, influenza, gele koorts, 
hondsdolheid, mond- en klauwzeer, leukaemievirussen e.a. De hoop is 
natuurlijk dat wij door fundamentele studie nog eens zullen uitvissen 
hoe de biosynthese-processen van deze virassen grondig verstoord 
kunnen worden. 

Intussen is duidehjk geworden dat de boodschapper-RNA's van hogere 
cehen niet zoals die van bacteriën de informatie voor verschihende ei
witten bevatten, althans er is waarschijnlijk per RNA-molecuul maar 
één opstapplaats voor ribosomen. De RNA-virussen van hogere cellen 
die uiteraard meer dan één eiwit induceren hebben zich hieraan op heel 



126 DR. E.M.J. JASPARS 

verschillende manieren aangepast. Het is interessant om eens aan de 
hand van figuur 14 de gevonden oplossingen te vergelijken. 

M E E R D E L I G E G E N O M E N 

Fig. 14 Samenvatting van de verscliillende wijzen waarop de genetische informatie van RNA-
virussen tot e.xpressie komt. : virus-RNA; . : vuus-eiwit. Het aantal lijnen 
correspondeert niet noodzakelijkerwijze met het aantal RNA-moleculen of eiwitten van 
de virussen. WTV is wondtumorvirus, AMV is luzernemozaiëkvirus. Voor een verdere 
verklaring zie de tekst. 

De situatie bij de RNA-fagen hebben wij uitvoerig bekeken. Er zijn 
drie genen die afzonderlijk vertaald worden. Bij de entero- en rhino-
virussen, waartoe polio behoort, is er maar één opstappunt voor ribo
somen. Het hele genoom wordt in een gigantische aminozuurketen ver
taald, die later tot functionele eiwitten verknipt wordt. VeiTolgens heb
ben wij de rhabdo- en paramyxovirussen, waartoe hondsdolheid en 
mazelen behoren. Die doen het weer anders. In de virusdeeltjes zit een 
grote RNA min-keten. Van deze min-keten worden in de cel kleine 
booschapper-RNA's overgeschreven, die elk de informatie voor één 
eiwit bevatten. Hoe is dit mogelijk? Voor de boodschappersynthese is 
toch een replicase nodig en dat kan er niet zijn voordat er boodschapper-
RNA's zijn en voordat deze vertaald zijn in eiwit. De oplossing voor dit 
probleem is dat er al in de virusdeeltjes zelf zo'n replicase naast de 
manteleiwitten aanwezig is. Dit enzym begint te werken zodra het virus
deeltje de cel binnendringt. 

Wij zien dus dat het fragmenteren van de genetische informatie tot 
stand kan komen op het niveau van eiwit of op dat van boodschapper-
RNA, maar er zijn ook heel veel RNA-virussen waarvan het genoom zelf 
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gefragmenteerd is. Zij staan reciits in de figuur. Tot deze groep belioren 
influenza en veel plantevirussen. 

Er zijn nog drie mogelijkheden. In de virusdeeltjes vinden wij plus
ketens die als boodschapper-RNA's kunnen fungeren, zoals bij plante
virussen (onderste gi'oep), of wij vinden min-ketens zoals bij influenza 
(bovenste groep), of wij vinden beide ketens, dus dubbel-moleculen, in 
de virusdeeltjes zoals bij reovirus en wondtumorvirus. 

Het aantal delen van het genoom kan oplopen tot tien zoals bij reovirus. 
Zij zijn netjes met zijn alle in één virusdeeltje verpakt, maar bij plante
virussen zitten de delen van het genoom in afzonderlijke deeltjes, zodat 
wij de wonderlijke situatie krijgen dat de afzonderlijke deeltjes niet 
infectieus zijn. Voor infectie zijn twee of drie verschillende deeltjes 
nodig. 

Wat is de minimum grootte van een virusgenoom? 

Satellietvirus en viroiden 

Het onderzoek van RNA-virussen van planten heeft nog andere merk
waardige zaken aan het licht gebracht. Het heeft ons geconfronteerd 
met de principiële vraag, wat eigenlijk de minimale grootte van een 
virusgenoom is. Hoe klein kan een RNA-molecuul minimaal zijn wil het 
nog infectieus kunnen zijn, d.w.z. aanleiding geven tot zijn eigen ver
meerdering? 

Het kleinste virus dat wij sinds vijftien jaar kennen is het satelhetvirus. 
Zyn RNA heeft maar 1000 basen, waaiTan de volgorde de informatie 
bevat voor één eiwit, het manteleiwit van het virus. Hoe kan dit virus 
dan vermeerderen als het geen replicase kan induceren? De naam van 
het virus zegt het al: het is de satelhet van een ander virus. Het komt 
altyd voor samen met het veel grotere tabaksnecrosevirus. Dit virus 
wordt ook zonder satelhet gevonden. Wij moeten ons voorstehen dat 
het tabaksnecrosevirus een gen heeft voor een rephcase en dat het satel
hetvirus hiervan hstig gebruik maakt door op zijn genoom een her
kenningsplaats voor dit replicase te hebben. Waarschijnlijk is er een 
behoorlijke competitie voor rephcase-moleculen, want de aanwezigheid 
van satellietvirus remt de vermeerdering van tabaksnecrosevirus sterk 
af. 

Is met het satellietvirus de grens van het mogelijke bereikt? 
Wij weten sinds enkele jaren dat dit niet zo is. Er zijn infectieuze 

agentia die uit RNA bestaan en die nog veel kleiner zijn dan het satel-
hetvirusgenoom. 
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In de Verenigde Staten hebben onderzoekers al jaren gewerkt aan een 
bepaalde ziekte van aardappels en aan een infectieziekte van citrus-
bomen. Het waren belangrijke problemen uit de praktijk van de teelt 
van deze cultuurgewassen. Het eigenaardige was dat er in het sap van de 
zieke planten blijkbaar geen virusdeeltjes zaten. Normaal is het zo dat 
als men sap van een viruszieke plant in een ultra-centrifuge draait de 
virusdeeltjes naar de bodem van de buis gaan en de bovenstaande vloei
stof niet meer infectieus is. Bij deze ziekten van aardappel en citrus-
bomen was dit niet het geval. Zelfs na zeer lang ultracentrifugeren bleef 
de vloeistof infectieus, hetgeen erop wees dat het om een zeer klein 
molecuul ging. Er waren met het elektronenmicroscoop ook geen deel
tjes in het plantesap te bekennen. iVIet veel moeite is men erin geslaagd 
deze infectieuze stoffen tot homogeniteit te zuiveren. Het bleken kleine 
RNA-moleculen te zijn met bijzonder veel schroefstructuur, hetgeen 
begrijpelijk is want er is geen manteltje dat ze tegen afbraak beschermt. 
Er zyn betrouwbare schattingen van de molecuulgewichten gedaan, die 
laten zien dat het aantal basen hooguit 300 is, waarschijnlijk minder. 

Deze infectieuze RNA's zyn door Diener, de eerste die een zuivering 
pubhceerde, viroiden genoemd. Zy plaatsen ons voor een groot raadsel 
wat betreft hun vermeerdering. Zij zyn te klein om voor een eiwit te 
coderen, of het zou een ongewoon klein eiwit moeten zijn. Inderdaad is 
in vitro niets gebleken van boodschapper-activiteit. 

Hoe kunnen zij dan infectieus zijn en vermeerderd worden? 
Er is in de geihfecteerde planten geen ander virus aangetroffen dat als 

helper fungeert. Een polymerase van de plant zou dus deze viroiden 
moeten overschryven. Maar, zoals eerder opgemerkt, in een niet geihfec
teerde cel komen aheen polymerases voor die DNA als matrijs gebrui
ken. Zijn de viroiden misschien in staat een dergelijk enzym te mislei
den? Het antwoord is nog niet te geven, maar het staat wel vast dat met 
de viroiden een nieuwe klasse van uiterst kleine infectieuze moleculen is 
ontdekt. Mogelijk spelen zij een rol bij sommige ziekten van mens en 
dier waarvan tot op heden de ziekteverwekker nog niet geïdentificeerd 
is. 
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ECHOCARDIOGRAFIE 

door 

Dr. Ir. N. Bom en Ir. CT. Lancée 

Inleiding 

Het is niet gemakkelijk in een kort tijdsbestek alle aspecten van echo
cardiografie toe te lichten. We zullen ons daarom in deze lezing beper
ken tot de methoden waarmee een twee-dimensionaal beeld van de te 
bestuderen hartstructuur kan worden weergegeven met behulp van 
ultrageluid. 

Echocardiografie is een diagnostische techniek waarbij ultrageluid 
wordt gebruikt om via echo-technieken een afbeelding van delen van 
het hart te verkrijgen. Bij diagnostisch gebruik van ultrageluid worden 
frequenties in de orde van 1 tot 10 MHz gebruikt. De eerste toepassin
gen op het gebied van de cardiologie stammen uit 1954. Hierby werd 
gebruik gemaakt van een bron met één element. Dit beperkte de moge
hjkheden tot bestudering van structuurbewegingen langs één „hjn". 
(De geluidsbundel). Bij een zeer recente ontwikkehng worden snel na 
elkaar verscheidene in een l i jn geplaatste akoestische elementen geacti
veerd. Hierdoor is het mogelijk een twee-dimensionale weergave van 
bewegende structuren op te bouwen. 

Het principe van de echografie is gebaseerd op echolooptijdmeting 
van korte geluidspulsjes bij bekende voortplantingssnelheid van het ge
luid. De pulslengte is in de orde van 1 tot 2 microseconden, de voort
plantingssnelheid in weefsel is ongeveer 1500 meter/sec. Een uitzonde
ring moet hierWj worden gemaakt voor bot, waarin de geluidssnelheid 
veel hoger ligt. De korte pulsen worden door een piëzo-elektrisch 
element uitgezonden met een hoge herhalingsfrequentie. Het zend-
element fungeert meestal tevens als ontvanger, waarby de ontvangen 
echo's vaak als lichtstippen op een oscihoscoop worden weergegeven. 
Uiteraard moet hierbij de plaats van de lichtstip op het weergavescherm 
— evenals in radar — coiTesponderen met de plaats waar de echo wordt 
gevormd. 

Echo's ontstaan by akoestische impedantieovergangen. In het hart 
kunnen dit b.v. overgangen van bloed naar spierweefsel zyn. Een bijzon-
Natuurkundige Voordrachten, N.R. 54; naar een lezing op 1 maart 1976 voor de Koninklijke 
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der grote impedantiesprong wordt gevormd door de overgang van de 
achterkant van het hart naar het longweefsel. Deze overgang vormt dus 
een zeer sterke reflector. In vergelijking met een normale hartklep zal 
b.v. een verkalkte klep ook sterker reflecteren. 

De door een piëzo-elektrisch kristal „behchte" zone heeft de vorm 
van een bundel, waarbij voor het geluid de bekende brekings- en reflec
tieverschijnselen optreden. De ontvangen echo-amplitude is b.v. afhan
kelijk van de hoek van inval, de impedantiesprong en ook de ruwheid 
van het reflecterende oppei-vlak. De variatie in echosterkte kan groot 
zijn; hierbij speelt tevens de absorptie een rol. De verzwakking by deze 
hoge geluidsfrequenties is enorm en ligt in de orde van 2 dB/MHz/cm. 

Belangrijke beperkingen waaraan ultrageluid-diagnostiek onderhevig 
is, worden gevormd door o.a. de (te) brede geluidsbundel. Doordat we 
hier niet te maken hebben met een puntreflector, maar met een min of 
meer continue reflector kan dit gemakkelijk akoestische artefacten ver
oorzaken. Voorts vormt de enorme variatie in echosterkte een beper
king en, met name in de cardiologie, het snehe bewegen van de struc
turen. 

HET MUL TISCAN SYSTEEM 

a. Het principe 

Een van de meest eenvoudige opstellingen waarmee direkt een „echo
beeld" van structuren in een vlak kan worden weergegeven, is een 
akoestische bron waarby de elementen op een l i j zijn geplaatst. Hierbij 
kan elk element afzonderlijk als zend- en ontvangkristal dienen. De 
ontvangen echo's worden als hchtstippen op het oscilloscoopbeeld 
weergegeven, op een hoogte die met het betrokken element correspon
deert. Een demonstratie is hiervan getoond in figuur 1. 

Bij een transducerlengte van 8 cm kan met 20 elementen een hart-
doorsnede worden gevormd door middel van 20 hjnen. Door combina
tie in zenden en ontvangen kan een beeld van 40 hjnen worden ge
vormd. Bij een ontvangsttijd van 200/usec (dit komt overeen met 16 cm 
diepte) ontstaat aldus een 8 x 1 6 cm beeld. Dit beeld wordt met een 
herhalingsfrequentie van 80 beelden per seconde zichtbaar gemaakt. In 
de praktijk wordt de transducer door middel van een contactpasta op 
de borst van de patiënt geplaatst, hnks van het borstbeen. Een voor
beeld van het resultaat ziet u in figuur 2. Slechts een paar opeenvolgen
de patronen zijn in deze figuur weergegeven. In werkelijkheid is de 
informatie omtrent de geometrie van de betrokken doorsnede vele 
malen groter en kunnen b.v. de klepbewegingen direct worden waarge
nomen. De beschreven methode leent zich uitstekend tot het op een-



Fig. 7 Demonstratie van een ecliobeeld, verlcregen met een lijn array. De weergave toont liet 
echobeeld van een cylinder met een diameter van 3,5 cm opgenomen in een watertank. 
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R V _ 

- a M V L 

F^g. 2 In deze figuur zijn 5 beelden uit een hartslag weergegeven. Schematisch is de getoonde 
hartdoorsnede weergegeven, waarbij R V = rechter ventrikel; IVS = interventrikulair sep
tum; L A = linker atrium; L V = linker ventrikel; aMVL = voorste mitraUsklep. 

voudige (en voor de patiënt niet gevaarlijke) wijze verkrijgen van veel 
informatie over vorm, grootte en bewegingspatroon van diverse hart-
structuren. 

b. Transducer constructie 
De bundelvorming hangt af van de frequentie en het kristaloppervlak. 
De lengte van de transducer is bepaald door de hartgrootte en is ge-
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kozen op 8 cm. Bij een zeer klein oppervlak van het enkele element is er 
nauwelijks van een richtingsgevoeligheid sprake. Dit is uiteraard een 
onaanvaardbare situatie. Een goede beeldvorming vraagt om veel lijnen 
per beeld, hetgeen zou leiden tot kleine elementen. Een compromis 
heeft geleid tot keuze van 20 elementen bij een frequentie van 2 tot 4 
MHz. 

De constructie van de bron bestaat uit het lijmen van een 8 cm lange 
piëzo-elektrische strip op een grondteag. De breedte is 1 cm. Het mate
riaal is gepolariseerd. De dikte komt overeen met de dikteresonantie 
voor de gekozen frequentie. De grondlaag heeft tot doel de pulslengte 
te verkorten en absorbeert tevens de achterwaarts gerichte geluidspulsen 
die anders het beeld zouden verstoren. Na het oplijmen van het piëzo-
elektrische materiaal wordt het aantal elementen gezaagd zoals weerge-
gegeven in figuur 3. 

Fig. JHet snijden van de enkel-elementen uit een lange, op backing gelijmde piëzo-elektrische 
plak. Hierna wordt mede ter protektie, een afdeklaag aangebracht met een dikte van 54 
golflengte, waardoor de akoestische aanpassing met het weefsel verbetert en tevens de 
puls nog verder wordt verkort. 
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VERBETERINGEN 

Indien wij ons voorlopig tot het oppervlak van de transducer beperken, 
dan ligt het voor de hand twee verbeteringen aan te brengen. 

1. Het aantal elementjes kan worden opgevoerd. Hierbij wordt het 
echter noodzakelijk per zend- en ontvang-configuratie uit te gaan van 
een subgroep van verscheidene kleine elementjes. Het totaal aantal 
beeldlijnen kan hiermee behoorlijk worden vermeerderd. 

2. Door in ontvangst een zogenaamd glijdend focus aan te brengen 
wordt de bundelbreedte aanzienlijk verkleind. Met glijdend focus wordt 
hier bedoeld dat door fasering in ontvangst een aantal focuszones ont
staan die qua ti jd (d.w.z. diepte) samenvallen met de echo's uit de be
trokken zone. De praktijk zal moeten uitwijzen of de gekozen apertuur 
klein genoeg is om een correcte fasering van ahe elementjes van de be
trokken subgroep toe te kunnen passen. Het is immers zo, dat het ge
luid, voordat het hart is bereikt, een weefselstructuur met kraakbeen 
en/of ribben doorloopt, hetgeen tot fasevervorming aanleiding zou 
kunnen geven. In dit geval zou een kleinere apertuur (tussen de ribben 
passend) moeten worden uitgekozen. Hiermede worden dan weer focus-
seringsmogelijkheden beperkt. 

bunde l 

b reed te 

(mm) 

1 1 — \ — I — I 1 — I 1 — I — I — I — I — I — I \ — I 1 

2 4 6 8 10 12 14 16 
d iep te (cm) 

Fig. ^Vergelijking van de bundelbreedte in het vlak van de transaueer ais tunktie van de diepte. 
Curve A toont de bundelbreedte van het eerste systeem. Hierbij wordt in prmcipe steeds 
van één element gebruik gemaakt voor zenden en ontvangst. Curve B toont de resultaten 
van een studie indien gebruik wordt gemaakt van focusering door middel van het samen
nemen van een aantal elementen in een subgroep. 
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Een vergeUjking van de mogelijke verbetering wat betreft de bundel
breedte is weergegeven in figuur 4. Hierbij is de bundelbreedte gemeten 
op - 10 dB en weergegeven als functie van de diepte. 

Curve A = lineair array 8 x 1 cm; 4,5 MHz; 20 elementen; grootte 1 
element 0,38 x 1 cm; aantal lijnen 40; 80 beelden/sec; geen focussering 
in ontvangst. 

Curve B = lineair array 10,4 x 1 cm; 3,12 MHz; 51 elementen; grootte 
1 element 0,19 x 1 cm; 12 elementen gebruikt in subgroep; aantal lijnen 
80; 50 beelden/sec; lijn-focussering in zenden; glijdend focusseren over 
6 zones in ontvangst. 

CA THETER TIPSYSTEEM 

Naast het boven besproken uitwendige multiscan-systeem is er ook een 
cathetertip-methode ontwikkeld. Hiermee wordt, wederom met een 
hoog aantal beelden per seconde, een tweedimensionaal hartbeeld zicht
baar gemaakt. Het totale akoestische array bevindt zich nu echter op de 
tip van een in te brengen dun buisje ofwel catheter. 

Fig. 5 Schematische weergave van 
het gebruilc van vertragingslij-
nen en groepjes elementen 
om d.m.v. fasedraaiing het 
richtingsdiagram te kunnen 

a. Principe: 
Aangezien toepasbare catheterdiameters in de orde van 3 mm liggen, is 
direct de probleemstelling hieruit volgend: „Hoe is het mogelijk ten 
behoeven van een goede richtingsgevoeligheid een voor ahe richtingen 
redehjk groot element op zo'n tip te maken". Hoewel in figuur 5 een 
voorbeeld met 16 elementjes is weergegeven, wordt in de praktijk een 
32-elements cathetertip gebruikt die in een vlak loodrecht op de 
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cathetertip een echobeeld weergeeft. Dit beeld wordt met 32 lijnen en 
een beeldsnelheid van 150 beelden/sec op een oscihoscoop weerge
geven. Identiek aan radartechnieken wordt het beeld van het centrum 
uit zichtbaar gemaakt. Een foto van een complete 32-elements catheter 
is weergegeven in figuur 6. De pij l wijst de plaats aan waar de akoes
tische elementen zich bevinden. Terwijl met het uitwendige multiscan-
systeem reeds 1750 patiënten per jaar in het Thoraxcentrum te Rotter
dam worden gediagnostiseerd, zijn met de catheter tot nu toe slechts 
enkele proeven gedaan in het laboratorium. 

b. Catheterconstnictie: 
Het construeren van de lijnbron vereist een bepaalde ervaring; de pro
blemen hierbij zijn echter bij lange na niet zo groot als bij de construc
tie van de cathetertip. 

Bij de cathetertip ligt b.v. de elementbreedte in de orde van 100 
micron, de scheiding tussen de elementen in de orde van 80 micron. De 
cathetertip werd geconstrueerd door uit te gaan van een holle, in dikte 
richting gepolariseerde piëzo-elektrische cilinder. Deze cilinder wordt 

R;?. ö Foto van de cathetertip waarop aan de punt het 32-element array is weergegeven. 
Zie pijl. 
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vervolgens gemonteerd op een doorn waarna in lengterichting 31 
maal gezaagd wordt door middel van een lange tungstendraad met slijp-
pasta. Een foto van de door de Universiteit (Centrale Research Werk
plaatsen) ontwikkelde draadzaag is weergegeven in figuur 7. De eind-

Fig. 7 Draadzaag geconstrueerd door de Centrale Research Werkplaatsen van de Erasmus 
Universiteit. 

montage geschiedt door individuele draadjes door te verbinden en een 
afdeklaagje aan te brengen. Dat alles onder microscopische begeleiding 
gebeurd is — gezien de afmetingen noodzakelijk. Een schematische 
weergave van de chindervormig bron met als voorbeeld 16 elementen is 
weergegeven in figuur 8. 

Een meer gedetaiheerde beschryving van cardiologische toepassingen 
van ultrageluid en aspecten van de meer technologische kant treft u aan 
in de hierna te noemen artikelen, waaraan ook een aantal figuren voor 
deze publikatie zijn ontleend. 
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Fig. 8 Prmcipe schema van de cathe
tertip waarbij een piëzo-elelc-
trisch cylindrisch element in 
de lengterichting een aantal 
malen wordt doorgesneden 
om het akoestisch array te 
vormen. 

Literatuur 

1. N. Bom; New concepts in echocardiography; 
• H.E. Stenfert Kroese N.V., Leiden, 1972. ISBN 90,207.0346.3. 

2. N. Bom, C T . Lancée, J . Ridder, C. Ligtvoet, J . Roelandt: The technology of miniature 
acoustic element arrays. Cardiovascular Imaging and Image Processing. P. 11, 1975. 

3. J . Ridder: Ontwerp van een ultra-sonoor systeem voor realtime twee dimensionale weergave 
met een groot oplossend vermogen. 
Afstudeerverslag T H Delft, oktober 1975. 

4. C T . Lancée, N. Bom: On the design of a Multi-element Acoustic Transducer. Nederlands 
Akoestisch Genootschap. 
Pubhkatie no. 26, januari 1974. 

5. N. Bom, C T . Lancée, G. van Zwieten, F . E . Kloster and J . Roelandt: Multiscan Echocardio
graphy Part 1: Technical Description.-Circulation, vol X L V l l l , pp. 1066-'74 (November 
1973). 

6. J . Roelandt: Echocardiology. Current appUcation of echo-techniques in cardiology. 
Hart BuUetin, February 1975. 

7. N. Bom, J . Roelandt, P.G. Hugenholtz: A multi-element system in cardiac imaging. 
In: Cardiac Ultrasound ed. R. Gramiak, R.C, Waag. 
The C V , Mosby Company, Saint Louis p, 255, 1975. 



HORMONALE BEÏNVLOEDING VAN DE S T O F W I S S E L I N G 

door 

Dr. H.M.J. Krans 

Het is niet onwaarscliijnlijk, dat bij een aantal uwer het woord „vet-
weefsel" een gevoel van afschuw oproept. Zij hebben het gevoel dat zij 
rijkelijk met dit weefsel bedeeld zijn, zodat een minimale hoeveelheid 
eten al voldoende li jkt om het vetweefsel te doen groeien. 

We herinneren ons uit de schooljaren, dat vetweefsel de opslagplaats 
is van energie voor moeilijke tijden. In ons huidige cultuurpatroon 
blijven we echter slechts enkele uren van de etenstafel verwijderd. 
Bovendien leven wij , een enkele „physical fitness b u f f ' misschien uitge
zonderd als „homo sedentarius", die als zittend mens werkt en zich 
verplaatst. 

Laat ik u, in aansluiting op het nu heersend romantisch verlangen naar 
de vroegere dagen, toen de natuur nog ,,ongerept" was, meenemen naar 
het verleden. Uw verre voorvader moest na een poos van vehige beschut
ting en rust in zijn hol op jacht, zodat hij zijn hongergevoel kon stillen. 
Met een lege maag moest hij inspannende arbeid verrichten; hij maakte 
daarbij gebruik van het kapitaal dat hij bij zich draagt, namelijk het 
vetweefsel. Hierdoor kon hij zware spierarbeid verrichten, ook al had 
ll i j niet gegeten. Het vetweefsel levert de energie voor de inspanning. 
Als na succesvolle jachtarbeid overvloedig gegeten wordt, worden de 
vetdepots weer aangevuld. 

Ruim eten geldt in culturen met schaarste als teken van welvaart. 
Denk aan de dikke Chinese mandarijnen of aan de goed doorvoede 
vorsten of hun echtgenotes bij de primitieve volkeren. In onze huidige 
cultuur- en modeopvattingen wordt overmatige dikte niet als het hoogst 
bereikbare ideaal gezien. Wij prefereren de slanke l i jn en dikke mensen 
worden gezien als minder gezond. Toch kennen wij veel vetzuchtigen 
onder ons; daarbij valt op dat bij ons relatief de meeste vetzuchtigen 
onder de z.g. lagere sociale klassen worden gevonden. 

Doordat overgewicht verbonden is met ongezond en voos geven wij 
ons vetweefsel de schuld van ons onvohedig welbevinden. We be
schouwen het als de gemene belager die ons straft voor onze excessieve 

Natuurkundige Voordracliten, N.R. 54; naar een lezing op 15 maart 1976 voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage. 



140 DR, H.M.J. K R A N S 

eet- en drinkgewoontes. Maar het is de kamelenbult die in tijden van 
niet-eten ons leven in stand kan houden. 

Laat ik u niet vermoeien met bespiegehngen maar proberen u iets te 
vertehen over de nieuwe inzichten in vetstofwisseling en de invloed van 
hormonen hierop. 

Wat verstaan we onder „vetstofwisseling"? Zijn dat de biochemische 
veranderingen in het vetweefsel of bedoelen we de wijze waarop ons 
hchaam met vetten omgaat en waarom we by teveel eten vet 
worden? Ik wh proberen beide aspecten enigszins te belichten door de 
volgende punten na te gaan: 

le. Hoe verlopen enkele biochemische omzettingen in het vetweefsel? 
2e. Welke effecten hebben hormonen op het vetweefsel? 
3e. Hoe worden de vetten in het lichaam getransporteerd? 
4e. Hoe verloopt de hormonale regulatie tussen voedselopname en de 

opslag in het vetweefsel? 

Het vetweefsel bevindt zich op verschihende plaatsen van het hchaam 
onder de huid, rond de nieren etc. Bij hongeren is er geen evenredig 
verminderen van alle vetweefsel; b.v. het vetweefsel onder de ogen be
houdt zyn vet, terwijl de hoeveelheid vet op de buik en op de dyen een 
duidelijke maat is van onze eetgewoontes. 

Vet is een zeer efficiënte wijze om onze reserve-energie op te slaan; 
immers de calorische waarde van 1 gram vet is 2X zo groot als de waarde 
van 1 gram eiwit of 1 gram koolhydraat de andere belangrijke energe
tische stoffen van ons hchaam. Daar komt nog bij dat de eiwitten en de 
koolhydraten altijd omgeven zijn door een watermantel, terwijl vetten 
juist water afstoten, zodat het volume van 1 gram vet in het lichaam 
kleiner is dan dat van 1 gram eiwit of koolhydraat. 

Maar het vetweefsel is geen rustend orgaan. In het vetweefsel heerst 
een grote stofwisselingsactiviteit. Constant worden er binnen de vetcel 
vetten opgebouwd en weer afgebroken. 

Voor hen die vet slechts verbinden met een produkt dat by de slager 
te zien is, wh ik even in herinnering brengen hoe vetten opgebouwd 
zyn. Vet is opgebouwd uit glycerol, een drievoudige alcohol, waar
aan via esterbindingen vetzuren gebonden zijn; het glycerol ont
staat bij de afbraak van glucose, het meest eenvoudige koolhydraat. 
Vetzuren zijn lange koolwaterstofketens met een zuurgroep aan een 
eind. De meest voorkomende vetzuren in de vetten zijn: het stearine
zuur (CH3-(CH2)i6-COOH), het palmitinezuur (CH3-(CH2)i4-COOH) 
en een vetzuur waarin zich een dubbele binding bevindt, het oliezuur 
(CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH), een z.g. onverzadigd vetzuur (zie 
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fig. 1). Er bestaan ook z.g. meervoudige onverzadigde vetzuren. Dit zijn 
vetzuren die meer dan één dubbele binding hebben. 
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Aan de drie OH-groepen van het glycerol-molecuul zijn de vetzuren 
veresterd. Dit kunnen allerlei combinaties zijn, b.v.: 3 moleculen 
palmitinezuur, 1 molecuul ohezuur en 2 moleculen stearinezuur, enz. In 
plaats van over „vet" zal ik verder over „triglyceriden" spreken. Ook in 
de figuren zal uitsluitend het begrip „triglyceride" worden gebruikt. 
Diglyceriden met een vrije OH-groep en twee veresterde vetzuurresten 
en monoglyceriden (slechts één vetzuurrest) vormen slechts een gering 
deel van het vet in het lichaam. 

Naast de vetten zijn er ook stoffen waarbij aan 2 OH-groepen van het 
glycerol vetzuren en aan de derde OH-groep van het glycerol een fosfor
zuur gebonden is. Aan dat fosforzuur is aan de andere zijde een amine 
gebonden. Dit zijn stoffen die ook een NH2-groep bezitten. De stoffen, 
waarbij aan de glycerol één of twee vetzuurresten en één via een fosfor
zuur gebonden amine gebonden is, noemen wij fosfolipiden. De fosfoli-
piden zijn belangrijke bouwstoffen voor de celmembraan, waar ik later 
nog op terugkom, (fig. 2) 

Glycerol Phosphorzuur 

/3- Ethanolamine 

HO - C H 2 - C H 2 - NH2 

H 2 C - O H / 
I OH / Choline 

/ 
H C - O H + HO - P - OH -l- HO - CH2 - C H 2 - N = (CH3)3 

\ I O 
H 2 C - O H \ Serine 

\ 
\ H 

\ I 
H O - C H 2 - C - N H 2 

COOH 
Fig. 2, Fosfolipiden: 

Een drietal voorbeelden van aniinen die aan het fosforzuur gebonden kunnen zijn. 
N.B. aan het fosforzuur is nooit meer dan één amine gebonden. 

Het vetweefsel is opgebouwd uit vetcehen. Het grootste deel van de 
inhoud van de vetcel bestaat uit vet of triglyceriden. Hoe worden deze 
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in de vetcel gevormd? In figuur 3 geef ik schematisch weer wat er 
gebeurt. 

Buiten 

Glucose 6 - P 

Dihydroxy-

Aceton - P — 

+ NADPH 

CK - Glycerol - P 

+ 
Vetzuren — 

GLyceraldehyde 

- 3 - P 

Acetyl CoA 

Glucose 

Fig. 3, Opbouw van triglyceriden in de vetcel (zie tekst). 

Via het bloed wordt glucose uit het voedsel of vetzuren aangevoerd. 
De glucose wordt opgenomen in de cel en daarbij meteen veresterd aan 
fosforzuur, zodat daarbij het glucose-6-fosfaat ontstaat. Via de z.g. 
Erhbden-Meyerhofcyclus, waarvan ik de enzymatische stappen hier niet 
bespreek, wordt het glucose dat 6 C-atomen bevat afgebroken tot het 2 
C-atomen bevattende azijnzuur, dat veresterd aan het coënzym-A op 
een kruispunt van de metabole paden in de cel staat. 

Het acetaat kan via de Krebs-cyclus en via de cytochroomsystemen 
worden omgezet in CO2, waarbij veel energie vrijkomt. 
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De vetcel heeft slechts een zeer geringe energiebehoefte en de vrij
komende energie wordt gebruikt om vetzuren te vormen. 

Door aanhechten van een aantal azijnzuurgroepen ontstaat eenvet-
zuurketen met een even aantal C-atomen en een COOH-groep aan de 
basis. Voor de synthese van vetzuren zyn ook andere factoren als 
NADPH (oude naam TPNH) nodig. Voor de NADPH-vorming is glucose 
nodig. Via een zijweg van de Embden-iVIeyerhofcyclus, de z.g. pentose-
fosfaatcyclus, ontstaat het NADPH. Ook ontstaat tydens de omzetting 
van glucose in azynzuur het a-glycerolfosfaat, de stof die het glycerol 
voor de triglyceridenopbouw levert. 

Als iemand eet stygt het bloedsuikergehalte (=glucose). De glucose 
wordt in het vetweefsel opgenomen en is de bron van het glycerol en de 
vetzuren voor de triglyceridenvorming. Slechts een klein gedeelte van de 
glucose wordt verder verbrand om als energiebron voor de triglyceriden-
synthese te dienen. 

Insuline, een hormoon gemaakt in de j3-cellen van de ehandjes van 
Langerhans, stimuleert de opname van glucose in de vetcel en stimuleert 
daarmee de vorming van vet. We noemen dit proces de lipogenese. 

Als na verloop van ti jd het opgenomen voedsel verwerkt is en er 
behoefte is aan calorieën elders in het hchaam, zal binnen de vetcehen 
een omgekeerd proces op gang gezet worden. De aanwezige trigly
ceriden worden weer afgebroken, waarbij eerst de binding tussen de 
vetzuren en het glycerol wordt verbroken. Het vetzuur kan de vetcel 
verlaten en in de bloedstroom opgenomen worden, maar kan ten dele 
ook weer opnieuw met a-glycerolfosfaat gebonden worden tot nieuwe 
triglyceride. Eigenlijk wordt in de vetcel voortdurend triglyceride opge
bouwd en afgebroken. Afhankelijk van de energiebehoefte en de voed
selopname in het lichaam staat de hpolyse of de lipogenese meer op de 
voorgrond. 

De vetcehen hebben dus twee functies: ze dienen als opslagplaats van 
triglyceride en zijn in staat snel als energiebron te fungeren. In het 
algemeen wordt het vet dat het laatste gevormd is het eerste afge
broken. Er bevindt zich binnen de vetcel ook een hoeveelheid trigly
ceride dat veel trager gemetaboliseerd wordt. 

Als we nu kijken naar de ontwikkeling van het vetweefsel in het 
hchaam tijdens verschihende leeftijdsfasen, bli jkt er een aantal kritische 
perioden te zijn. Bij de geboorte is reeds een hoeveelheid vetweefsel 
aanwezig. By de gi-oei worden weefsels groter doordat het aantal cehen 
toeneemt; de cehen delen zich. Bij kinderen die door overmatige zorg 
van hun ouders teveel te eten krygen en dik worden, zal het vetweefsel 
sterker groeien en zullen er meer vetcehen worden aangelegd dan bij 
kinderen die minder dik zijn. Deze extra vetcehen zullen hen het hele 
leven achtervolgen. Bij vermageren neemt de hoeveelheid vet per vetcel 
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wel af maar bij extra eten zullen deze cellen weer snel hun tekorten 
aanvullen. Door de extra vetcehen is de strijd tegen de dikte extra 
moeilijk. 

Wordt men pas op volwassen leeftyd dikker, dan wordt het aantal 
vetcehen niet veel groter meer, maar wel neemt de gemiddelde grootte 
van de vetcellen toe. Met andere woorden: er wordt meer vet per vetcel 
opgeslagen. Deze grote vetcehen bevatten veel depotvet, dat niet zo 
gemakkelijk is kwyt te raken. Maar in het algemeen hebben zij, die op 
latere leeftijd dik worden, het iets gemakkehjker met vermageren dan 
zij, die van jongs af aan al dik zijn geweest. 

Hoe worden de lipolyse en lipogenese gereguleerd door de behoeften 
van het hchaam? Hiervoor moet informatie verstrekt worden aan het 
vetweefsel. In het bloed is een groot aantal boodschapperstoffen die de 
stofwisselingsprocessen in het hchaam coördineren. Deze boodschapper-
stoffen of hormonen worden in specifieke kheren, de z.g. kheren met 
interne secretie gemaakt. Verhoging of verlaging van de spiegels van 
hormonen in het bloed beïnvloedt de stofwissehng. 

De hormonen kunnen in twee grote groepen worden gedeeld, name
li jk de peptide-hormonen (opgebouwd uit aminozuren) en de z.g. 
steroidhormonen (opgebouwd uit het cholesterol-molecuul). De 
peptide-hormonen hebben een betrekkelijke korte overlevingsduur; 
d.w.z. de tyd die nodig is om de hoeveelheid hormoon in het bloed tot 
de helft terug te brengen is in het algemeen maar 5 tot 10 minuten. De 
halfwaardetyd kan gemeten worden door radioactief gemerkt hormoon 
in het bloed in te spuiten. De cellen reageren snel op verandering in de 
hormoonspiegel. 

Er zijn goede redenen om aan te nemen dat de cel, die voor een 
bepaald peptide-hormoon gevoelig is, aan de buitenzijde specifieke 
herkenningselementen of receptorplaatsen heeft, die kunnen reageren 
op het hormoon. Het hormoon kan door de interactie met de receptor 
zijn boodschap overgeven. Door bepaalde veranderingen in de structuur 
van de membraan die door de reactie tussen hormoon en receptor 
worden opgewekt, wordt de boodschap via de membraan naar de bin
nenzijde van de cel doorgegeven. Hierby kunnen bepaalde enzymen, die 
in de stofwissehngsketen ingrijpen, in een actieve toestand worden ge
bracht. 

Enzymen zijn eiwitten die een bepaalde ruimtelijke opbouw of struc
tuur hebben. Deze structuur wordt mede bepaald door krachten die 
door de verschillende atomen, waaruit het enzym is opgebouwd, op 
elkaar worden uitgeoefend. Daardoor kan b.v. een bepaald deel van het 
enzym-molecuul een positieve lading ten opzichte van de rest van het 
molecuul hebben. Veranderingen in de omgeving van het enzym, b.v. 
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Fig, 4, Aan de buitenzijde van de celmembranen bevinden zich specifieke herkenningsplaatsen 
voor het hormoon. Als het hormoon met de receptor reageert wordt de effector aan de 
binnenzijde geactiveerd. 

doordat een bepaalde ion daar aankomt, hebben invloed op deze 
krachtenverhoudingen. Hierdoor kan het enzym van strcutuur ver
anderen, waardoor het beter of minder goed in staat is een bepaalde 
metabole reactie te stimuleren. Deze z.g. ahosterische reacties (d.w.z. 
verandering in de structuur van het enzym) spelen een zeer belangrijke 
rol Wj de snelle regulering van stofwisselingsprocessen in de cel. 
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Nieuwere inzichten in de bouw van de celmembraan hebben ertoe 
bijgedragen dat we ons beter kunnen voorstellen hoe hormonen hun 
boodschap zouden kunnen overdragen. In het hchaam speelt water een 
belangrijke rol. De belangrijkste bouwstoffen van de celmembraan zijn 
de fosfolipiden, die ik al eerder genoemd heb. Aan het glycerolmolecuul 
zyn zowel vetzuren gebonden, die waterafstotend zijn, als via het fos
forzuur aminen gebonden, die water aantrekken. Door deze speciale 
eigenschap zoeken de fosfolipiden een zodanige vorm, dat de amine-
groep in een waterige omgeving, b.v. de cehnhoud of de ruimte buiten 
de cel opzoekt. De vetzuurresten keren zich naar elkaar toe en vormen 
zo een dubbehaag waarin zich geen water bevindt. Zo kunnen de fos
folipiden in de celmembraan een dubbehaag vormen met in het midden 
de waterafstotende vetzuren en aan de buitenzijde de fosfo-amine-
groepen. Zij vormen als het ware een skelet dat de membraan zijn 
stevigheid geeft. Het waterafstotende centrum vormt ook een belem
mering voor het doorlaten van aherlei in water opgeloste stoffen, zoals 
die zich in het bloed bevinden. 

Nu bhjkt uit de chemische analyse dat membranen niet aheen opge
bouwd zyn uit fosfolipiden, maar dat ook eiwitten een onderdeel van 
de membraaii vormen. Deze eiwitmoleculen liggen in bepaalde groepen. 
Zy kunnen zich in gaten in de fosfolipidenlaag bevinden, maar ook 
afhankehjk van veranderingen in de omgeving, zich dwars door de fosfo
lipidenlaag naar de binnenkant van de cel verplaatsen. 

Peptide-hormonen met hun verschhlende ruimtelijke structuur 
kunnen de plaats en de vorm van de eiwitclusters beïnvloeden, zodat 
daardoor een boodschap via een verandering van configuratie kan 
worden doorgegeven. 

Het aantal receptorplaatsen voor peptide-hormonen behoeft niet in 
een 1:1 verhouding te staan tot de systemen, die op de boodschap van 
het hormoon reageren (de z.g. effectorplaatsen). Bijna altijd wordt een 
relatieve overvloed van receptoren gevonden. Het is niet onmogelijk dat 
voor de verschillende acties die een hormoon op het metabolisme van 
de cel kan uitoefenen, verschihende effectoren nodig zijn die met een 
eigen receptor verbonden zijn. 

Het meest bekende effectorsysteem dat ook bij de triglycerideafbraak 
in de cel een rol speelt is het enzym adenylaat-cyclase. Aan de binnen
zijde van de celmembraan bevindt zich dit enzym, dat de vorming van 
cyclisch adenosinemonofosfaat (cAMP) uit het ATP (adenosinetrifos-
faat) bevordert. Het ATP is waarschijnhjk wel bekend als intracellulaire 
transportstof voor de energie die vrijkomt by de glucose-afbraak. Het 
cAMP is in het eind van de 50er jaren door Sutherland ontdekt en zou 
misschien als een intracellulair hormoon beschouwd kunnen worden, 
dat in staat is veel stofwisselingsprocessen te beïnvloeden. 
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Fig. 5. Relatie tussen receptor en adenylaatcyclase. 

Het onder invloed van adenylaatcyclase gevormde cAMP heeft slechts 
een korte levensduur. Door een ander enzym, fosfodiesterase, wordt het 
vrye cAMP afgebroken tot AMP, een stof die geen hormonale bood
schappen overbrengt. Het cAMP is in staat, doordat het een bepaald 
eiwit kan binden, andere enzymen te activeren, waardoor op verschil
lende stofwisselingsketens kan worden ingegrepen. Zo stimuleert het 
cAMP in de vetcel het hpase, een enzym dat de afbraak van triglyceride 
bevordert. 

Hormonen die de lipolyse (afbraak van triglycerides) stimuleren, zoals 
het adrenaline uit het byniermerg of het glucagon, dat in de a-cellen van 
de eilandjes gevormd wordt, geven een stijging van het intracellulair 
niveau van cAMP, Adrenaline is een stof die het lichaam in een activi
teitsfase brengt; het veroorzaakt o,a. versnelling van de hartslag, het 
vernauwt de bloedvaten en het stimuleert het vrijkomen van glucose uit 
de lever en vetzuren uit de vetcel, zodat het hchaam in staat is tot grote 
activiteit. Het wordt in grote mate afgescheiden bij spanning, b.v. voor 
een examen. 

Andere hormonen die ook de lipolyse stimuleren zijn: het ACTH uit 
de hypofysevoorkwab, het secretine uit de darm en nog enkele andere 
hormonen. Al deze hormonen blijven buiten de cel maar door het door
geven van de boodschap bevorderen zij de produktie van cAMP in de 
vetcel. Het hchaam is zo in staat snel extra energie te mobiliseren, die 
nodig is om het hchaam arbeid te laten verrichten als er een tijdlang niet 
gegeten is. 

Het cAMP komt eigenlijk in iedere cel voor, maar alleen als de cel een 
voor dat hormoon gevoelige receptor heeft kan de boodschap doorge
geven worden. De receptor is essentieel voor de overdracht van de 
hormoonboodschap, 

We whlen natuurlijk graag weten of de celmembraan voor ieder 
hormoon een apart systeem heeft, dat de informatie overbrengt; dus 
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een eigen receptor met daarmee verbonden adenylaat-cyclase, of dat er 
een systeem voor alle hormonen is. Het blijkt dat er in de vetcel één 
adenylaatcyclase-enzym is, dat verbonden is met aparte specifielce 
receptoren voor de verschillende hormonen. Dus de (zes) hormonen die 
de lipolyse stimuleren via het cAMP hebben elk een eigen receptor, 
maar ahe receptoren zijn verbonden met één adenylaatcyclase-systeem. 

Deze hormonen stimuleren binnen enkele minuten de hpolyse. Als 
het lichaam arbeid moet leveren worden deze hormonen in versterkte 
mate afgescheiden. Daarnaast zijn er ook nog hormonen die een veel 
trager effect hebben op de lipolyse binnen de vetcel. Tot deze hor
monen behoren het groeihormoon uit de hypofyse en het Cortisol uit de 
bijnierschors. De spiegels van deze hormonen in het bloed tonen in de 
loop van een etmaal een dagelijkse schommeling. Het Cortisol is een z.g. 
steroidhormoon, d.w.z. naast de directe werking op de vetstofwisseling 
beïnvloedt het Cortisol in het bijzonder de mate waarin het (vet)weefsel 
op andere hormonen kan reageren. Zij beïnvloeden de vorming van de 
enzymen in de cel. 

Zoals welhcht bekend wordt de vorming van enzymen (eiwitten) ge
reguleerd in de celkern via de in de celkern aanwezige DNA en RNA. 
Tussen de verandering in DNA of RNA en het resultaat van deze ver
andering (de veranderde hoeveelheid enzym) verloopt enige t i jd, omdat 
hierbij RNA vanuit de celkern naar het celprotoplasma moet worden 
getransporteerd. 

Het Cortisol wordt gemaakt in de bijnierschors. Het behoort tot de 
groep van de steroidhormonen. Deze zyn opgebouwd uit het choles-
terolskelet; zij werken meestal in de kern van de cel. Zij kunnen ge
makkelijk de celmembraan passeren en worden via het protoplasma 
naar de kern vervoerd, waar ze de RNA- of DNA-synthese kunnen 
beïnvloeden. De processen van het transport van het hormoon door de 
cel en de verandering in enzymproduktie kost enkele uren. De effecten 
van deze hormonen zijn van belang op langere termijn. Als we door 
bepaalde infecties ziek zijn stijgt b.v. de cortisolproduktie. Ook lang
durig vasten heeft effect op hormonale evenwichten. 

Er zijn dus 2 wegen waarlangs de afbraak van triglycerides gestimu
leerd wordt: acuut via peptide-hormonen als adrenaline en glucagon, en 
op lange termijn door Cortisol (en ook door het groeihormoon). (Zie 
tabel 1). 

Nu heb ik voornamelijk over de vetafbraak gesproken. Maar voordat 
vet afgebroken kan worden moet het eerst worden opgebouwd. Dit 
proces wordt gestimuleerd door ons voedselverwerkend hormoon, het 
insuline. Dit wordt gemaakt in de jS-cehen van de ehandjes van Langer
hans. Onder invloed van insuline kan glucose veel sneller door de cehen 
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TABEL 1 

Hormonale effecten op vetweefsel 
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worden opgenomen en wordt de omzetting van glucose in triglyceriden 
gestimuleerd. Daarbij wordt zowel door het extra aanbod van a-glyce
rolfosfaat, dienend voor het glycerolgedeelte van de triglyceride, als 
door het extra acetyl-coënzym A, dat als bouwsteen voor de vetzuur-
formatie dient, de triglyceridesynthese bevorderd. 

Hoe het insuline precies werkt is nog niet opgelost. Het is een peptide
hormoon waarvoor specifieke receptoren op de celmembraan gevonden 
worden. Het is sinds enige jaren bekend dat er binnen de cel, behalve 
het cAMP, ook andere second messengersubstanties zijn. Zo wordt in de 
cel het cyclisch guanosine monofosfaat (cGMP) gevonden. In veel 
situaties werkt het cGMP tegengesteld aan het cAMP. Bij de invloed van 
hormonen op het vetweefsel valt op dat het insuline precies in de tegen
overgestelde richting werkt als b.v. glucagon of adrenaline. Dit soort 
tegengestelde werking bestaat bij meer weefsels en meer hormonen. Het 
zou een prachtige vertaling zijn als binnen de vetcel het ene effect (de 
lipolyse) via cAMP-stijging en het effect van insuline (de lipogenese) via 
cGMP-stijging vertaald zou worden. Dit is bepaald nog niet bewezen. 
Ook doet insuline het cAMP-niveau van de cel niet dalen; wel remt het 
de stijging van het cAMP, die door lipolytische hormonen wordt geïn
duceerd. We weten echter niet of dit komt doordat het het adenylaat
cyclase remt of dat het het fosfodiesterase, het enzym dat het cAMP 
afbreekt, stimuleert. Insuline werkt in ieder geval niet competatief met 
de andere hormonen ten aanzien van de bezetting van de receptorplaatsen. 

Er zijn veel hormonen die lipolytisch werken, maar alleen het insuline 
werkt lipogenetisch. Er is nog een andere groep stoffen die lipogene-
tisch werkt: de prostaglandines. Dit zijn stoffen die in aherlei weefsels 
uit z.g. essentiële onverzadigde vetzuren (linolzuur) gevormd kunnen 
worden. Bij de onverzadigde vetzuren bestaan er één of meer dubbele 
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bindingen tussen de C-Atomen (vergelijk het ohezuur, een enkelvoudig 
onverzadigd vetzuur). (Zie fig. 1). 

Hoewel de prostaglandines de vetstapeling bevorderen is de wijze 
waarop zij de vetstofwissehng reguleren onduidelijk. 

In het kort samengevat blijkt de vetcel de stapelplaats voor de energie 
te zijn. Deze stapelplaats is geen afgesloten schuur, maar in de vetcel is 
er voortdurend afbraak en vorming van triglyceride. Hierdoor kan de 
vetcel direct reageren op boodschappen die via de hormonen door het 
lichaam worden gezonden. Voedselopname bevordert de stapeling van 
triglyceriden door styging van de insulinespiegel. Niet-eten bevordert de 
afbraak van triglyceride door styging van glucagon. Voor een samen
vattend overzicht zie fig. 6. 
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Fig. 6. Samenvatting van de processen van lipogenese en lipolyse in de vetcel. 
Insuline stimuleert de opname van glucose. 
De vorming van cAMP wordt door verschillende üpolytische hormonen, zoals glucagon, 
adrenaline, A C T H , bevorderd. 



152 DR. H.M.J. K R A N S 

Wat heeft de stofwisseling in de vetcel te maken met de vetstofwissehng 
in het hchaam zelf? Ook daarin is door nieuwe kennis ons inzicht toege
nomen. Ik wh daar nog een paar dingen van vertehen. 

Wij onderscheiden als de componenten in ons voedsel die energie 
leveren de eiwitten, de koolhydraten en de vetten. De eiwitten en de 
koolhydraten zijn redelijk in water oplosbaar, de vetten daarentegen 
zijn slecht oplosbaar in water. Voedsel wordt in darm en maag afge
broken voordat het door de darm in het lichaam kan worden opge
nomen. De eiwitten worden aminozuren of peptiden (= een aantal 
aminozuren aan elkaar verbonden) en de koolhydraten (zetmeel) 
worden enkelvoudige suikers: lactose, fructose en glucose. Ze worden 
rechtstreeks in de bloedbaan opgenomen. De niet in water oplosbare 
vetten kunnen niet zomaar in het bloed worden opgenomen. De vetten 
worden gebonden aan bepaalde eiwitten, zodat lipoproteihes ontstaan. 
Deze lipoproteihes kunnen als kleine deeltjes in emulsievorm in het 
bloed getransporteerd worden. 

Er zijn in het hchaam verschhlende soorten lipoproteihes. Sommigen 
bevatten veel vet en naar verhouding weinig eiwit, bij andere is naar 
verhouding het eiwitbestanddeel veel groter. Bij afdraaien in een cen
trifuge zuhen deeltjes, die veel vet bevatten een laag s.g. hebben en 
bovenin bhjven drijven, terwijl de deeltjes met naar verhouding minder 
vet dichter bij de bodem zuhen komen. De lipoproteihes worden op 
grond hiervan ingedeeld in verschihende klassen: high density lipopro
teihes (HDL), low density lipoproteihes (LDL) en very low density 
lipoproteihes (VLDL), en tenslotte als hchtste de chylomicronen. 

TABEL 2 

VETTRANSPOR T IN BL OED 

L I P O P R O T E I N E TRANSPORT 
mmol/dag 

V R I J E V E T Z U R E N A L B U M I N E 200/800 

T R I G L Y C E R I D E N (Vet) 
E X O G E E N (Voedsel) C H Y L O M I C R O N E N 80-160 
E N D O G E E N (Lever) V L D L 30-60 

C H O L E S T E R O L L D L , HDL, V L D L 2-3 

Het vet uit het eten wordt ten dele afgebroken in de darm. Voor een 
groot deel wordt het als triglyceride via de darm opgenomen en afge
voerd via de lymfebanen. Bij het transport door de darm worden de 
triglyceriden gebonden aan speciale vetbindende eiwitten, die als een 
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mantel de triglyceriden omgeven en grote chylomicronen vomeh die 
het vet in geëmulgeerde toestand houden en via lymfebanen naar het 
bloed vervoerd worden. 

De chylomicronen, die weinig eiwit en veel vet bevatten, zijn vrij 
groot. Het aantal neemt toe na een vetrijke maaltijd. Bij sommige 
mensen zijn het er soms zelfs zoveel, dat, wanneer na een vetrijke 
maaltijd bloed wordt afgenomen en men dit laat staan, boven het bloed 
niet het gewone gele serum verschijnt maar dat het serum er als melk 
uitziet. 

Via de lymfe en bloedbaan worden de chylomicronen naar verschil
lende weefsels als lever en vetweefsel in het hchaam vervoerd. By deze 
weefsels wordt een enzym afgescheiden, het lipoproteihelipase (LPL) 
dat in staat is om van de triglyceriden die zich in de chylomicronen 
bevinden, vetzuren af te sphtsen. De vetzuren kunnen in het (vet)-
weefsel worden opgenomen of verder in het bloed getransporteerd 
worden, terwijl de vrijgekomen glycerol vrij snel verbrand wordt. 

Maar het met het voedsel opgenomen vet is niet de enige bron van 
triglyceriden in het bloed. Glucose, het afbraakprodukt van kool
hydraten zoals zetmeel e.d. kan direct in de vet- of spiercehen worden 
opgenomen. Het hoiTnoon insuline stimuleert de glucose-opname. Een 
deel van de glucose wordt opgenomen in de lever waar de glucose-
moleculen weer met elkaar verbonden worden tot één groot koolhydraat, 
het glycogeen. Het glycogeen kan door adrenaline of glucagon snel 
worden afgebroken tot glucose en daarna naar de bloedbaan worden 
vrijgemaakt. Het is een andere vorm van reserve energie, die snel be
schikbaar is. Glycogeen neemt vrij veel ruimte in; er is maximaal 
200 gram glycogeen in het lichaam beschikbaar. Wanneer wij meer eten 
of wij eten koolhydraatrijk, dan wordt niet ahe glucose die de lever 
wordt aangeboden, omgezet in glycogeen maar een deel van de glucose 
wordt in de lever omgebouwd tot vetzuren, gekoppeld aan glycerol en 
dat kan zo als triglyceriden worden uitgescheiden naar het bloed. Deze 
triglyceriden worden in het bloed getransporteerd gebonden aan eiwit 
als het z.g. very low density lipoproteihe (VLDL). Deze zijn kleiner dan 
de chylomicronen maar bevatten naar verhouding toch vrij veel vet. 

Het hormoon insuline stimuleert de opname van glucose in de lever en 
de vorming van de triglyceriden in de lever. Bij bepaalde mensen kan 
door het eten van veel koolhydraten en suiker een versterkte verhoging 
van de VLDL optreden. Mogehjk bevordert deze toestand het ontstaan 
van artériosclérose („aderverkalking") en hartziekten. De in het hchaam 
gevormde triglyceriden worden als V L D L naar de weefsels vervoerd, 
waar het lipoproteihelipase (LPL) het vetzuur van het triglyceride los 
kan maken, zodat het bij vetzuur in de weefsels opgenomen kan 
worden. Het enzym LPL wordt ook door insuline geactiveerd. 
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Fig. 7. Samenvatting van de verwerlcing van ons voedsel en het transport als vet in het bloed. 
+ is een stimulerend effect. 
T G = Triglyceride 
V L D L = Very low density lipoproteihe 
L P L = Lipoproteihehpase 
A C T H = Adreno corticotroophprmoon, afgescheiden uit de hypofyse. De belangrijkste 

functie is stimulering van de vorming van Cortisol in de bijnierschors. Daar
naast heeft het direct effect op de Hpolyse. 

Laten we nog even nagaan wat er precies gebeurt wanneer we gaan 
eten (zie fig. 7). Het voedsel wordt opgenomen via de maag en de darm: 
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dit geeft een stijging van het glucosegehahe en van het aantal chylo
micronen in lymfe en bloed. Door het hogere glucosegehalte in het 
bloed worden de jS-cellen van de ehandjes van Langerhans in de pancreas 
gestimuleerd extra insuline af te geven. 

Insuline stimuleert de opname van glucose in de weefsels. Hierdoor 
wordt meer glycogeen in de lever gestapeld en worden in de lever extra 
triglyceriden gevormd, die naar het bloed worden uhgescheiden en ge
bonden aan de V L D L in het bloed getransporteerd worden. De triglyce
riden worden vooral in de vetweefsels opgenomen met behulp van het 
triglyceride sphtsende enzym lipoproteihelipase. Het lipoproteihelipase, 
dat bij een verhoogde insulinespiegel meer actief is, is ook verantwoor
delijk voor de opname in de weefsels van de triglyceriden uit de voe
ding. Zo stimuleert insuline de opname van vetzuren in vetweefsels, 
maar ook de opname van glucose en de vorming van triglyceriden in 
vetweefsel neemt onder invloed van insuline toe. Het insuline heeft dus 
een centrale rol in de voedselverwerking en energiestapeling, die zich op 
een aantal plaatsen uit. Bij het eten wordt de insulinesecretie al gestimu
leerd voordat de bloedsuikerspiegel verhoogd is. 

Onze darmwand maakt ook veel hormonen. Zodra het voedsel zich in 
de darm bevindt, worden vanuit de darmwand hormonen als het secre
tine en het z.g. enteroglucagon afgescheiden naar het bloed. Via het 
bloed bereiken ze de pancreas waar de secretie van insuhne gestimuleerd 
wordt. Dus zodra er zich voedsel in het einde van de maag of in de darm 
bevindt, wordt al extra insuline afgescheiden. 

Wanneer wij lange t i jd vasten, dan krygen andere processen de over
hand. Er is geen aanbod van glucose meer, de maag en darm zijn leeg, er 
is geen stimulering van de insulineproduktie en dan gebeurt het volgen
de. 

Onder invloed van lipolytische hormonen, zoals adrenaline en gluca
gon, wordt de afbraak van triglyceriden in het vetweefsel gestimuleerd. 
Het vetzuur dat daarbij vrijkomt wordt niet opnieuw veresterd aan 
glycerol, maar wordt afgegeven aan de bloedbaan. Dit zijn de z.g. vrije 
vetzuren. Deze vrije vetzuren kunnen niet zomaar in het bloed worden 
opgelost, maar zij worden aan albumine gebonden, één van de bloed-
eiwitten. Het heeft lang geduurd voordat men zich bewust werd hoe 
belangryk die vrije vetzuren in het bloed voor de energiehuishouding 
zijn. De hoeveelheid vrye vetzuren in het bloed is erg laag, slechts 
ongeveer 5% van het totale vetgehalte van het bloed. Maar, deze vrije 
vetzuren worden zeer snel weer uit het bloed verwijderd en kunnen 
opgenomen worden door spieren, door de lever en door de hersenen. 

Dit laatste is van groot belang voor het in stand blijven van de hersen
functie. De opname van vrije vetzuren uit het bloed in de weefsels is, in 
tegenstelling tot de glucose-opname, niet van hormonen afhankelijk. Zo 
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is bij hongeren het hchaam in staat door vetzuren te mobiliseren, vol
doende energie te sturen naar de mèest vitale delen van het hchaam, 
waartoe wij oolc nog steeds de hersenen rekenen. De hersenen zijn dus 
niet afhankelijk van het aanbod aan glucose en van de produktie van 
onvoldoende insuline; aheen aanbod van energie in de vorm van vrije 
vetzuren is voldoende voor de hersenen om te bhjven functioneren. 

Het transport van vet in het bloed is onafhankehjk van de bron van 
het vet en het eiwit waar het Vet aan gebonden is. Het meten van de 
verschihende vetspiegels zegt niets over de snelheid waarmee het vet 
beschikbaar is. 

In tabel 2 heb ik dit samengevat. Doordat de vrije vetzuren snel 
worden opgenomen in de weefsels zijn de spiegels laag maar de hoeveel
heid energie, die langs deze wijze voor verschihende weefsels beschikbaar 
is, is groot. Daarentegen worden de V L D L langzaam afgebroken. 

Sommige mensen zijn niet goed in staat deze in het hchaam geprodu
ceerde triglyceriden, die aan de VLDL gebonden zijn, af te breken. 
Vooral als zij veel suiker of zetmeel eten wordt in de lever veel triglyce
ride gevormd, dat zich aan het V L D L bindt. Dit geeft een verhoging van 
het vetgehalte in het bloed en geeft vermoedelijk grotere kans op hart- of 
vaatziekten. Deze groep mensen moet bepaalde diëten houden. 

Ook na een vetryke maaltijd kunnen de chylomicronen tot hoge waar
den oplopen. 

Wanneer het lichaam uitsluitend afhankelijk zou zijn van verbranding 
van vetzuren, zou de pH van het bloed dalen en het lichaam erg zuur 
worden. Ook by langdurig vasten wordt vanuit de lever of de spier door 
de afbraak van glycogeen tot glucose de bloedsuikerspiegel in stand 
gehouden. Voor een regelmatige verbranding van vetzuren is enige 
glucose nodig. Nu is de glycogeenvoorraad in ons hchaam vrij klein en 
deze is vrij snel uitgeput. 

Er is nog een ander mechanisme dat onze glucosespiegel constant 
houdt: de vorming van glucose uit eiwitten of aminozuren. De eiwitten 
die wij eten zijn nodig voor de opbouw van weefsels. Ons lichaam wordt 
regelmatig vernieuwd; daarvoor maken wij gebruik van de aminozuren 
die o.a. bij de afbraak van eiwit in het voedsel vrijkomen voor de 
vorming van nieuwe hchaamseiwitten. Wanneer er echter een schaarste 
is aan energie doordat we een tyd niet gegeten hebben, gaat het lichaam 
een deel van de aminozuren die vrijkwamen bij de afbraak van hchaams-
eiwit, ontdoen van hun NH2-groep, zodat ze gebruikt kunnen worden 
om glucose te vormen. Ook via dit proces is toch steeds een klein beetje 
glucose in het lichaam aanwezig. Als wij lang vasten, zodat de glyco-
geenreserve is opgebruikt, bhjft er steeds voldoende eiwit in het 
hchaam, dat als substraat voor de gluconeogenese kan dienen. De voor-
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naamste energiebron voor de vervulling van onze energiebehoeften is de 
triglyceride in het vetweefsel. 

Bij langdurig vasten wordt ons lichaam wel iets zuurder. De pH in het 
lichaam daalt. Deze lichte pH-daling remt de eetlust en dit is één van de 
redenen waarom hongerstakers hun hongerstaking lang kunnen vol
houden zonder lastig te worden gevahen door het hongergevoel. Na 
eerst één of twee dagen geweldige honger geleden te hebben, hebben ze 
geen last meer van een hun principiële doeleinden belagende eetlust. 
Iets minder bewondering l i jk t gepast voor de mensen die het volhouden 
om dagenlang te vasten. Als men extra vet kwij t wil raken zou ik deze 
weg van dagenlang vasten willen afraden, want er zijn wel enkele risico's 
aan langdurig vasten verbonden. Men moet zich realiseren dat een heel 
klein beetje eten de glucosevorming en insulinesecretie al stimuleert. 
Dan wordt de vetverbranding verlaagd en verdwijnt de acidose weer di
rect en men krijgt weer honger. 

Kort samengevat hebben we gezien dat hormonen op verschillende 
wijzen de vetstofwisseling beïnvloeden. 

Bij de regulering van de energievoorziening spelen twee tegengesteld 
werkende groepen hormonen een rol. De ene groep, die eigenlijk maar 
uit één hormoon bestaat, zorgt ervoor dat het opgenomen voedsel 
wordt verbrand of opgeslagen als reservestof. Dit hormoon, het insuline 
(gemaakt in de jS-cehen van de eilandjes van Langerhans in de pancreas) 
heeft ten aanzien van de vetstof wisseling een specifieke taak: vorming 
van triglyceride in de vetcel te stimuleren. Zodra er zich al voedsel in de 
darm bevindt worden in de darmwand bepaalde hormonen afgescheiden 
naar het bloed, die de insulinesecretie stimuleren. Ook stijging van de 
bloedsuiker stimuleert de secretie van insuhne. De verhoogde insuline
spiegel geeft een verhoogde opname van glucose in de cel. Bovendien 
bevordert het de opname van vet in de weefsels doordat het insuline het 
lipoproteihelipase, het enzym dat vetzuren uit de lipoproteihes in het 
bloed vrijmaakt, activeert. 

Insuline bevordert verder de vorming van triglyceriden uit glucose in 
de lever. De triglyceriden verschijnen gebonden aan het V L D L in de 
bloedbaan. 

De andere groep hormonen, waarin adrenaline (uit het bijniermerg) en 
glucagon (uit de a-cellen van de ehandjes van Langerhans in de pan
creas) de belangrykste vertegenwoordigers zijn, bevorderen het beschik
baar zijn van energie gedurende het niet-eten. Zij stimuleren de lipolyse 
door verhoging van het intracellulaire cAMP. Er komen vetzuren vrij die 
via de bloedbaan gebracht worden naar de weefsels, die deze het meest 
nodig hebben. Onafhankelijk van de insuline kunnen de weefsels vrije 
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vetzuren opnemen; vooral de hersenen en spieren zijn hierbij heel be
langrijke organen. 

Is men van mening dat men te rijk is voorzien van vetweefsel, dan 
staat er maar één weg open; zorg ervoor dat de hpolyse gestimuleerd 
wordt en de lipogenese geremd wordt, dus minder eten en meer doen. 
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door 

Prof. Ir. P.L. Knoppert 

Het jaar 1963 is een keerpunt geweest in de drinkwatervoorziening 
van Nederland. In januari van dat jaar kon het Rotterdamse Gemeente
l i jk Drinkwaterbedrijf, dat toenmaals rivierwater uit de Nieuwe Maas (in 
fehe is dh Rijnwater) gebruikte ter bereiding van drinkwater uh deze 
rivierarm, slechts water innemen met een zoutgehahe, dat zeer ver 
boven de smaakgrens lag. Het keukenzoutgehahe bedroeg 3000 a 
3500 mg per hter. Men kon zonder meer van een ramp spreken. Het is 
nauwelijks voorstelbaar wat het betekent om in een gebied waar meer 
dan een mhjoen mensen wonen water te moeten distribueren dat niet 
kan worden gedronken. Pas dan ervaart iedereen wat drinkwater be
tekent en wat het betekent om het niet te hebben. Overigens was het 
probleem nog slechts dat het water onsmakehjk was. Het leverde t.a.v. 
de volksgezondheid aheen problemen op voor zoutloze patiënten en het 
was voor sanhaire doeleinden vohedig bruikbaar. Men kon het water 
echter niet drinken en daarnaast konden verscheidene industrieën, die 
het water nodig hadden voor het verwerken van grondstoffen of' het 
voeden van hun ketels, het niet of slechts met de grootste moehe ge
bruiken. Na enkele dagen verkeerde niet aheen de drinkwatervoor
ziening in grote problemen, maar dreigde men ook bij de energieopwek
king ernstige moeihjkheden te krijgen doordat de ketelvoedingwater-
voorziening in gevaar kwam. 

De ramp die zich in 1963 in deze bedrijfstak voor deed heeft, zoals 
rampen vaak doen, een keerpunt tot gevolg gehad in de drinkwatervoor
ziening - tegenwoordig genaamd: watervoorziening voor bevolking en 
industrie - in Nederland. In het Rotterdamse gebied gaven de gebeurte
nissen van 1963 dhect aanleiding tot de ontwikkehng van een volkomen 
nieuwe methode van waterwinning, namelijk het verlaten van de rivier 
de Rijn en het overschakelen op de rivier de Maas als bron, met inscha-
kehng van grote spaarbekkens in De Biesbosch. De invloed hiervan 
strekte zich echter ver buhen dit gebied uit, want na enige ti jd werd 

Natuurkundige Voordracliten, N.R. 54; naar een lezing op 29 maart 1976, gehouden voor de 
Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Dihgentia te 's-Cravenhage. 
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door de toenmalige staatssecretaris van sociale zaken en volksgezond
heid, aan het Rijksinsthuut voor Drinkwatervoorziening de opdracht 
verstrekt een studie te ondernemen naar de situatie van de watervoor
ziening van geheel Nederland en na te gaan waar de moeilijkheden 
lagen, welke hoeveelheid water in de komende periode zou worden 
gebruikt en hoe hierin zou kunnen worden voorzien. 

Vóór 1963 waren de voorzieningen in hoofdzaak plaatselijk en soms 
regionaal. Nationale plannen waren nooit ontwikkeld. In 1963 begon 
het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening met medewerking van de 
Nederlandse waterleidingbedrijven aan de opstelling van een basisplan 
voor de wateiwoorziening in Nederland voor de periode tot het jaar 
2000. 

Het plan is uitgewerkt op basis van gegevens tot 1968 en werd in 
1973 door de regering uhgebracht als „Ontwerp-Structuurschema 
Drink- en Industriewatervoorziening 1972". Het onderging de proce
dure die is opgesteld voor een planologische kernbeslissing eindigend 
met een kam erb ehand ehng in het begin van 1976 en geeft als zodanig 
het beleidsvoornemen van de regering weer op langere termijn. 

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de hoeveel
heid water die thans (1975) in Nederland wordt gebruikt en de shuatie 
die volgens het structuurschema aan het eind van deze eeuw zal bestaan. 

1975 2000 

door waterleidingbedrijven geleverd 1.000 3.000 miljoenen 
door industrie zelf gewonnen per jaar 
(exclusief koelwater) 700 1.000 

totaal 1.700 4.000 

waarvan grondwater 1.100 1.900 

waarvan oppervlaktewater 600 2.100 

1.700 4.000 

In de getallen die betrekking hebben op de industrie is het koelwater 
niet begrepen, aangezien dh meestal plaatselijk wordt onttrokken en na 
een korte circulatie nagenoeg op dezelfde plaats weer wordt geloosd. 
Onder „oppei-vlaktewater" wordt verstaan water dat wordt gewonnen 
uit rivieren, meren en eventueel uit andere watergangen. Uit de cijfers 
van 1975 blijkt dat globaal gesproken twee derde van de hoeveelheid 
afgeleverd water grondwater was en ongeveer één derde oppervlakte
water. Zoals tevens uit de tabel blijkt verwacht het structuurschema dat 
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de hoeveelheid door de waterleidingbedrijven te leveren water in het 
jaar 2000 zal zijn verdrievoudigd, terwijl de hoeveelheid door de indus
trie zelf gewonnen water niet veel zal toenemen. Er wordt derhalve van 
uitgegaan dat steeds meer gebruik zal moeten worden gemaakt van het 
water dat door de waterleidingbedrijven wordt geleverd. In het jaar 
2000 zal voorts de verhouding tussen grond- en oppervlaktewater onge
veer 50/50 zijn. 

Zoals gezegd zijn deze cijfers gebaseerd op onderzoekingen en progno
ses uit de jaren tot 1968. Het is de moeite waard de cijfers thans in 
1976 nog eens aan een kritische beschouwing te onderwerpen. Nog 
maar kort geleden is overigens een aanvang gemaakt met een nieuw 
landelijk onderzoek naar het verbruik dat aan het eind van deze eeuw te 
verwachten is, vooral omdat er tussen de jaren '60 en thans zoveel is 
veranderd. Dit onderzoek zal nog veel studie vragen. De onderstaande 
beschouwing is danook slechts zeer globaal. 

Allereerst wh ik de aandacht richten op het huishoudelijk waterge
bruik. Bij de bepaling van de in het structuurschema gegeven cijfers is 
uitgegaan van een bevolking in het jaar 2000 van 17,1 miljoen. Dit getal 
werd indertijd alom gehanteerd en was door het Centraal Bureau voor 
de Statistiek bepaald. Zoals men weet zijn de inzichten van het C.B.S. 
veranderd en wordt de laatste t i jd gerekend met ruim 15 mhjoen. Ik 
voorzie echter niet dat als gevolg van dit lagere aantal het waterverbruik 
door de bevolking aanzienlijk zal dalen. In het structuurschema is uitge
gaan van een huishoudehjk gebruik in Nederland van 200 1 per hoofd 
van de bevolking per dag. Ik verwacht niet dat dit cijfer veel lager zal 
worden. Het is bepaald ook niet hoog in vergelijking met ons omringen
de landen. In Nederland word-t thans voor zuiver huishoudelijk verbruik 
per dag gemiddeld 1101 per hoofd van de bevolking afgenomen. In 
Schotland, een land met een veel hogere gemiddelde regenval dan bij 
ons bedraagt het huishoudelijk verbruik al enige ti jd 200 1 per hoofd per 
dag. In de stad Zürich is het verbruik 220 1 per hoofd per dag en in de 
stad Antwerpen 175 1. Deze cijfers zijn nooit exact, aangezien bijvoor
beeld vaak niet bekend is of lekverhezen al dan niet zijn ingecalculeerd. 
Maar zij zijn duidehjk hoger dan in Nederland. Te verwachten valt dat 
de verschillen in de komende vijfentwintig jaar kleiner zullen worden, 
ook al zijn wij wellicht geneigd iets minder schoon te zijn dan men in 
het algemeen veronderstelt! 

Dientengevolge mag worden verwacht, dat de in het structuurschema 
opgestelde prognoses voor het huishoudelijk verbruik in het jaar 2000, 
niet ver bezijden de waarheid zullen zijn. Anders is het gesteld met het 
industrieel verbruik. In de eerste plaats moet worden vastgesteld dat de 
industriële ontwikkeling ten opzichte van de prognose van de jaren '60 
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duidelijke stagnaties vertoont. In de tweede plaats zal het naar verwach
ting niet bij stagnaties blijven, doch zal het plafond, althans zeker aan 
het eind van deze eeuw, lager uhkomen dan in de jaren '60 is veronder
steld. Ten derde zijn er duidehjke aanwijzingen aanwezig dat het water
verbruik in de industrie per eenheid van produkt afneemt doordat men 
een zuiniger gebruik maakt van water en door een toenemend herge
bruik. Dh wordt veroorzaakt door de sterk gestegen prijs, door de vrij 
zware geldehjke belasting van het afvalwater, door de economische stag
natie en door de omstandigheid dat men nu in de industrie de tyd heeft 
het watergebruik zorgvuldiger te beschouwen. Een vierde kanttekening 
is dat de aard van de industrie - opnieuw ten opzichte van de progno
ses - verandert in de richting van industrie die minder miheubelastend 
zal zijn. Dergehjke industrie gebruikt in het algemeen ook minder water 
per eenheid van produkt. 

Het is niet mogelijk hier dieper op al deze aspekten in te gaan; zeer 
grondig onderzoek zal in de komende periode op dit gebied moeten 
worden verricht, omdat het industriële gebruik van zeer grote invloed is 
op de totaal cijfers. 

Aan de prognose voor het huishoudelijk verbruik zal dus niet veel 
mankeren, het industrieel verbruik zou wel eens lager kunnen zijn. Per
soonlijk verwacht ik dat in het jaar 2000 voor bevolkingsgebruik 1,2 
miljard m^ en voor industrieel gebruik ca. 0,8 miljard , dus in totaal 
2 miljard m^ door de waterleidingbedrijven zal worden geleverd. Ik 
verwacht dat de eigen waterwinning door de industrie nauwehjks enige 
wijziging zal ondergaan: de winning zal niet veel groeien en evenmin 
worden verminderd. Wanneer ik de in het structuurschema verwachte 
eigen winning van 1 miljard m^ handhaaf, kom ik uh op een totaal van 
3 mhjard m^ in plaats van 4 miljard m^ die in de tabel worden vermeld. 

De mening wordt wel eens verkondigd dat inzake het water een vol
komen andere politiek moet worden gevoerd. Volgens die visie moet 
men een verbruiksbeperkend beleid voeren: men zou zuiniger moeten 
worden met het water, evenals men dat zou moeten zijn met energie. 
Hierby moet echter worden aangetekend dat er een zeer belangrijk 
verschh bestaat tussen water en bijv. aardgas. Water is in tegenstelling 
tot aardgas een produkt dat niet kan worden opgebruikt. Aardgas is een 
produkt dat men één keer kan gebruiken en dan is het op. Hetzelfde 
geldt voor kolen en ohe, maar water is na het gebruik in precies de
zelfde hoeveelheid ter beschikking. De problematiek is op het gebied 
van het water hierdoor niet kwantitatief, maar hangt samen met het 
weer geschikt terugbrengen in het miheu, waarna het opnieuw benut 
kan worden. Op grond hiervan en met het oog op het Nederlandse 
bevolkingsgebruik in vergelijking met het buitenland zie ik geen direkte 
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aanleiding dat waterleidingbedrijven een verbruiksbeperkend tarief 
moeten invoeren. 

Na de beschouwing van het te verwachten watergebruik doet zich de 
vraag voor naar de beschikbare bronnen. Aangezien het grondwater van 
zeer goede kwahteit is, komt dit als eerste in aanmerking. Aan de hand 
van globale berekeningen kan worden nagegaan wat er in Nederland aan 
grondwater ter beschikking is. Ons land heeft een oppervlakte van ca. 
36.000 km^, waarop per jaar ongeveer 26 miljard m^ water vah. Hier
van verdampt ongeveer 60% waarna 10 miljard m^ over is. Bovendien 
komt een groot gedeelte van de neerslag niet in de bodem, bijvoorbeeld 
het water dat op stedelijke gebieden vah en op meren, plassen enz; 
wanneer wij dit gedeelte op 20% schatten, is er nog chca 8 miljard m̂ * 
over. Ook deze hoeveelheid water kunnen wij echter niet direct gebrui
ken, aangezien een belangrijk deel hiervan nodig is voor aherlei doel
einden. In de eerste plaats moet het zoute bodemwater worden terugge
drongen, vooral in het Westen en Noorden van het land, waar de bodem 
lager ligt dan de zee, zodat het zoute water de neiging heeft omhoog te 
komen. 

In de tweede plaats is er afvloeiing naar het gebied buiten onze gren
zen. Voorts hebben wij te maken met de beperkingen, die landbouw
kundig worden gesteld en met een hoeveelheid water die niet winbaar 
is, aangezien men niet in het gehele land boorputten kan slaan. Het 
niet-winbare water wordt voor verreweg het grootste gedeehe afgevoerd 
met het oppervlaktewater. Wanneer men dh alles aftrekt - een hoeveel
heid van 6 mhjard m^ - , b l i j f t er een winbare rest van circa 2 mil
jard m^ water over. Bij een nauwkeurige berekening kwam men uh op 
een hoeveelheid winbaar grondwater van 1,9 miljard m^ die ook in de 
tabel voor het jaar 2000 wordt genoemd. 

Om nog enige reserve te houden is er een streven voorlopig niet veel 
verder te gaan dan 1,7 mhjard m^. Als de situatie meevah kan men dan 
rustig tot 1,9 miljard m̂ * gaan en misschien zelfs wel tot een groter 
getal. 

Welke hoeveelheden grondwater worden er momenteel aan de bodem 
onttrokken? In de eerste plaats uiteraard de 1,1 miljard m ^ die in de 
tabel worden genoemd; daarnaast zijn vergunningen uitgegeven en 
wordt water voor landbouwdoeleinden gewonnen tot een totaal van ca. 
0,3 mhjard m^. Aangezien men mag verwachten dat het water waarvoor 
vergunningen zijn uitgegeven ook binnen afzienbare tijd zal worden 
gewonnen, kan men ervan uhgaan dat binnenkort een hoeveelheid van 
1,4 miljard m^ is bereikt. Gelet op de genoemde hoeveelheid van 1,7 
miljard m^ kan voorlopig worden geconcludeerd dat wy met betrekking 
tot het grondwater tussen nu en het eind van deze eeuw nog slechts een 



164 PROF. IR. P.L. KNOPPERT 

speling van 0,3 miljard in^ hebben, waaruit volgt dat men uherst zorg
vuldig en selectief zal moeten optreden bij het verder toestaan van 
winning van grondwater. 

Uiteraard verschht de situatie in hoge mate per regio en per provincie. 
In de lage provincies Groningen, Noord-Hohand, Zuid-Hohand en Zee
land vertoont het zoute water de grootste drang omhoog en is de gering
ste hoeveelheid zoet water winbaar. In dat gebied is men dus het snelst 
„over de rode streep". In Utrecht, Noord-Brabant, Limburg en Over
ijssel is nog wel enige ruimte. Meer in Gelderland, terwijl in Friesland en 
Drente de meeste spehng is: daar zal naar verwachting tot aan het einde 
van deze eeuw voldoende grondwater aanwezig zijn. In de zeeprovincies 
zal in de komende periode de gewonnen hoeveelheid grondwater dus 
nauwehjks nog kunnen stijgen, terwijl in de middenprovincies nog een 
zekere groei mogelijk is. 

Het tekort moet worden gewonnen uit het oppervlaktewater. Uit de 
tabel blijkt dat op het ogenbhk 600 mhjoen m^ uh het oppervlakte
water wordt gewonnen; in het jaar 2000 heeft men, uhgaande van 1,9 
miljard m^ te winnen grondwater, volgens het structuurschema, 2,1 mil
jard m^ uh het oppeiwlaktewater nodig. Uhgaande van 1,7 miljard m̂ * 
aan grondwater, zou er 2,3 miljard m^ oppervlaktewater nodig zijn. 
Men ziet dat er volgens deze redenering in de komende periode een 
verviervoudiging zou optreden van de hoeveelheid te winnen oppervlak
tewater. Gaat men uit van de meer reële schatting van het totale gebruik 
in 2000 ad 3 miljard m^, dan bedraagt de te winnen hoeveelheid opper
vlaktewater minimaal 1,1 mhjard ms en maximaal 1,3 miljard ms en zal 
de te winnen hoeveelheid oppervlaktewater derhalve verdubbelen. 

Kwantitatief levert dit weinig problemen op. De rivier de Rijn voert 
gemiddeld 70 miljard m^ per jaar ons land binnen. Ook in droge jaren 
levert de te winnen hoeveelheid water voor bevolking en industrie geen 
problemen op. 

De Maas voert gemiddeld 8 miljard m^ water per jaar in Nederland 
binnen en in een droog jaar nog 4 miljard m^. Uiteraard zijn er naast 
drink- en industriewatervoorziening ook nog andere behoeften, zoals 
— vooral in droge jaren — voor agrarische doeleinden en voor doorspoe
ling. Met de Maas zouden wij dus in moeilijkheden kunnen komen, 
maar de hoeveelheid Rijnwater is toereikend. 

De kwahtatieve situatie is evenwel volkomen anders. In dit opzicht 
doen zich - het is genoegzaam bekend - bij de Rijn zeer grote pro
blemen voor: de verontreinigingen in de Rijn zyn vaak ontoelaatbaar 
groot. Het betreft een zeer groot aantal stoffen die in de volgende 
groepen kunnen worden samengevat. 

In de eerste plaats zijn dh de zuurstofbindende stoffen die hoofdzake
hjk via het huishoudelijk afvalwater in de rivier komen. Wanneer er nu 
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niet te veel van dergelijke stoffen in het water geloosd worden, doen 
zich geen moeilijkheden voor, aangezien elk open water een belangryk 
zelfreinigend vermogen heeft. Voortdurend komt er aan de oppeiwlakte 
nieuwe zuurstof in het water waardoor zuurstofbindende stoffen 
worden opgeruimd. Wanneer er echter te veel van dergelijke stoffen 
aanwezig zijn, gaat zuurstofloosheid optreden, die op haar beurt tot 
massale vissterfte en anaerobe oxydatie leidt. Dan ontstaat een aanzien
hjke kwahteitsverslechtering. 

De tweede categorie van verontreinigende stoffen wordt eevormd 
door de anorganische zouten, waarmee in dit verband hoofdzakelijk de 
chloriden, de carbonaten en de sulfaten worden bedoeldi De gemiddel
de concentratie in het Rijnwater bedraagt momenteel resp. ca. 200, 150 
en 100 mg per hter. Tot deze groep behoren ook fosfaat en ammoniak, 
die in een te grote hoeveelheid tot ongebreidelde algengroei kunnen 
leiden. 

De derde categorie wordt gevormd door dé miheuvreemde stoffen, de 
xenobiotische stoffen. In deze categorie treffen wij hoofdzakelijk de 
pesticiden en aromaten in het oppervlaktewater van Rijn en Maas aan. 

De vierde categorie is die van de minerale ohën, die voornamehjk door 
de scheepvaart in het water terecht komen, en de vijfde categorie is die 
van de zware metalen in hoofdzaak kwik en cadmium. 

A l deze categorieën van stoffen treffen wij in de Rijn - uheraard ook, 
zij het gelukkig in beduidend mindere mate in de Maas - aan in hoe
veelheden die ons met grote zorg vervuhen. Wat kan nu door de water
zuivering aan de stoffen in de genoemde categorieën worden gedaan en 
hoe is de ontwikkeling? Om te beginnen zou de situatie met betrekking 
tot het vóórkomen van de zuurstofbindende stoffen kunnen worden 
verbeterd door de afvalwaterzuivering te laten toenemen. Zowel natio
naal als internationaal doet zich op het ogenblik nog de situatie voor 
dat niet al het afvalwater in voldoende mate wordt gezuiverd. Gelukkig 
kan echter worden geconstateerd dat in het gehele stroomgebied van 
Rijn en Maas regelmatig nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallaties worden 
gebouwd hetgeen een langzame verbetering van deze rivieren t.a.v. de 
zuurstofbindende stoffen tot gevolg heeft. 

In de categorie van de anorganische zouten vah voorlopig weinig ver
betering te verwachten. Op zijn hoogst zou men kunnen zeggen dat er 
een stabihsatie optreedt. Algemeen bekend is de bijzonder hoge zout
bclasting van de Rijn, voor ongeveer 1/3 afkomstig uit Frankrijk, voor 
1/3 uit Duitsland en voor 1/3 uit diffuse bronnen en van nature aan
wezig. Een vermindering van afvoer van natriumzout uit Frankrijk 
wordt in de verte enigszins zichtbaar, maar het is slechts een begin. De 
waterzuivering is niet in staat met bruikbare systemen deze zouten uit 
het water te verwijderen zodat ze onverminderd in het drinkwater 
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worden teruggevonden. De zoutbelasting van de Maas is gelukkig be
duidend minder en ligt binnen aanvaardbare grenzen. Ten aanzien van 
de voor massale algengroei noodzakelijke stoffen, fosfor en ammoniak, 
kan met behulp van derdetrapsafvalwaterzuivering veel bereikt worden. 
Langzamerhand wint de gedachte veld dat het uit dien hoofde gewenst 
is achter de normale tweetrapszuivering — de mechanisch-biologische 
zuivering — de derde trap voor fosfaat- en ammoniakverwijdering in te 
voeren. 

De categorie der miheuvreemde stoffen is te verdelen in twee hoofd
groepen: die der pesticiden en die der poly cychsche of aromatische 
koolwaterstoffen. 

De pesticiden zijn bekend als herbiciden en biociden in het algemeen; 
zij bestaan uit gechloreerde koolwaterstoffen - zoals lyndaan, aldrin 
enz. - en uit op het zenuwstelsel inwerkende stoffen zoals de fosfor-
zure esters, parathion, malathion en dergehjke. Deze stoffen gaan ons 
steeds meer zorgen baren. Zij komen van nature niet in het oppervlakte
water voor, maar worden daarin de laatste t i jd steeds meer aange
troffen. Tegenwoordig zijn zij, dank zij zeer fijne detectiemethoden, 
veel beter waarneembaar en kunnen ook beter worden gevolgd. Deze 
nieuwe detectiemethoden maken het mogelijk een hoeveelheid van 
0,1 microgram per liter aan te tonen. De bedoelde stoffen komen in het 
water van Rijn en Maas voor in hoeveelheden van 0,2 a 0,3 microgram 
per 1, een niveau dat nog ver verwijderd is van de grens van wat als 
toelaatbaar wordt beschouwd. Toch is men op dit gebied bijzonder 
voorzichtig, aangezien deze stoffen in het lichaam vast kunnen blijven 
zitten en men nog nauwelijks kan overzien hoe de effecten op de lange 
duur zuhen zijn. 

Daarnaast hebben wij te maken met de reeds genoemde polycyclische 
koolwaterstoffen, die een cancerogeen karakter hebben, zoals bijvoor
beeld benspireen. Inmiddels zijn met de nauwkeurigste analyse metho
den tahoze van deze stoffen aangetoond. Het vóórkomen van deze stof
fen ligt een orde lager dan van de pesticiden, namelijk in de orde van 
grootte van nanogrammen per liter. Ook hier zijn de hoeveelheden nog 
vrij ver van de gevarengrens af, maar de mening bestaat, dat wij in dit 
opzicht niet voorzichtig genoeg kunnen zijn en dat wij op dit ogenblik 
nog maar nauwelijks weten waar de gevarengrens voor deze stoffen ligt. 
De Maas is ook door deze in microhoeveelheden voorkomende veront
reinigende stoffen — micropolluenten - beduidend minder zwaar belast 
dan de Rijn. De drinkwaterzuivering wordt nu reeds en zal in de toe
komst in toenemende mate gericht zijn op de zo goed mogelijke ver
wijdering van deze micropolluenten. 

De stoffen van de vierde categorie, de minerale oliën, komen in de 
rivier voor in aanzienlijke hoeveelheden: in de Rijn ongeveer 300 micro-
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gram per 1 en in de Maas ongeveer 200 microgram per L Het zijn 
hoofdzakelijk deze stoffen die smaakbezwarend werken en voor de ver-
wydering geavanceerde zuiveringsmethoden vragen. 

De laatste categorie is die van de zware metalen, hoofdzakelijk kwik 
en cadmium. Dh zijn stoffen die in het drinkwater niet mogen voor
komen, maar die - dat is een gelukkige omstandigheid - niet zo moei
hjk bij het drinkwaterzuiveringsproces verwijderbaar zijn. Zij zijn 
hoofdzakehjk geadsorbeerd aan slib en kunnen vrij gemakkehjk in de 
fhtratietechnieken samen met het shb worden verwijderd. 

Kwanthatief behoeven er op het gebied van de openbare watervoor
ziening dus geen moeilijkheden te worden verwacht, maar kwahtatief 
zijn er zeer belangrijke problemen, die zich in de geschiedenis van 
oppervlaktewater tot drinkwater hebben gemanifesteerd in de wijze 
waarop die zuivering heeft plaatsgevonden. Oorspronkelijk waren er in 
de rivier eigenlijk aheen wat zwevende stoffen als shb en dergelijke, die 
door een eenvoudige bezinking of een eenvoudige fihratie konden 
worden verwijderd. Vervolgens ging men in de rivier steeds meer de 
zuurstofverbruikende stoffen aantreffen en ging tevens het bacteriolo
gisch karakter achteruit. Langzamerhand kreeg men in de vorige eeuw 
inzicht in de verspreiding via het water van besmettelijke ziekten als 
tyfus, paratyfus en dysenterie. Men gaat ontdekken hoe deze ziekten 
ontstaan en er vindt een nieuwe stap op het gebied van de zuivering van 
drinkwater plaats, namelijk de biologische zuivering. De biologische 
zuivering is eigenlijk niets anders dan een „veringenieurde" wijze van 
zelfreiniging van de rivier. Op het ogenblik is in Rotterdam in het oude 
waterleidingbedrijf aan de Honingerdijk nog de biologische reiniging 
met behulp van langzame zandfhters te zien. In die fihers zit een hoe
veelheid zand van anderhalve meter waar het water heel langzaam door
zakt. En route worden de in het water aanwezige afvalstoffen geminera-
hseerd en sterven de ziekte verwekkende bacteriën af. Dh was een 
buhengewoon belangrijke stap in de zuivering van drinkwater die in de 
vorige eeuw is gezet. In 1829 heeft men in Londen de eerste langzame 
zandfhter gebouwd en vervolgens heeft die zich een weg door de gehele 
wereld veroverd. Men is thans wel eens geneigd dh systeem ouderwets 
te vinden, maar nog altijd is het een belangrijk systeem van zuivering. In 
tahoze plaatsen op de wereld kan men met deze eenvoudig te hanteren 
wijze van zuivering zeer goed uit de voeten. 

Als de rivier te zwaar wordt belast kan men met deze biologische 
zuiveringsmethoden niet meer toe, zodat men chemische zuivering moet 
toepassen. In het water aanwezige cohoidale stoffen bezinken onvol
doende en zijn niet of onvohedig affhtreerbaar. Door het toevoegen van 
bepaalde chemicahën - coagulatiemiddelen genaamd - ontstaan vlok-
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ken waarin de verontreinigingen worden opgenomen. Deze vlokken zijn 
ZO zwaar, dat bezinking en filtratie nu goed kunnen plaats vinden en 
een helder effluent achterblijft. Ook de desinfectie wordt nu langs 
chemische weg tot stand gebracht, meestal met behulp van chloor. Dit 
is het systeem waarmee het grootste gedeelte van de bedrijven op het 
ogenbhk nog werkt, het systeem van de chemische of gecombineerd 
chemisch-biologische zuivering. Helaas is deze wijze van zuivering niet 
meer opgewassen tegen de groep van miheuvreemde stoffen, de micro
polluenten, en de huidige ontwikkeling gaat dan ook in een richting 
waarbij er een combinatie komt van een biologische zuivering, een 
chemische zuivering en een fysische zuivering, welke laatste in hoofd
zaak bestaat uit het toepassen van filtratie over actieve kool. Actieve 
kool heeft een zeer sterk absorberend vermogen waardoor heel veel 
stoffen in de fijne poriën van de kool worden opgenomen. De methode 
die tot nu toe veel wordt gebruikt, waarbij men poedervormige kool 
voor smaakverbetering doseert, wordt meer en meer vervangen door 
filtratie over actieve kool, waardoor het contact van het water met de 
kool veel intensiever wordt en veel langer is. De adsorptie kan daardoor 
veel sterker worden. Daarnaast vindt nog een behandehng met bijzonder 
sterke oxydatiemiddelen plaats waarbij de ozon sterk naar voren gaat 
komen. De ozon werd veel vroeger al als desinfectiemiddel toegepast, 
maar werd veiTolgens door de chloor verdrongen. Thans krijgt ozon een 
nieuwe plaats in de zuivering, waarbij de zeer sterk oxydatieve werking 
wordt gebruikt voor het afbreken van heel moeihjk afbreekbare cycli
sche verbindingen die de klassieke zuivering niet aan kan. Deze worden 
met ozon opengebroken om ze vervolgens verder te verwerken. Zo ont
staat een gecombineerd systeem van biologische, chemische en fysische 
zuiveringsmethoden. 

Overigens vinden die biologische zuiveringsmethoden dan minder in 
langzame zandfhters plaats, want men gaat veel meer gebruik maken 
van berging in spaarbekkens en van infiltratie. Men vangt dan twee 
vliegen in één klap, want in perioden vari lage afvoer in de rivier, als de 
kwahteit op haar aherslechtst is, hoeft men het rivierwater niet te ge
bruiken maar kan men het water gebruiken dat in de bekkens is opge
borgen of het water dat in de grond is geïnfiltreerd. Hierdoor zit men in 
ieder geval al op een lager uitgangsniveau van vervulhng en bovendien 
kan in de open spaarbekkens of in de geïnfiltreerde gebieden in de 
bodem, een biologische reiniging optreden. 

In het westen van Nederland waar — zoals eerder betoogd — in hoofd
zaak oppeiwlaktewater moet worden gebruikt voor de drinkwaterbe
reiding wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van deze methode 
van opslag in grote bekkens en van infiltratie. Een zeer groot projekt 
met dit systeem bevindt zich in de Biesbosch. Hier zijn grote spaar-



R E C E N T E O N T W I K K E L I N G E N IN D E 
D R I N K W A T E R V O O R Z I E N I N G V A N W E S T - N E D E R L A N D 

169 

bekkens gebouwd t.b.v. de drinkwatervoorziening van Rotterdam en in 
de naaste toekomst ook voor aanvulling in Noord-Brabant en Zeeland. 
De bekkens worden gevuld met water uit de Maas. 

Den Haag infiltreert tot nog toe gedeeltelijk-gezuiverd Rijnwater in de 
duinen bij Meyendel maar zal hiervoor vanaf 1976 eveneens Maaswater 
gaan gebruiken ^ onttrokken aan de Andelse Maas en via een pijp
leiding naar de duinen getransporteerd — in verband met de eerder ge
noemde betere kwaliteit hiervan. 

Amsterdam onttrekt voor een deel zijn water aan de Rijn te Jutfaas. 
Het wordt ter plaatse gezuiverd en vervolgens door pijpleidingen ge
transporteerd naar Leiduin waar het wordt geïnfiltreerd in de duinen. 
Na daaruit weer te zijn teruggewonnen wordt het verder tot drinkwater 
gezuiverd. Voor een ander deel komt het drinkwater voor Amsterdam 
uit de omgeving van Loenen waar een spaarbekken is aangelegd dat 
momenteel nog aüeen door polderwater wordt gevoed maar in de toe
komst — bij groeiende behoefte — bovendien door het Amsterdam-Rijn 
kanaal. 

Het waterleidingbedrijf van de provincie Noord-Holland past voor een 
deel infiltratie van Rijnwater toe in de duinen te Castricum. Voor een 
ander deel wordt met inschakeling van een klein bekken water uit het 
IJsselmeer gebruikt voor de bereiding van drinkwater. 

In de onderstaande tabel is voor een aantal parameters het gemiddelde 

1974 

Rijn Maas Spaarbekken 
Biesbosch 

Zuurstofverzadiging 58% 80,7% 98% 
Elektrisch geleidingsverm. j(S/cm 945 520 580 
Kleur mg/1 Pt 31 17 13 
Smaakgetal 33 4 0-1 
chloride mg/1 193 59 60 
Sulfaat mg/1 86 63 64 
Calcium mg/1 83 64 41 
Nitraat mg/1 13 14,4 19,2 
Ammonium mg/1 2,2 2,0 0,53 
Fosfor (totaal PO4) mg/1 1,95 1,5 0,56 
IJzer mg/1 1,5 0,94 0,06 
Fluor mg/1 0,35 0,40 0,50 
Arseen mg/1 0,006 0,005 0,004 
Lood mg/1 0,019 0,031 0,012 
Chroom mg/1 0,034 0,0085 0,0035 
Cadmium mg/1 0,002 0,002 < 0,0005 
Koper rag/1 0,022 0,014 0,010 
Kwik mg/1 0,0006 0,0003 < 0,0001 
Zink mg/1 0,165 0,144 0,029 
T.O.C. (totaal org, koolstof) rag/1 7,0 6,6 5,9 
C.O.D. (chemisch zuurstof 
gebruik) mg/1 21 12,8 9,9 
Olie mg/1 0,280 0,195 0,070 
Detergenten mg/1 0,16 0,07 0,07 
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gehalte in Rijn en Maas in het jaar 1974 aangegeven alsmede dat van de 
door Maaswater gevoede spaarbeklsens in de Biesbosch. Vergelijking 
met het Maaswater toont het z.g. zelfreinigende vermogen van derge
lijke bekkens duidelijk aan. 

Eén systeem van zuivering is nog niet genoemd, namelijk de ont-
zoutingstechniek waardoor bijvoorbeeld zeewater voor de drinkwater
voorziening kan worden gebruikt. Er zijn op het ogenblik drie tech
nieken van ontzouting. In de eerste plaats is dat het systeem van de 
verdamping. Als men water laat koken komt daar damp af en als die 
damp wordt gecondenseerd krijgt men weer water waar nu ahe zouten 
uh zijn. Het is mogelijk dit industrieel uit te voeren, maar energetisch is 
het een kostbaar en niet zo gelukkig proces, omdat de verdampings-
warmte zo hoog is. Men probeert dan ook deze verdampingswarmte zo 
veel mogelijk terug te winnen door in een aantal kamers achter elkaar 
bij steeds afnemende druk opnieuw te „flashen". Als de druk maar 
steeds lager wordt gemaakt, gaat het water steeds opnieuw koken, waar
door met een tegenstroomprincipe een deel van de warmte kan worden 
teruggewonnen, maar energetisch en technisch bl i j f t het zeer kostbaar. 

De tweede methode is die van de elektrodialyse, waarby men mem
branen heeft die kation-doorlatend of anion-doorlatend zyn. Als men 
een aantal van die membranen om en om naast elkaar zet tussen een 
positieve en een negatieve electrode waartussen een potentiaal verschil in 
stand wordt gehouden, gaan de negatieve ionen naar de poshieve pool 
en de positieve ionen naar de negatieve pool. Om en om gaan de posi
tieve en negatieve ionen eruit, waardoor er om en om diluaatcehen 
- die minder zout bevatten - en concentraat cehen - die meer zout 
bevatten - verschijnen. Aan dh proces kleven evenwel opnieuw energe
tische bezwaren, terwijl zich ook op het gebied van membraanvervuiling 
problemen voordoen. Wehswaar laten de membranen de positieve of 
negatieve ionen door, maar zij hebben het bezwaar bepaalde grote mole
culen, die er niet doorheen kunnen, vast te houden, waardoor zij zeer 
snel verstopt kunnen raken. 

De derde methode is die van de omgekeerde osmose, ook wel „hyper
filtratie" genoemd. Deze werkwijze is het jongst, maar heeft het indus
triële stadium toch reeds bereikt; van deze methode mag men de meeste 
verwachtingen voor de toekomst hebben. Ook de omgekeerde osmose is 
een membraantechniek. Met behulp van celluloseacetaatmembranen 
doet men precies het omgekeerde als bij de osmose. Bij osmose heeft 
men te maken met een semi-permeabele wand; aan de ene kant daarvan 
bevindt zich een geconcentreerde vloeistof en aan de andere kant een 
niet-geconcentreerde vloeistof. Het water heeft dan de neiging van de 
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niet-geconcentreerde naar de geconcentreerde kant te gaan, zodat er 
tussen deze twee een drukverschil ontstaat. Wanneer men op de zijde 
met hogere druk met een pomp een sterke tegendruk uhoefent, kan 
men een omgekeerde osmose bewerkstelligen: de watermoleculen gaan 
dan precies de andere kant uit. Bij deze methode is een zeer hoge druk 
nodig, namelijk van 25 tot 40 atmosfeer afhankelijk van de zoutconcen-
tratie, maar het belangrijke is dat deze druk voor een zeer groot gedeel
te kan worden teruggewonnen. 

De kosten van de genoemde drie methoden liggen nog aanzienlijk 
boven die van de biologisch-chemisch-fysische zuivering. In de toekomst 
vah - zeker gezien de mogelijkheden op het gebied van de omgekeerde 
osmose - een ontwikkeling in de richting van de ontzouting te ver
wachten, maar het laat zich aanzien dat het zich hierbij voor de drink
watervoorziening in Nederland zal beperken tot incidentele toepassin
gen. 

Aan de hand van de behoefte en van de historie is bovenstaand ge
schetst hoe de technische ontwikkeling op het ogenblik is. Uiteraard zal 
deze ontwikkeling veel invloed hebben op het beleid dat ten aanzien 
van het water zal moeten worden gevoerd. Dit zal erop gericht moeten 
zijn dat het afvalwater vergaand wordt gezuiverd, waarbij een derde trap 
van zuivering met fosfaat- en ammoniakverwijdering in toenemende 
mate noodzakelijk is. Dit zal moeten worden gecombineerd met bepa
lingen waarbij wordt verboden stoffen te lozen die een nadelige invloed 
op het miheu uitoefenen en die met behulp van zuiveringssystemen niet 
kunnen worden verwijderd. Internationaal wordt er op het ogenbhk in 
dh verband met zwarte, grijze en beige lijsten gewerkt. In het Rijnover-
leg hebben de ministers van de Rynstaten inmiddels een zwarte hjst 
opgesteld van stoffen waarvoor een lozingsverbod moet worden opge
legd. Op de grijze lijst staan de stoffen waarvan de lozing sterk moet 
worden teruggedrongen, terwijl op de beige hjst stoffen voorkomen 
waarvan de lozing een bepaald niveau niet zal mogen overschryden. 
Nationaal is er een indicatief meerjarenplan opgesteld voor de bouw van 
zuiveringsinstahaties van afvalwater. Vervolgens zal het beleid erop ge
richt moeten zijn het water nauwkeuriger toe te delen. Op dit gebied is 
er vooral bij het grondwater nog sprake van een duidehjke onevenwich
tigheid: op het ogenblik worden nog honderden miljoenen kubieke 
meters van het zoete grondwater voor koeling en voor andere laagwaar
dige industriële doeleinden gebruikt. Hieiwoor zuhen andere bronnen 
moeten worden aangesproken teneinde het zoete grondwater voor 
hogere doeleinden te kunnen gebruiken. 

Voorts zal zich een ontwikkeling voordoen in de richting van centrali
satie van het waterbeheer, waarbij steeds meer gebruik zal worden ge-



172 PROF. IR. P.L. KNOPPERT 

maakt van managementmodellen waarin prioriteiten kunnen worden 
bepaald. Daarnaast zullen de waterleidinglaedrijven zich gaan concen
treren. De moehijke biologisch-chemiscli-fysische zuiveringsmethode die 
nodig is voor oppervlaktewater kan men alleen uhvoeren in grote bedrij
ven met een adequate staf. Voor de waterwinning is een nationaal cen
traal georganiseerd beleid op komst. 

Internationaal zal men moeten komen tot bhaterale samenwerking, 
voorzover water bhateraal grensoverschrijdend is, en tot multhaterale 
samenwerking voor stroomgebieden, die in verscheidene landen liggen. 
Op dit gebied ontstaan reeds nieuwe organen, terwijl de bestaande in
stanties in belangrijkheid toenemen. In het stroomgebied van de Rijn is 
bijvoorbeeld de ,,Internationale Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke 
in Rheineinzugsgebiet" werkzaam, een organisatie waarin de waterlei
dingbedrijven die water aan de Rijn onttrekken zich hebben verenigd. 
Voorts is er de Internationale Rijncommissie, die al meer dan twintig 
jaar werkzaam is, maar die nog niet veel resultaat heeft geboekt. De 
laatste jaren neemt de invloed van deze commissie echter toe, sinds de 
ministers van de betrokken landen regelmatig bijeen komen om de 
materie te bespreken. Ook de E.E.G. en de Raad van Europa houden 
zich steeds meer met dit onderwerp bezig. Hun werk ligt op dit ogen
bhk nog hoofdzakelijk op het gebied van de normering van toelaatbare 
kwahteiten en van eisen. Tenslotte is er de International Water Supply 
Association, een wereldorganisatie die steeds meer een ontmoetings
centrum voor vakmensen op dit gebied wordt. 
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1. Inleiding 

Wie, fhnk om zich heen kykend, met open oog en met open oor, langs 
's Heren wegen snelt, ondergaat een voortdurend bombardement met 
zintuigelijke informatie. De dichtheid van die informatie is zo groot dat 
het centraal zenuwstelsel dat dit ahes te verwerken krijgt, in omvang
rijke mate reductie, filtering en hercodering moet toepassen om de ge
gevens tot hanteerbare proporties terug te brengen. Schattingen dien
aangaande liggen in de orde van 5 tot 6 factoren 10. In het verkeer gaat 
het daarbij vooral om de gezichtszin. Men mag aannemen dat de auto
mobilist ca. 90 procent van de voor een correcte besturing van zijn 
voertuig noodzakelijke informatie via zijn ogen ontvangt. 

Dit doet vermoeden dat de eigenschappen en de staat van „onder
houd" van die ogen, dat visuele systeem, van het grootste belang zijn 
voor de verkeersdeelnemer. 

Dat is ook wel het geval: defecten in de gezichtsscherpte of de troebe-
ling van de lens (staar) die bij alle oudere personen tot op zekere hoogte 
optreedt zijn zeker van betekenis voor de verkeersveiligheid. Gelukkig 
wordt daarop bij de keuring voor het rijbewijs juist ook bij ouderen 
goed gelet. Hoewel betrouwbare cijfers dienaangaande niet beschikbaar 
zijn heb ik reden om aan te nemen dat het aantal oogafwijkingen dat 
bij deze keuring (evt. via de „eigen verklaring") voor de dag komt 
procentueel vele malen groter is dan voor andere ziekten en afwijkingen 
(zoals ephepsie, suikerziekte of hart- en vaatziekten). Toch moet men 
zich hoeden voor een overschatting van de noodzaak van een perfecte 
kwaliteit. Mensen zijn flexibele wezens die zich vaak heel aardig weten 
aan te passen ook wanneer het om visuele functies gaat. Een goed 
voorbeeld van een dergelijke functionele aanpassing is onlangs be
schreven door Vos (1975). 

Het gaat hier om een man van rond 40 jaar die hjdt aan een zg. 
hemianopsie, een totale uitval van de rechterhelft van het gezichtsveld. 
Slechts een klein stukje van ca. 10° is gespaard. Een dergehjk uitvalsver-

Natuurkundige Voordrachten, N.R. 55 naar een lezing voor de Koninklijke Maatschappij voor 
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 11 October 1976. 
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schijnsel is het gevolg van een beschadiging van het deel van de gezichts
zenuw dat naar de linker hersenhelft loopt voorbij het optisch chias-
ma. Het merkwaardige is dat een dergelijk gebrek zeer lang onopge
merkt kan blijven. Zo ook in dit geval. .Het is aannemelijk dat Wj reeds 
zeer lange ti jd met deze stoornis behept was, misschien wel vanaf zijn 
geboorte. Het euvel kwam pas tevoorschijn toen hij met hoofdpyn-
klachten om een leesbril bij de oogarts kwam. 

Bij een latere keuring voor vernieuwing van het lijbewijs werd hij op 
grond van deze afwijking prompt afgekeurd. Herkeuring had geen resul
taat, omdat in de medische voorschriften hemianopsie als een 
dwingende reden voor weigering van een rijbewijs staat aangegeven. 
Niettemin had de man tot dan reeds 18 jaar een schadevrij bestaan als 
automobihst, en had hij in die t i jd ongeveer een kwart miljoen kho
meter afgelegd. Bij een gedragsonderzoek, uitgevoerd op het Instituut 
voor Zintuigfysiologie-TNO in Soesterberg werd vastgesteld dat hij zijn 
gedrag op zeer voortreffehjke wijze had aangepast: hij ving zijn kleinere 
gezichtsveld op met een aangepast patroon van oog- en hoofdbewegin
gen, waardoor voor de dode hoeken in zijn gezichtsveld voldoende werd 
gecompenseerd. 

Gegeven de enorme mogelijkheden die mensen hebben om spontaan 
of met voorafgaande training ernstige gebreken te compenseren kan 
men zich afvragen of de zintuigelijke functies wel zo kritisch zyn als 
men soms meent en of niet andere „hogere" mentale functies een 
grotere invloed op het verkeersgedrag uitoefenen, en dan op een zo
danige manier dat het l i jkt alsof het hier eigenschappen van de zintuigen 
zelf betreft. 

Op deze vraag wh ik hier nader ingaan. 

Ook bij volstrekt toerekenbare, uitgeslapen en eiwaren automobhisten 
kunnen we constateren dat er dingen gebeuren die zij niet opmerken. 
Gelukkig heeft dat meestal geen consequenties, maar soms, moet men 
vrezen, wel degelijk. Men mag aannemen dat excuses als „ik heb hem 
niet zien aankomen", of „ik zag niet dat het hcht op rood stond" in 
verreweg de meeste gevallen de waarheid weergeven. De reductie die ons 
brein moet uitvoeren op de binnenkomende informatie, maakt dat bij
kans onvermijdelijk waarnemingsfouten optreden. Temeer is dat het 
geval omdat we ons visueel systeem niet als een passief instrument 
mogen beschouwen, als een soort filmcamera. Integendeel, het oog 
zoekt actief naar betekenisvohe informatie op grond van ervaringen en 
verwachtingen van de eigenaar en tevens op grond van de situatie zoals 
die zich op het gegeven moment aan hem voordoet. Waarneming is met 
andere woorden niet een simpele registratie, maar een complex proces 
van analyse en synthese op basis van hypothesen over de „toestand in 
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de wereld". 
De waarneming van verkeersborden vormt een goede illustratie van dit 

actieve waarnemingsprincipe. Men heeft zich, op goede gronden overi
gens, in het verleden veel moeite gegeven om vast te stellen welke 
eigenschappen een verkeersbord tot een goed verkeersbord maken. Een 
goed verkeersbord dient uiteraard opvahend te zijn, op voldoende grote 
afstand zichtbaar, en snel herkenbaar zonder dat verwarring optreedt 
met andere borden. Men heeft met laboratoriumonderzoek en veld
studies een aantal eigenschappen kunnen vaststehen die goede verkeers
borden moeten bezitten. Zo heeft men ten aanzien van herkenning 
kunnen vaststellen dat een waarnemingstijd van ca. 1/100 tot 1 sec. 
gemiddeld genoeg is om twee borden te identificeren, maar niet drie of 
meer. Klaarbhjkelijk vult zich een geheugenbuffer met een bepaalde 
hoeveelheid informatie, die verwerkt moet worden voordat nieuwe op
name kan plaats vinden. Met betrekking tot opvallendheid, of aandacht
trekkende waarde is gebleken dat helderheid, eenvoud van de configura
tie, en verschh met andere tekens de belangrijkste factoren zyn die tot 
deze opvallendheid bijdragen. 

Dat deze zuiver op de waarnemingsprocessen betrekking hebbende 
eigenschappen niet van doorslaggevende betekenis zijn bhjkt uit een 
aantal interessante experimenten die men - eerst in Zweden maar later 
ook elders — heeft verricht. In deze experimenten heeft men nagegaan 
met welke frequentie men verkeersborden van een bepaald type op
merkt. Gebleken is dat daartussen byzonder grote verschihen voor
komen, die op geen enkele manier in verband te brengen zijn met 
eigenschappen als opvahendheid en herkenbaarheid. 

In het oorspronkelijke onderzoek (Johansson en Rumar, 1966) 
werden 5 tekens onderzocht, zoals weergegeven in de onderstaande 
figuur. De getallen achter de tekens geven aan in hoeveel procent van de 

verkeersbord percentage 
ijestuurders 
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gevallen passerende automobilisten deze borden opmerkten. Zoals men 
ziet zijn de verschillen zeer aanzienlijk, en hjken zij alleen te verklaren 
als men aanneemt dat verwachtingen en veronderstellingen omtrent de 
plaatselijke verkeerssituatie de selectie van bewust waar te nemen infor
matie beïnvloedt. Tekens en signalen die niet voor de lopende taak van 
belang lijken, worden al op voorbewust niveau onderdrukt. Men legt als 
het ware een herkenningsmaatstaf aan en alles wat „ondermaats" is 
wordt verworpen. Het is niet geheel duidelijk op welk „niveau" een 
dergelijke selectie zich afspeelt. Men moet zich er alleen voor hoeden 
hier al te complexe mentale processen te veronderstehen: er zyn mecha
nismen bekend waarbij op zeer perifeer niveau, d.w.z. vóór aankomst in 
de cortex, informatie wordt geblokkeerd. Erg perifeer l i jkt de onder
drukking van informatie in het geval van waarnemen van verkeers
borden niet te zijn. Zo is bijvoorbeeld wel gebleken dat een bord meer 
kans heeft om bewust te worden waargenomen als de boodschap die het 
bevat verder naar de toekomst verwijst. Zo wordt snelheidscontrole 
over 200 meter minder vaak als waargenomen gerapporteerd dan snel
heidscontrole over 2 km. Klaarblijkelijk maakt men in zulke gevahen 
graag gebruik van verschihende geheugenmechanismen. 

Als voorlopige conclusie valt uit het voorgaande af te leiden dat in het 
verkeersgedrag de mogelijkheden van de zintuigen zelden van doorslag
gevende betekenis zijn. Enerzijds biedt de verkeersomgeving gewoonlijk 
een surplus aan informatie (de verkeersomgeving is in hoge mate redun
dant). Daarnaast blijkt ook bij aanzienlijke gebreken compensatie moge
lijk. Van veel doorslaggevender belang zyn de interne verwerkingspro
cessen die de manier bepalen waarop genoemde zintuigelijke mogelijk
heden benut worden. In de volgende delen van deze voordracht wh ik 
op een tweetal daarvan nader ingaan, te weten de aandacht en de z.g. 
risicoperceptie. 

2. De aandacht 

Nadat het begrip aandacht lange ti jd geen rol van betekenis heeft 
vervuld in de psychologische theorievorming heeft het sedert ca. 1960 
een formidabele come back beleefd en het is thans een van de meest 
centrale begrippen in beschouwingen over menselijke informatiever
werking. Men kan aandacht opvatten als een vector met een richting, 
die aangeeft op welk aspect van de situatie waarin een organisme zich 
bevindt de informatieverwerking toegespitst is, en met een lengte die 
de intensiteit of de ,,mentale inspanning" representeert die met deze 
verwerking gemoeid is. Beide aspecten zijn uitvoerig onderzocht onder 
uiteenlopende taakomstandigheden, en een en ander heeft tot enkele 
recente pogingen tot theoretische integratie geleid. Eén daarvan stamt 
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van Kahneman (1973), en is weergegeven in schematische vorm in de 
volgende figuur. 

diverse determinanten 
van activatie 

verschillende 
effecten 

permanente 
en t i jdel i jke 
disposit ies 

toewi jz ings
mechanisme 

voor tschr i j dende 
act iv i te i ten 

evaluatievan] 
ver langde 

capaciteit 

reacties 

Het hier weergegeven model km gezien worden als een capaciteits
model. Er is veel reden om aan te nemen dat mensen bij het verrichten 
van taken zich gedragen als een systeem met een beperkte, ofschoon 
niet constante, capaciteit. 

De grondslag voor de werking van dit model wordt gevormd door het 
algemene activatieniveau van het organisme, de algemene staat van alert
heid waarin het verkeert. Men kan de hoogte van dit activatieniveau 
aflezen aan verschihende lichamelijke verschynselen zoals de elektrische 
activiteit van de hersenen (elektroëncefalogram), de elektrische weer
stand van de huid, de spiertonus, en dergelijke. Het activatieniveau is 
bepalend voor de totale mentale inspanning die de persoon op een 
bepaald ogenblik maximaal kan leveren. De aard van de situatie, de 
vereisten van de verkeerstaak en de verwachtingen en motieven van de 
verkeersdeelnemer bepalen de wijze waarop de beschikbare capaciteit 
wordt verdeeld over de verschhlende onderdelen van de taak. 

Optimale besteding van de beschikbare capaciteit is uiteraard van 
uitermate groot belang voor de precisie en de snelheid waarmee de 
verkeersdeelnemer zijn taak kan verrichten. Op welke wijze is nu een 
dergelijk optimaal functioneren gekoppeld aan het activatieniveau? Het 
blijkt dat de prestatie op een taak en de activatie een omgekeerd U-
vormig verband vertonen. Als de alertheid van een persoon toeneemt 
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neemt ook de kwaliteit van zijn prestatie aanvankelijk toe, tot een 
optimum bereikt wordt. Stijgt de activatie nog verder dan daalt de 
prestatie weer; irritatie en overmatige reactiviteit oefenen dan een 
duidelijk negatieve invloed uit. In het geval van overactivatie kan men 
de aandacht kenschetsen als sterk geconcentreerd en vernauwd maar 
labiel; irritatie door afleidende prikkels is in dat geval heel sterk. Onder-
activatie heeft een tegenovergesteld effect: de aandacht wordt diffuus, 
en tegehjkertijd moehijk te verschuiven, doordat de persoon onvoldoen
de zijn prestatie controleert en evalueert. Vele factoren kunnen dit 
mechanisme beïnvloeden, waaronder geneesmiddelen zoals slaap- en 
wekmiddelen, alcohol, slaaptekorten, lawaai, hitte en giftige gassen zo
als koolmonoxide. Een aantal van deze invloeden is systematisch onder
zocht en het is mogelijk gebleken met bepaalde combinaties de presta
ties op systematische wijze te beïnvloeden. Zo blijkt lawaai het activa-
tieonderdrukkend effect van slaapdeprivatie te kunnen tegengaan. 
3. Enkele verschijnselen 

De novemberwet van 1975 hjkt uitgewerkt en als gevolg daarvan 
vinden we dat het aantal door alcohol geihtoxiceerde medeburgers op 
de weg weer tot het oude peh gestegen is. Alcohol is één van de stoffen 
die een aanmerkehjke invloed kunnen uitoefenen op de aandacht en op 
het activatieniveau dat de aandacht onderhoudt. In kleine hoeveelheden 
werkt alcohol als een opwekkend middel en kan het dientengevolge een 
zekere verhoging in de specifieke activatie teweegbrengen, wat de 
drinker en zijn omgeving als een zekere ontremming ervaren. In 
grotere hoeveelheden echter heeft het een depressieve werking. De 
reden is dat eerst de activiteit van hogere controlerende centra wordt 
gedrukt, en pas bij grotere doses, of bij kleine doses later, ook lagere 
centra die meer een automatische taakuitvoerende functie hebben. 

Het resultaat van kleinere doses alcohol op het verkeersgedrag beperkt 
zich veelal tot een verandering in het aandachtsproces. Het gevolg van 
alcoholgebruik is dat de gebruiker meer aandacht krijgt voor een kleiner 
deel van zyn visuele omgeving. Men kent dit effect wel onder de naam 
van „tunnelzien", een term die o.m. door Buikhuisen in een vroeger 
onderzoek naar het kijkgedrag van automobhisten gebruikt is. In tegen
stelling tot wat men wel meent is er in dit geval geen sprake van een 
vermindering van gevoehgheid van de periferie van het gezichtsveld 
(byv. doordat het extra-foveale staafjessysteem aangetast zou worden). 
Het gaat alleen om een samentrekking van het gebied van aandacht: als 
het ware een verandering in de bereidheid van de persoon om aan een 
gebeurtenis belang te hechten. (Er zij aan toegevoegd dat dit gebied van 
verhoogde aandacht niet hoeft samen te vahen met het centrum van het 
gezichtsveld.) 
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Het perifere gezichtsveld heeft overigens nog een geheel eigen functie: 
het is van speciaal belang bij het handhaven van koers en snelheid. 
Beweging en bewegingsverandering worden waargenomen op grond van 
het z.g. stroompatroon, het patroon van bewegingsvectoren van de 
objecten in de omgeving. Mensen blijken gevoehg voor slechts kleine 
veranderingen in dit stroompatroon en kunnen daaruit koers- en snel
heidsveranderingen afleiden (ook indien men de vestibulaire waar
neming van versnehingen en vertragingen die daarbij optreden niet 
meerekent). Het is gebleken dat men de informatie uit deze stroom-
patronen hoofdzakelijk perifeer waarneemt. Het foveale gedeelte van 
het gezichtsveld heeft daarentegen heel duidehjk de functie objecten, 
verkeerstekens, obstakels en ander verkeer, waar te nemen. 

Recent onderzoek naar deze functies toont aan dat een deel van de 
beschikbare aandacht over beide verdeeld moet worden, en dat een 
verhoogde inspanning ten opzichte van de ene functie ten koste gaat 
van de andere. Dit is onder meer gebleken uit onderzoek naar het 
kijkgedrag van automobhisten van wie op rechte en gebogen weggedeel
ten de oogbewegingen geregistreerd werden. Uit deze studies kan men 
afleiden dat bij het ingaan van een bocht de bestuurder met zijn blik 
steun zoekt bij de behjning van de weg door zijn opeenvolgende fixaties 
op de zijlijn aan de binnenkant van de bocht te richten. De reden 
daarvoor is de onzekerheid die een geleidehjke koersverandering teweeg
brengt in de stabihteit van de oriëntatie ten opzichte van de visuele 
omgeving. 

Men heeft zich wel afgevraagd hoe het komt dat we onze visuele 
omgeving waarnemen als in rust, terwijl toch met elke oogbeweging 
telkens een sprong in de projectie van die omgeving op het netvlies 
plaats vindt. De informatie die deze stabihsatie van de omgeving be
werkstelligt is niet afkomstig uit de oogspieren maar zetelt in het visuele 
systeem zelf. By het verplaatsen van de blikrichting berekent het 
systeem zelf welke consequenties die verplaatsing heeft voor de projec
tie van de omgeving op het netvhes. Bij de verplaatsing wordt een 
vergelijking gemaakt tussen de berekende en de feitelijke positie en een 
eventuele afwijking gecorrigeerd. Uiteraard komt bij een beweging van 
de buitenwereld (of een zelfbeweging) die niet verdisconteerd is in de 
compensatieberekening, een onjuiste vergehjking tot stand. Men kan 
deze experimenteel opwekken, tot grote frustatie van de proefpersoon 
en tot hhariteit van de onderzoekers. Men kan zich evenwel ook voor
stehen dat bestuurders van voertuigen naar hulpmiddelen grijpen 
wanneer zij bij het bochtenwerk in een shuatie komen waarin de 
stabiele perceptie van de omgeving in gevaar dreigt te komen. Eén daar
van is een verhoogde aandacht voor het veld van bewegingsvectoren en 
een regelmatig checken van de oriëntatie daarvan. 
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Dit oriëntatieniechanisme speelt, naar zich thans laat aanzien ook een 
rol bij het verschijnsel van de soms onbedwingbare slaperigheid dat 
automobihsten op ongezette tijden overvalt. Een subsidie van het Prae-
ventiefonds heeft het mogelijk gemaakt aan dit verschijnsel in ons labo
ratorium aandacht te schenken. Dit onderzoek, verricht door Drs. 
A.H. Wertheim, zal worden gerapporteerd in een proefschrift dat hij 
op korte termijn hoopt te verdedigen. 

De meesten uwer kennen het verschijnsel uit eigen ervaring. A l rijden
de merkt men plotseling een gevoel van moeheid, gepaard gaande met 
zware oogleden, een gevoel van minder oplettend te worden. Men kan 
trachten door raampjes open of dicht te doen, radio's aan of uit te 
zetten, zingen, rondkijken e.d. deze verschijnselen te onderdrukken 
maar de kans is groot dat men daarin niet slaagt. Soms gaat het ver
schijnsel spontaan over, soms ook wordt men gedwongen aan de kant 
van de weg een korte rust te nemen. Soms ook is deze gedwongen rust 
van lange duur of zelfs permanent: onderzoek heeft laten zien dat 8 a 
10 procent van alle auto-ongevahen aan in slaap vahen toegeschreven 
moet worden, en dat ca. 30 procent te wijten zou zijn aan ernstig 
aandachtsverlies. Veelal betreft het hier bijzonder zware, vaak fatale 
ongevallen (0'Hanlon 1975). 

Als men zich afvraagt wat de voorwaarden zijn waaronder dit 
verschijnsel optreedt, dan bhjkt dat vaak gebrek aan slaap te zijn, of een 
lange periode van rijden zonder tussentijdse rust. Maar heel vaak is aan 
die voorwaarden helemaal niet voldaan; en doet het verschijnsel zich om 
,,onnaspeurlijke" redenen voor. De eentonigheid van de weg kan het 
evenmin zijn, want slaperigheid — ook wel polderblindheid of ,,highway 
hypnosis" genoemd — kan ook optreden als de weg afwisselend is en 
veel verkeer bevat. 

We hebben in een laboratoriumsituatie kunnen vaststellen dat het 
optreden van slaperigheid zoal niet met de monotonie dan toch met de 
voorspelbaarheid van de situatie samenhangt. Overplaatst naar het weg-
gebeuren zou dit betekenen dat in een situatie waar de omgeving weinig 
kans heeft de automobhist voor verrassingen te plaatsen, een voort
durende aandacht voor het handhaven van koers en snelheid met behulp 
van visuele informatie niet nodig is. De controle van deze taak kan dan 
voor kortere of langere t i jd worden overgenomen door een intern con
trolemechanisme. Dat kan zich voortreffelijk van zijn taak kwijten 
maar . . . intussen is het contact met de visuele informatiebronnen ver
broken. 

En dan kunnen enkele nare effecten het gevolg zijn. In de eerste 
plaats mag men verwachten dat bij een geringer worden van de visuele 
informatieverwerking de kans op een teruggang van het activatieniveau 
groter wordt. Wertheim heeft dit kunnen vaststellen aan een toename 
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van de z.g. alfa-activiteit van de liersenen, een golfpatroon met 10 Hz 
als dominante frequentie dat pleegt op te treden in toestanden van 
mentale (en vooral visuele) ontspanning. Alfa-activiteit is dikwijls een 
voorbode voor het inzetten van slaap. 

In de tweede plaats betekent een geringere afhankelijkheid van 
externe visuele informatie bij koershandhaving, dat kleine afwijkingen 
in het vergelijkingsproces tussen verwachte en feitelijke oriëntatie op 
het netvhes een kleinere kans maken opgemerkt te worden. En opge
merkt wh in dit geval zeggen: op tyd opgemerkt. Kortom onder deze 
omstandigheden is de kans op een oriëntatie- of koersfout vergroot. 

Een derde aspect werkt hier enigszins tegenin, maar kan het gevaar 
nog verder vergroten, omdat het een vals gevoel van veiligheid teweeg 
kan brengen. Het onderzoek heeft namelijk laten zien dat door de 
geringere aandacht voor de visuele informatie die van belang is voor de 
ruimtelijke oriëntatie, enige capaciteit ter beschikking kan komen voor 
andere visuele informatie (objecten, signalen). Zulks ondanks het feit 
dat de totale beschikbare capaciteit daalt met het afnemen van het 
activatieniveau. Het gevolg is dat de proefpersoon op plotselinge gebeur
tenissen sneher zal reageren dan in die omstandigheden waarbij hij veel 
aandacht aan zijn oriëntatie besteedt. Ook dit verschijnsel kennen veel 
mensen uit eigen ervaring (al of niet in het verkeer). In een ietwat suffe, 
minder waakzame conditie kan men soms merkwaardig vlug, zij het 
schrikachtig, reageren op een plotselinge gebeurtenis. 

Het onterechte gevoel van veiligheid dat deze situatie met zich kan 
brengen, voert me nu tot een laatste onderwerp dat ik in dit kader wh 
aansnijden: de waarneming van veiligheid, of liever: de waarneming van 
risico. 

4. De waarneming van risico 

Met dit onderwerp zijn we inmiddels wel heel ver verwijderd van de 
zintuigehjke aspecten van de waarneming in engere zin. Niettemin kan 
men hier wehicht toch wel van waarneming spreken: van sommige 
mensen zeggen we zelfs dat ze gevaar ruiken (waarmee ik niet wh sugge
reren dat we de verkeersveiligheid kunnen dienen met meer diepgaand 
onderzoek van het reukorgaan). Klaarblijkelijk zyn vele mensen - en 
vooral de meer ervaren weggebruikers - in staat gevaar af te lezen uit de 
kenmerken van de situatie waarin ze zich bevinden. Men zou deze sub
jectieve onderscheidingskenmerken van een gevaarlijke situatie natuur
hjk gaarne whlen kennen om daarmee de onervaren verkeersdeelnemer 
sneller op het peh van een ervaren rijder te brengen en aldus een vehiger 
gedrag teweeg te brengen. 

A l lang geleden heeft men vastgesteld bij automobilisten, dat aherlei 
vegatatieve lichamelijke verschynselen die kenmerkend zijn voor span-
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ning en angstgevoelens, variëren met de objectieve risicograad van een 
bepaald stuk weg (gemeten aan het aantal ongevahen en bijna-ongeval-
len ter plekke). Dergelijke variaties, vooral in de hartslag en de elek
trische geleidingsweerstand van de huid, doen zich voor wanneer de 
bestuurder gedwongen is een bepaalde voorgeschreven snelheid aan te 
houden. Wanneer daarentegen de snelheid vrij gekozen mag worden dan 
ziet men dat deze psychofysiologische spanningsindicatoren vrij behoor
hjk op een constant niveau gehouden worden. Klaarblijkelijk kiest de 
bestuurder een snelheid die aangepast is aan een min of meer constant 
niveau van subjectieve spanning. De aanvaarding van risico op de weg 
wordt homoeostatisch geregeld! Dit versclhjnsel is herhaaldelyk en door 
verschihende onderzoekers bevestigd, en het heeft geleid tot de formu
lering van een z.g. „constant risicomodel" (Taylor, Preston, Whde, 
Michon, Naatanen en Summala). 

De grote, en vooralsnog onafdoende beantwoorde vraag is: wat neemt 
de weggebruiker waar? Want dat hij risico als zodanig kan waarnemen is 
onaannemelijk: in experimenten waarin proefpersonen de kansen op 
onwaarschijnlijke gebeurtenissen moeten schatten bhjkt dat zij geen 
onderscheid meer kunnen maken als de waarschijnhjkheid p < 0.05. 
Een kans van 5 procent is echter nog vele honderden of duizenden 
malen groter dan de kans op een ongeval of een gevaarlijke situatie 
(bijna ongeval). Ook wanneer het gaat om de frequentie van pohtiecon-
trole - bijvoorbeeld voor snelheid - blijken automobhisten niet in staat 
veranderingen in deze frequentie behoorhjk waar te nemen. Men heeft 
uitgerekend dat de kans op betrapping bij snelheidsovertreding in de 
orde van 1 : 3000 is en dat bijvoorbeeld een verdubbeling van deze kans 
tot 1 : 1500 geen merkbaar effect op de overtreders zal hebben. De 
conclusie is dan ook, dat verkeersdeelnemers gewoonhjk een subjectief 
risico gelijk aan nul moeten hebben. Ook al weet men dat deelnemen 
aan het verkeer bepaalde gevaren met zich brengt, toch neemt men 
actief deel zonder met deze gevaren rekening te houden. Als risico niet 
als zodanig kan worden waargenomen moet men zoeken naar een 
andere omgevingsvariabele die wel waargenomen kan worden door de 
verkeersdeelnemer, en die zo hoog mogehjk correleert met het objectief 
risico op de weg. Het l i jkt aannemelijk dat men in plaats van risico de 
perceptieve complexheh of de mate van onvoorspelbaarheid van de 
situatie gebruikt als regelvariabele, en dat het „constant risico model" 
zijn naam dus feitehjk ten onrechte draagt. Deze indirecte regeling van 
het weggedrag kan in een eenvoudig (voorshands kwalitatief) regel-
model worden weergegeven, zoals onderstaande figuur weergeeft. Daar
bij komt nog één extra factor in het spel, en wel het risico van een 
ongeval dat door en in de gemeenschap aanvaardbaar wordt geacht. In 
gemeenschappen waar „riskant geleefd" wordt, zoals in sommige 
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Midden-Oosterse landen of waar geweldpleging relatief hoog is, zoals in 
sommige streken in de Verenigde Staten, kan men een evenredige stij
ging vaststellen in het ongevallenpercentage, zonder dat dit wegge
bruikers afschrikt. Anderzijds ziet men dat de verkeersonveiligheid pas 
een ernstig sociaal probleem geacht wordt als het verkeer relatief een 
onevenredig groot aandeel in de totale sterfte van een land (of streek) 
heeft. 

5. Maatregelen 

Wie onderzoek doet naar waarneming en informatieverwerking in het 
verkeer, doet dat natuurlijk in de verwachting dat zijn bevindingen ook 
zuhen leiden tot maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid. 
Met andere woorden, in hoeverre kunnen we aan de resultaten van 
dergehjk onderzoek normen voor gedrag ontlenen? Psychologisch 
onderzoek biedt wat dit betreft twee mogehjkheden. De eerste betreft 
wat men wel aanduidt met mentahteitsverandering. Men poogt dan met 
informatie, bedreiging of beloning een verandering tot stand te brengen 
in de attituden van de weggebruiker, in de hoop dat daarmee ook zijn 
gedrag zal veranderen. Deze aanpak heeft zyn mogelijkheden, maar 
meer nog zijn beperkingen. Hij is geschikt voor die situaties waar men 
het gedrag van een zeer concreet omschreven groep op een zeer con
creet aspect wenst te veranderen. De bromfietshelm-actie is daarvan een 
goed voorbeeld: het is duidehjk dat wie op zijn hoofd valt tenminste 
een buh heeft. Voor meer esoterische maatregelen functioneert deze 
aanpak ten enen male niet. Het proces van aandachtsverschuiving dat ik 
hierboven besprak is op geen enkele manier toegankelijk voor bewuste 
beïnvloeding en mijn activatieniveau kan ik niet zomaar op commando 
verhogen of verlagen. Beïnvloeding via informatie of overreding heeft 
dan ook bijzonder weinig zin. Gewoonlijk zullen maatregelen dan ook 
betrekking moeten hebben op verandering van de omstandigheden 
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waaronder het gedrag plaats vindt, d.w.z. door wijziging van de regels en 
de infrastructuur. 

Dergelijke maatregelen zijn in groten getale toegepast, in Nederland 
en in het buitenland. Wie zich op de weg begeeft wordt herhaaldehjk 
geconfronteerd met kleine en grotere gevolgen van waarnemingsonder-
zoek: de kleuren, vorm, plaats, helderheidscontrasten van verkeers
tekens, maar ook meer complexe zaken als „dynamische signalering", 
de zichtbaarheid en lay-out van bochten en complexe „consumer 
oriented" route-aanduidingen. Sommige beveiligingsmaatregelen zijn in 
beginsel beschikbaar maar blijken nog niet invoerbaar. Soms vanwege de 
kosten, soms ook omdat invoering de problemen aheen maar l i jkt te 
verplaatsen. Automatische snelheidsregeling in sommige Amerikaanse 
automodellen bleek ongunstig voor de waakzaamheid van de bestuur
der. Nog weer andere maatregelen ontmoeten weerstand zoals het voor
stel om achterlichten van voertuigen groen te maken. 

Naast dergelijke specifieke maatregelen kan men evenwel uit hetgeen 
ik gezegd heb ook meer algemene beginselen afleiden, die dan als 
richthjn voor maatregelen moeten kunnen dienen. Zulke principes zijn 
bijvoorbeeld: 
— zorg dat de verkeerssituatie voldoende onvoorspelbaar is, zonder dat 

eventuele foute beshssingen die daarvan het gevolg zijn gevaarhjke 
situaties creëren. 
We hebben gezien dat er een indirect verband l i jkt te zijn tussen de 
complexiteit of voorspelbaarheid van een situatie en het objectieve 
risico. Men moet trachten de eerste factor relatief voldoende hoog te 
houden en de de tweede zo laag mogelijk. 

— bij het invoeren van een maatregel dient men zorgvuldig na te gaan of 
een afname in objectief risico niet tot gevolg heeft dat de wegge
bruiker zyn adaptatieniveau zodanig aanpast dat het netto effect 
teniet gedaan wordt, of zelfs in een negatief saldo omslaat. 

Het zal duidehjk zijn dat dit soort normatieve uitspraken in concrete 
gevahen telkens opnieuw toetsing behoeft. Daar waar mensen in het 
geding zijn, — en zolang er in het verkeer geen vohedige automatisering 
heeft plaats gevonden zijn er mensen in het geding, — daar kunnen 
we maar in beperkte mate het effect van maatregelen voorzien. Ener
zijds komt dat door de beperkingen die ons een directe beïnvloeding 
van de relevante gedragsvariabelen onmogelijk maken, anderzijds door 
de enorme adaptatie die mensen aan de meest uiteenlopende situaties 
plegen te vertonen en die het effect van goedbedoelde maatregelen in 
korte t i jd teniet doen. 
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De chirurg die zich bezighoudt met de behandehng van kanker onder
scheidt zich slechts van de algemeen chirurg doordat hij rekening moet 
houden met de speciale eigenschappen van kwaadaardige gezwehen. Zo
wel de technische hulpmiddelen als de chirurgische basisprincipes: 
asepsis, antisepsis, weefselbehandeling, toediening van geneesmiddelen 
etc, gelden voor elke chirurg. 

Zij die de kankerchirurgie beoefenen zullen echter meer op de hoogte 
moeten zijn van het gedrag van gezwehen en tevens de inbreng van 
andere disciplines zoals: radiotherapie, inwendige geneeskunde, kinder
geneeskunde etc. op het gebied van kankerbehandehng kunnen 
beoordelen. Juist hier is teamwork essentieel, zowel vóór, tijdens als na 
de operatie. De operatie zelf is slechts een facet van een doorlopend 
gebeuren, dat plaatsvindt van het eerste onderzoek tot en met de 
— vaak langdurige ^ nacontrole. 

Een belangrijke eigenschap van een̂  kwaadaardige cel is, dat deze 
„ontspoorde" cel zich onttrekt aan de reguleringsmechanismen van het 
lichaam en daardoor een eigen, niet aangepast, leven gaat leiden. Hoe 
dit ontsporingsmechanisme ontstaat is nog maar ten dele opgehelderd. 
De kankercel gaat dan autonoom groeien, waardoor het evenwicht 
tussen aanmaak en afbraak verstoord wordt ten gunste van de eerste en 
er een gezwel ontstaat. 

Ook gezonde cellen kunnen soms zeer snelle groei vertonen, b.v. cel
len in de huid, het darmkanaal en het bloed. Er bl i j f t echter een even
wicht tussen aanmaak en afbraak bestaan. 

De groeisnelheid van een kwaadaardig gezwel wordt beihvloed door 
a) de hoeveelheid celverhes aan de oppervlakte en b) het afsterven van 
cellen ten gevolge van een slechter wordende bloedvoorziening in het 
groeiende gezwel en c) door afweermechanismen van het lichaam zelf. 
Het resultaat is echter altyd een voortschrijden van het proces, dat soms 
langzaam en soms snel verloopt. 

Natuurkundige Voordracliten, N.R. 55, naar een lezing voor de Koninklijke Maatschappij vooi 
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 11 oktober 1976. 
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In een theoretisch groeimodel zullen ongeveer 30 celdelingen nodig 
zijn om een tumor met een doorsnede van 1 cm te doen ontstaan. Na 
nog eens 10 celdelingen zal de tumor een ribbe hebben van 10 cm en 
+ 1 kg wegen. Na nog enkele celdelingen is een tumormassa aanwezig 
die niet meer verenigbaar is met het leven. 

Het is duidelijk, dat het grootste deel van het bestaan van een kwaad
aardige tumor zich afspeelt in submacroscopisch gebied waardoor ont
dekking in een zeer vroeg stadium ernstig bemoehijkt wordt. De tijds
duur waarin de cel klinisch moeilijk te ontdekken valt, is afhankehjk 
van de verdubbehngstijd van de kwaadaardige cel. Voor verschillende 
tumoren is berekend, dat deze in de buurt ligt van ± 40 dagen, zodat in 
het gunstigste geval het gezwel eerst na 30 x 40 dagen = 1200 dagen 
ontdekt wordt. Indien verder onbehandeld, zal na 15 x 40 dagen = 
600 dagen het gezwel tot de dood leiden. De verdubbelingstijden van 
kwaadaardige tumoren lopen sterk uiteen: in het experiment zijn ver-
dubbehngstijden van 24 uur waargenomen, doch by de mens ook tijden 
van 1 jaar. 

Bij tumoren groter dan 1 cm vindt in werkehjkheid geen exponentiële 
groei meer plaats, doch zal afvlakking van de curve optreden o.a. door
dat de bloedvoorziening geen gehjke tred houdt met de kwaadaardige 
celgroei. Het gevolg is dat gezwelweefsel afsterft, waardoor celverhes 
optreedt. Bovendien vermindert de dehngsactiviteit: lang niet ahe cellen 
in een grote tumor nemen meer deel aan het delingsproces. Wanneer een 
deel van deze groter wordende tumor wordt weggenomen, kunnen deze 
cehen echter wederom in deling gaan. 

De kwaadaardige cel heeft herkenbare kenmerken bij het microsco
pisch onderzoek waardoor Wj als zodanig te onderscheiden valt van een 
goedaardige cel. Het meest belangrijke kenmerk van kwaadaardig weef
sel IS echter de infiltrerende groei, d.w.z. dat kankercehen zich niet 
houden aan anatomische grenzen doch neiging hebben om in om
gevende weefsels binnen te groeien waardoor deze vernield worden. Bij 
goedaardige gezwehen ontbreekt deze infiltrerende groei. Juist deze 
groeiwijze heeft al vroeg de benaming „kanker" (krab) doen ontstaan. 

Wanneer het gezwel doorgegroeid is in bloed- of lymfebanen kunnen 
stukjes tumorweefsel afijreken en met bloed en lymfe meegevoerd 
worden naar de diverse plaatsen in het lichaam. Onder geschikte om
standigheden kunnen deze uhgezaaide tumorcellen vaste voet in deze 
organen krijgen en uitgroeien tot dochtertumoren. Deze uitzaahng kan 
ook ongewhd door het chirurgisch handelen worden bewerkstelligd: 
wanneer men door tumorcehen heeft gesneden kan het woudgebied 
hiermede besmet worden, zodat een hernieuwde uitgroei plaatsvindt en 
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een aanvankelijk goed geslaagd lijkende operatie in het tegendeel 
verkeert. 

Een derde kenmerk van maligne tumoren naast de inthtrerende groei 
en de neiging tot uitzaaiing is de neiging tot plaatselijk recidief wanneer 
ook maar enkele tumorcehen zijn achtergebleven. In principe heeft elke 
kankercel de potentie opnieuw tot een groot gezwel uh te groeien. 

De oncologisch chirurg moet zich aan de genoemde eigenschappen 
van kwaadaardige tumoren zoveel mogelijk aanpassen om de beste resul
taten te bereiken. 

Voor de diagnostiek houdt dh in, dat de aanwezigheid van een tumor 
in een zo vroeg mogehjk stadium vastgesteld wordt, zodat nog zo weinig 
mogelijk uitzaaiing op afstand heeft plaatsgevonden. 

Zeer vroege diagnostiek, welke zal moeten berusten op bloedonder
zoek, is nog niet praktisch bruikbaar voor verreweg de meeste gezwehen 
vanwege de geringe specificiteit. Wel is op wat verder gevorderd niveau 
vroege diagnostiek mogelijk zoals bijv. bij baarmoederhalskanker, en bij 
borstkanker. 

In dit laatste geval kan het zelfonderzoek van de borsten een belang
rijke bydrage leveren, maar mogehjk ook bevolkingsonderzoeken, aan
gezien röntgenfoto's van de borst (mammografie) in vele gevahen reeds 
sterke aanwijzingen voor de aanwezigheid van een kwaadaardig gezwel 
kunnen geven, ook al is nog niets te voelen. 

Aangezien de kans op uitzaahng toeneemt met de tijd dat een gezwel 
aanwezig is, kan men verwachten dat de uheindelijke genezingskansen 
in deze gevahen zullen verbeteren. Dit is inderdaad reeds het geval 
gebleken bij een groot bevolkingsonderzoek dat in 1963 en volgende 
jaren in de V.S. is uitgevoerd. 

Uiteraard zal bij elke verdenking op een kwaadaardig gezwel zo snel 
mogehjk zekerheid verkregen moeten worden. Dit kan uhsluitend ge
schieden door microscopisch onderzoek van het betreffende weefsel. 
Aheen dit onderzoek geeft vohedig uitsluitsel omtrent de aard van de 
aandoening. 

Verder kan elke leek bydragen aan de vroege opsporing van kanker, 
door te letten op de zogenaamde seven signals of danger: 
1. elke zweer die niet snel geneest, vooral in de omgeving van de mond 

en in de mondholte. 
2. elke ongewone bloeding of afscheiding uit een natuurhjke hchaams-

opening. 

3. elke pynloze zwelling, vooral in de mammae, hppen, testes tone 
zachte weefsels of in de hals. ' 
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4. elke blijvende klacht van maag of darm, elk onverklaard gewichtsver-
hes. 

5. elke progressieve verandering in kleur of afmeting van wrat, moeder
vlek of vroeger normale huid. 

6. elke bhjvende heesheid, aanhoudende hoest of slikklacht. 
7. elke onverklaarbare verandering in een vroeger normaal defaecatie-

patroon. 

Wat de chirurgische therapie betreft: deze kan in opzet radicaal zyn, 
hetgeen betekent dat de chirurg en de patholoog-anatoom de indruk 
hebben dat alle gezwelweefsel verwijderd is, terwijl bij het preoperatieve 
onderzoek geen aanwijzingen voor tumorgroei elders is gevonden. De 
ingreep kan ook niet-radicaal zijn, doordat er nog gezwelweefsel achter
gebleven is na de operatie. Gewoonhjk wordt dit een palhatieve operatie 
genoemd. 

Ook zo'n palhatieve operatie kan echter van het grootste belang zyn 
voor een patient, aangezien in een aantal gevahen gedurende zeer lange 
ti jd de klachten verdwijnen of veel dragehjker worden. Bovendien kan 
aansluitende radiotherapie of chemotherapie (medicamenteuze behan
deling) volgen waardoor soms alsnog genezing te bereiken is of de zieke 
jarenlang in goede gezondheid kan leven. Een voorwaarde voor een in 
opzet radicale operatie is, dat het gezwel locaal beperkt is, d.w.z. dat 
hooguit uitzaahng naar lymfekheren in de buurt van het gezwel mag 
hebben plaatsgevonden, maar dat geen uitzaaiing op afstand aanwezig 
mag zijn. 

Alle gezwelweefsel wordt dan als een blok verwijderd, tot ver in het 
gezonde weefsel. Soms kan deze locale operatie zeer uitgebreid zijn 
zoals in het geval van een gezwel in het bekken waarbij soms het halve 
bekken en een been moeten worden verwijderd. Het al of niet aanwezig 
zijn van gezwelgroei in de naby gelegen lymfekheren maakt veel uh 
voor de overlevingskansen. Worden in deze lymfekheren geen tumor
cellen aangetroffen, dan zyn de vooruitzichten veel beter dan wanneer 
dat niet het geval is, hoewel ook dan bhjvende genezing wel degelijk 
mogelijk is. 

Wanneer het gezwel tijdens een operatie niet verwijderd kan worden 
zal getracht worden het hjden zoveel mogelijk te verzachten door b.v. 
pijnzenuwen te blokkeren, zodat geen pijn uit het betreffende gebied 
meer wordt waargenomen of door het gebied te markeren zodat radio
therapie kan plaatsvinden. Postoperatief kan in een aantal gevahen ook 
met de toediening van kankerchemotherapie een tijdelijk goed effect 
verkregen worden. 
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Om uitzaaiing t.g.v. de chirurgische ingreep zelf te voorlcomen, moet 
de operatietechniek aan een aantal voorwaarden voldoen, waarvan één 
van de belangrykste is dat de weefsels zorgvuldig en zachtzinnig gehan
teerd worden. Aan het einde van de operatie kan het operatieterrein 
gespoeld worden met celdodende middelen om eventueel achtergelaten 
gezwelcehen in het operatieterrein te doden, waardoor plaatselijke her
nieuwde tumorgroei kan worden tegengegaan. 

Helaas blijkt in veel gevallen de „in opzet curatieve" operatie toch 
niet curatief geweest te zyn doordat later gezwelgroei elders in het 
lichaam optreedt. In deze gevahen had reeds versleping naar gebieden 
buiten het operatieterrein plaatsgevonden. Deze turmorhaarden konden 
echter preoperatief niet ontdekt worden met de huidige ter beschikking 
staande methodieken. 

Wanneer deze hernieuwde groei optreedt is niet te voorspellen, want 
dit is voor een groot deel afhankehjk van de groeisnelheid van de be
trokken tumor. Gewoonlijk vinden wij uitingen van uitzaahng die 
tijdens de operatie nog niet vastgesteld kon worden binnen vi j f jaar na 
de ingreep. Voor sommige gezwellen moet echter een 10-jaars periode 
aangenomen worden alvorens gesproken kan worden van genezing. 

Om de kansen op een blijvende genezing te vergroten wordt bij be
paalde ,,curatieve" kankeroperaties het operatiegebied en zijn omgeving 
bestraald, in de verwachting dat — onzichtbaar — achtergebleven tumor
weefsel in dit gebied alsnog gedood wordt. Dit is echter een loco-regio
nale behandeling, terwijl we gezien hebben dat vaak al microscopisch 
kleine uitzaaiingen op afstand hebben plaatsgevonden. Veel onderzoek 
wordt op dit ogenblik verricht naar de waarde van een langdurige na
behandeling met turmorceldodende medicamenten na een in opzet 
curatieve operatie. Men hoopt hierdoor micrometastasen alsnog te 
kunnen vernietigen en daardoor het aantal genezingen te vergroten. 

Vooral by kindertumoren zijn goede resultaten bereikt met combina
ties van chirurgie, radiotherapie en chemotherapie, zelfs in gevahen 
waarby het gezwel niet geheel weggenomen kon worden. 

In een aantal gevahen gaat men nu zover dat men bewust minder 
uitgebreid opereert dan volgens de regels nodig zou zyn om een te grote 
muthatie bij het kind te voorkomen, terwijl de resultaten juist beter zyn 
dan voorheen. 

Deze resultaten kunnen nog niet bereikt worden bij gezwehen van de 
volwassen mens, aangezien deze gewoonlijk een ander gedrag vertonen. 
Slechts bij enkele gezwelsoorten die bij volwassenen voorkomen zijn 
met deze combinaties even spectaculaire resultaten geboekt. 

Behandeling met medicamenten heeft vooralsnog voornamehjk een 
palhatieve functie d.w.z. dat een uitstel verkregen wordt van het 
moment waarop het gezwel ernstige klachten geeft. 
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Kankerchemotherapie heeft de laatste jaren een duidelijke plaats ge
kregen bij de behandeling van mahgne gezwehen. Er zijn kunstgrepen 
ontwikkeld - vaak ten dele van cliirurgische aard - om zeer hoge doses 
van deze stoffen toe te dienen zonder dat dit tot algemene vergiftiging 
leidt. Het grote probleem van deze stoffen is nl. dat zij ook inwerken op 
de gezonde cel en nog te weinig selectief zyn, waardoor toxiciteit op
treedt, zoals: haaruitval, diarrhee en dahng van het aantal whte bloed
lichaampjes. 

Ondanks deze evidente nadelen is deze chemotherapie niet meer weg 
te denken by verschihende gezwehen als verdere behandeling na palha
tieve chirurgie of bij inoperabiliteit. 

Voor locale niet curatief te opereren processen zal echter ook vaak 
een beroep op radiotherapie worden gedaan. 

Gezwehen uitgaande van het bloedvormend weefsel zoals leukemieën, 
worden in principe uitsluitend chemotherapeutisch behandeld. 

Het is duidelijk dat de oncologisch chirurg nauw moet samenwerken 
met radiotherapeut en chemotherapeut, aangezien in vele gevahen deze 
drie disciplines noodzakelijk zyn om een patiënt met kanker optimaal 
te behandelen. 

Daarbij moet steeds centraal staan, dat het gaat om de patiënt en niet 
om het toepassen van de therapie als zodanig, zodat er voortdurend een 
afweging moet zijn van te verwachten baten t.o.v. de te verwachten 
lasten voor de zieke. 

Wanneer er goede kansen zijn op genezing mag men betrekkelijk grote 
risico's nemen om deze te bewerkstehigen, maar wanneer definhieve 
genezing niet meer mogehjk blijkt te zijn dient de kwahteit van het 
resterende leven van de zieke voorop te staan en slechts secundair ge
streefd te worden naar verlenging van het leven. 
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door 

Prof. Dr. R. Gispen 

Eradicatie van mensenpolcken (variola) l i jk t geen probleem meer te 
zijn. De ziekte is in snel tempo verdwenen uit grote delen van de oude 
en nieuwe wereld. Mogelijk zal de laatste haard van besmetting spoedig 
zijn uitgedoofd. 

Jenner's pokenting van 1798 hgt ten grondslag aan deze bestryding. 
Het feh dat zelfs een tropisch gebied geheel kan worden bevrijd van 
pokken werd bewezen in de Indische Archipel die al in 1937 mede dank 
zij het werk van Otten een pokkenvrije oase was temidden van pokken-
besmette Aziatische buurlanden. 

In 1967 toen de mondiale morbiditeit van pokken nog met zes cijfers 
moest worden geschreven, heeft de Wereld Gezondheidsorganisatie ten
slotte een programma voor uhroeiing van pokken op gang gebracht, dat 
sindsdien met toenemende kans op succes is uitgevoerd. Het Rijks In
stituut voor de Volksgezondheid is by de uitvoering van dit programma 
betrokken. Het werd benoemd tot WHO Reference Laboratory for 
Smallpox Vaccine, terwijl het een der participanten werd in het meer 
fundamentele virologische onderzoek ter begeleiding van de eradicatie. 

Meest klemmend was de vraag of eradicatie van pokken ooit mogehjk 
zou zijn. Onder eradicatie behoort men in dit verband te verstaan: 
mondiale vrijwaring van een ziekte, ook na opheffing van ahe maat
regelen die daartoe hebben geleid. Een bevestigend antwoord kon van 
virologische zijde niet worden gegeven. Integendeel, er waren redenen 
om hieraan te twijfelen. Latente infecties van pokken zijn wehswaar bij 
de mens niet bekend, maar de overleving van variolavirus in het externe 
milieu gedurende 17 maanden bij kamertemperatuur was aangetoond. 
Bovendien zijn pokvirusinfecties bij vele diersoorten beschreven. In dit 
verband zyn apen het meest interessant, omdat aheen primaten gevoelig 
zijn gebleken voor experimentele variola-infecties. Een virusreservoir 
van variola bij apen in het wüd zou de eradicatie van pokken tot een 
hlusie maken. 

Natuurkundige Voordracliten, N.R. 55, naar een lezing voor de KoninkUjke Maatschappij voor 
Natuurkunde Dihgentia te 's-Gravenhage op 8 november 1976. 
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Pokken bij apen 
In oude medische hteratuur vindt men beschrijvingen van pokkenepide
mieën onder wüde apen in regenbossen van Zuid-Amerika, aansluitend 
bij pokkenepidemieën onder de bevolking ter plaatse. Virologische be
vestiging van de diagnose was destyds niet mogelijk. In 1949 echter 
tijdens een epidemie in Jakarta werd voor de eerste maal pokvirus geïso
leerd uit zieke apen, twee volwassen orang oetans in de dierentuin van 
Jakarta. Eén van deze dieren heeft de pokken niet overleefd. Het virus 
konden wij destijds niet onderscheiden van het bij de bevolking circule
rende variolavirus. Epidemiologisch waren deze beide infecties heel 
goed te verklaren: de dieren hadden contact met bezoekers van de 
dierentuin in een tijd toen ambulante pokkenpatiënten bij herhaling op 
straat werden aangetroffen. 

Monkeypox 
Een tweede voorval van pokken bij apen werd gemeld uit Statens Serum 
Institut in Kopenhagen, waar een epidemie onder cynomolgus apen 
werd beschreven door Preben von Magnus (1959). Ook hier geleek het 
geïsoleerde virus veel op variolavirus. Deze epidemie was nu echter niet 
te verklaren, omdat Kopenhagen vrij was van pokken. Dit wekte twijfel 
aan de identiteit van het virus. Het Kopenhaagse virus bleek bovendien 
te verschihen in gastheer-spectrum: het was overentbaar in konijnen en 
muizen, wat voor variola vreemd is. Men trok de conclusie dat deze 
infectie een genuiene „monkeypox" moest zijn, waarvoor het virus
reservoir in de whde apepopulatie moest worden gezocht. 

Deze conclusie was enigszins gewaagd. Bij verschihende in gevangen
schap levende diersoorten zijn pokken waargenomen, waarvan het virus 
niet thuis hoorde in de betreffende soort. Zo hebben wij bij herhaling 
cowpoxvirus geïsoleerd uit okapi's en ohfanten in diergaarden. Deze 
dieren leden aan een ernstige vorm van pokken. Het virus zal in zulke 
gevahen wel afkomstig zijn geweest van besmette boerderyen die als 
leveranciers van materiaal voor legering en voedsel dienden. 

Pokken in miereneters 
Een nieuwe eiTaring kregen wij in 1964 door twee reus-miereneters die 
zwaar ziek naar het RIV te Bhthoven waren gezonden voor onderzoek 
op variola. De lange neus van deze dieren was bezet met pokken. 
Hieruit werd een pokvirus geïsoleerd dat evenals cowpox en monkey
pox sterk hemorrhagisch-necrotische reacties gaf in de huid van konij
nen. 

Het gastheer-spectrum van beide virussen komt overeen in breedheid: 
zeer verschihende diersoorten zijn gevoelig voor beide infecties. Diffe
rentiatie is echter mogehjk door het karakter van de pokken en de 
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cellulaire insluitsels in geihfecteerde eivliezen. In dit opzicht reageerde 
het virus als monkeypox. Dit werd serologisch bevestigd door de preci-
piteerbaarheid van zijn antigeen I in immunodiffusieproeven; bij cow
pox precipiteert dit antigeen niet onder gehjke omstandigheden 
(tabel 1). 

Tabel 1. 
Antigeen-antistof precipitatie in "dubbele immunodiffusie van poxvirus 

Virus precipiteerbare 
hoofd-antigenen 

Variola 
Vaccinia 
Cowpox 
Muizepokvirus 
Gerbil-poxvirus 
Monkeypox 
„Mierenetervirus" 

I I I I 
I I I I 

I I I I 
I I I I 

Op grond hiervan kon het Kopenhaagse monkeypoxvirus inderdaad 
nu als afzonderlijke entiteit naast variola en cowpox worden opgevat. 
Epidemieën van monkeypox zijn inmiddels gemeld uit een aantal insti
tuten waar apen in gevangenschap worden gehouden. 

In overeenstemming met deze laboratoriumbevinding werd spoedig 
ook de epidemiologische verklaring van de monkeypoxinfectie bij 
miereneters gevonden. In, de Rotterdamse diergaarde brak ongeveer 
twee weken later een epidemie van pokken uit onder apen. Hier werden 
23 apen getroffen waaronder 11 doden. Van de tien zieke orang oetans 
stiei-ven er zes. Uit deze dieren werd eveneens monkeypoxvirus geïso
leerd. 

Het epidemiologische verband tussen de pokken bij de miereneters en 
de pokken bij de apen was nu duidehjk. De miereneters waren eveneens 
afkomstig uit de Rotterdamse diergaarde. Zy waren kort tevoren ge
leverd door een handelaar in Antwerpen die de dieren tydehjk had 
ondergebracht in zijn apehuis, alwaar zij gemakkehjk konden zijn be
smet. In Rotterdam ziek geworden hebben de miereneters op hun beurt 
de apen geïnfecteerd. 

Pokkengevallen ondanks voltooide eradicatie 
Bij de aanvang van het eradicatieprogramma ging men uit van twee 
verschhlende pokvirusinfecties met gescheiden virusreservoirs: variola 
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bij de mens en moniceypox in apen. Bij deze voorstelling zouden vario
la-infecties in pokkenvrije bevolkingen alleen door menselijk verkeer 
kunnen terugkeren, zoals in West-Europa ook altijd is gebleken. 

In 1970 werd echter groot alarm veroorzaakt door een nieuw en 
onverwacht verschijnsel; een patiënt met pokken in een afgelegen 
dorpje in Zaire (vroeger: Congo), terwijl heel Centraal Afrika reeds 
gemime tijd pokkenvrij was. Men vreesde hierin het bewijs te krijgen 
van herbesmetting van een bevolking uh een niet-menselijk virusreser
voir van variola, mogelijk in wüde apen. Het virus uit deze patiënt werd 
spoedig in verschihende laboratoria getypeerd. Het bleek monkeypox
virus te zijn. De patiënt leed dus niet aan variola maar aan monkeypox. 

Ondertussen werden meer van deze humane monkeypoxinfecties ge
rapporteerd. Het ziektebeeld was niet te onderscheiden van variola. 
Vhologisch onderzoek is noodzakelijk voor de differentiatie. Ook de 
letaliteit lag op overeenkomstig niveau: 4 sterfgevahen op 20 patiënten. 
Alle patiënten waren ongevaccineerd. 

Het werd echter langzamerhand duidelijk dat monkeypox zich bij de 
mens epidemiologisch anders gedraagt dan variola. De ziektegevahen 
hadden een sporadisch, solitair karakter. Zij waren meestal niet ont
staan door aanwijsbaar contact met patiënten en hadden weinig of geen 
contactbesmettingen tot gevolg. Slechts 2 van 29 ongevaccineerde huis
contacten kregen de ziekte. Deze lage transmissiefrequentie is van groot 
belang, omdat zij aantoont dat monkeypoxinfectie in de menselijke 
bevolking ook zonder vaccinatie niet kan bhjven circuleren. Ware dit 
anders, dan zou het gevolg van ahe eradicatie-inspanning slechts zijn: de 
vei-vanging van variola door humane monkeypox. 

Terwijl dit een geruststelling betekende voor de eradicatiebegeleiders, 
ontstond tegelijkertijd een nieuw epidemiologisch probleem. Men kon 
zich voor-stehen dat inwoners van Centraal Afrika, voor wie apevlees als 
lekkernij geldt, zich zouden infecteren by de jacht of bij de toebe
reiding van het vlees. Maar monkeypox kende men aheen bij apen in 
gevangenschap. Een onderzoek op poxvirus-antistof in enkele duizen
den sera afkomstig van apen die kort tevoren waren gevangen in ver
schihende werelddelen, had negatief resultaat. Directe aanwijzingen 
voor monkeypox bij apen in het wüd werden niet gevonden. De her
komst van de humane monkeypoxinfecties bleef zo geheel in het duis
ter. 

Even leek de oplossing nabij toen Marennikova in Moskou twee pox
virus isolaten verkreeg uh apen die in de omgeving van monkeypox 
patiënten in Afrika waren gevangen. Beide isolaten geleken echter niet 
op monkeypox maar op variolavirus. Dergelijk variola-achtig virus was 
reeds eerder in Bhthoven geïsoleerd uit gezonde cynomolgus apenier-
cehen. Voorzichtigheidshalve hebben wij destijds dh virus „white pox-
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virus" genoemd om niet te anticiperen op zijn genetische oorsprong. 
White poxvirus en variola geven overeenlcomende witte poWesies op 

de chorioahantois van icippeëmbryonen, in tegenstehing tot monlcey-
poxvirus dat rode, hemorrhagische lesies veroorzaakt. Bij monkeypox
virus ontstaat met een constante kleine frequentie een niet-hemorrha-
gische mutant die te herkennen is aan een witte lesie gelijk aan die van 
variolavirus en whhe poxvirus. De hypothese lag voor de hand dat whhe 
poxvirus identiek zou zijn aan deze whte mutant van monkeypox virus. 
Deze whte mutant werd nu gezuiverd en bleek genetisch stabiel te zijn. 
Het gastheerspectrum van deze whte mutant was echter gelijk aan dat 
van het ouderlijke monkeypoxvhus evenals zyn groeieigenschappen en 
zijn virulentie voor kippeëmbryonen (tabel 2). De hypothese dat white 
poxvirus een witte mutant van monkeypox zou zijn, moest worden 
verworpen. De oorsprong van de humane monkeypoxinfecties bleef 
duister. 

Tabel 2. 

Differentiatie van monkeypox en variola 

Eigenschappen Monkeypox 
natuurlijk witte White Vari-
virus mutant poxvirus ola 

Pokken in eivliezen hemorrhagisch wit wit 
Max. temp. tolerantie voor groei 39.0° C 38.3° C 
Kippeëmbryo lethahteitsproef hoog laag 

Log D4 waarde 2.4-3.7 5.1-6.5 
Groei in: 

konijnehuid _ 

RK13 cehen •f _ 

PEK cehen - -F 

De isolatie van een variola-achtig virus uit apeniercellen hjkt epide
miologisch bezien niet van groot belang te zijn. Cynomolgus apen kan 
men aerogeen infecteren met variolavirus, maar transmissie van aap op 
aap door uitsluitend luchttransport is maar beperkt mogelijk. De infec
tie sterft na 2-6 passages uh. Een reservoir van variola kan op deze wijze 
in apen niet in stand blijven. Bovendien in landen waar cynomolgus 
apen leven en pokken zijn verdwenen, is variola nimmer teruggekeerd. 
Er zijn geen epidemiologische bewyzen voor het bestaan van een vario-
la-virusreservoir in andere primaten dan de mens. 
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Hybridisatie 
Indien twee verwante poxvirussen, zoals variola en cowpox, in één gast
heercel worden gereproduceerd, ontstaan hybriden. Bij de synthese van 
het virus-DNA vindt gemakkelijk een uitwissehng van bepaalde genen 
plaats, zodat nieuw gevormd DNA van een der oorspronkelijk geënte 
virussen een code kan bevatten voor een eigenschap die hij het andere 
geënte virus thuis hoort. Zulk een nieuw, hybride virus kan zuiver 
worden geisoleerd en blijkt veelal stabiel te zyn. 

Uitgaande van de veronderstehing dat bijvoorbeeld monkeypox een 
natuurlijke hybride tussen variola en cowpox zou zijn, werden aherlei 
experimentele hybriden van beide laatste virussen op eigenschappen 
vergeleken. Langs deze weg zijn poxvirussen met onbekende combina
ties van eigenschappen verkregen, maar een op monkeypox gelijkend 
virus is daardoor niet ontstaan. 

Antigene structuur, serotypering 
Alle in tabel 2 genoemde eigenschappen berusten op virus-gastheer of 
virus-cel interacties. Deze staan onder invloed van mutatie en selectie in 
bepaalde systemen. Zij zijn niet geheel betrouwbaar voor genetische 
onderscheiding. De synthese van specifieke antigenen daarentegen is 
direkt afliankelijk van enzymen waaiToor de codering in de structuur 
van de genetische stof is gegeven. Verschillen in antigene structuur 
worden dan ook in de microbiologie bij voorkeur gebruikt voor gene
tische onderscheiding door middel van serotypering. 

Ondanks vele pogingen was het tot voor kort niemand gelukt om een 
monkeypox-specifiek of variola-specifiek antigeen aan te tonen. De 
methode die bij uitstek geschikt is voor onderscheiding van specifieke 
antigenen, is de dubbelzijdige immunodiffusie. Maar ook hiermee waren 
geen monkeypox-specifieke antigenen gevonden. Monkeypox en variola 
konden serologisch niet worden onderscheiden. 

Enige jaren geleden werd dit punt in ons laboratorium opnieuw in 
onderzoek genomen. Wij zijn uitgegaan van de veronderstelling dat 
eventuele specifieke antigenen te zwak zouden kunnen zijn voor aan
toning met de toegepaste techniek. Op grond van ervaringen met zeer 
zwakke specifieke antigenen van hepatitis B virus werd de samenstelling 
van de agargel dienovereenkomstig aangepast. De verbetering van de 
diffusie aUeen leidde niet tot het doel. 

Vervolgens werd de immunisatieprocedure excessief versterkt door de 
konijnen na de infectie ook met hetzelfde virus in gezuiverde vorm 
intraveneus periodiek in te spuiten. Zelfs deze procedures bleken aan
vankelijk ontoereikend. De variabiliteit in de antistofvorming was 
echter zo groot dat systematische selectie van sera op precipiterend 
vermogen leidde tot de vondst van een antiserum met extreem hoge 
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titerwaarden voor virusneutralisatie. Dit serum betekende tevens een 

doorbraak bij de immunodiffusietechniek. Een variola-specifiek anti

geen (va-antigeen) werd gevonden, dat bij monkeypox ontbrak (fig. 1 ). 
Op overeenkomstige wijze kon het bestaan van een monkeypox-speci
fiek antigeen (ma antigeen) worden aangetoond (fig. 2). 

Fig. 1 Immunodiffusie. Spoorvorming door variola - specifiek l'a antigeen. 
var= variola virusantigeen-ex tract 
monkeypox = monkeypox virusantigeen-ext ract. 
Verklaring. 
In een dunne laag agar zijn op de aangegeven plaatsen drie puntjes uitgeponst. Hierin 
worden respectievelijk de virusantigeen-extracten en een serum met antistoffen tegen 
beide virusextracten gebracht. Elk dezer stoffen diffundeert in de agar. Waar antigeen en 
antistof elkaar in optimale proporties ontmoeten, ontstaat een witte lijn door de vorming 
van een antigeen-antistof precipitaat. 
Serologisch verschillende antigenen van eenzelfde virus kunnen op verschillende afstan
den precipitatielijnen doen ontstaan. In de figuur vallen deze lijnen samen in dikke 
bundels. Gemeenschappelijke antigenen van twee virusextracten geven lijnen die naar 
elkaar toe ombuigen en tot één doorlopende prccipitatielijn samenvloeien. 
Antigenen die specifiek zijn voor slechts één der beide vimsextracten vormen precipitatie
lijnen die recht door blijven lopen (spoorvorming). 
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Fig. 2 Immunodiffusic. Spoorvorming door monkcypox-specifiek ma-antigeen. 
var= variola virusantigcen-cxtract 
monkcypox = monkeypox virusantigeen-extract 
Verklaring: zie onderschrift figuur 1. 

Het monkeypox serum kon tot een specifiek reagens op monkeypox
virus worden gemaakt door absorptie van alle gemeenschappelijke anti
stoffen met vaiiola virusantigeen. Na deze behandeling blijven alleen de 
antistoffen tegen ma-antigeen achter, zodat het geabsorbeerde serum 
alleen nog met monkeypoxvirus reageert. Op dergelijke wijze verkregen 
wij ook een variola-specifiek serum (anti-va). Tenslotte werden bij vacci
niavirus twee specifieke antigenen gevonden: va en vc. Een anti-vc 
serum werd bereid als specifiek reagens op vacciniavirus. 

Met de drie specifieke sera (anti-ma, anti-va en anti-vc) werden een 
aantal serologisch verwante poxvirusisolaten naar hun serotype inge
deeld. Dit leidde in 1974 tot een nieuwe classificatie die in tabel 3 is 
weergegeven. Deze virussen bleken in drie groepen uiteen te vallen: de 
variola- (va), monkeypox- (1110) en vacciniagroep (vc). De vier white 
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poxvirusisolaten behoorden ahe tot de variolagroep zodat ook in dit 
opzicht geen verschh met variola aantoonbaar was. Een ander op variola 
nogal gelijkend poxvirus, camelpox, kon echter in de vacciniagroep 
worden geclassificeerd en was daardoor scherp te onderscheiden 

Tabel 3. 

Typen-indehng van enige poxvirussen volgens immunodiffusie tegenover 
specifieke antisera 

Isolaten Aantal Specifieke anti genen Type 
onderzocht vc va mo 

Type 

Variola 16 + va 
White poxvirus 4 - + _ va 
Monkeypox (MP) 12 - - + mo 
Whhe mutant MP 2 + mo 

vc Vaccinia 12 + + 
mo 
vc 

Rabbitpox 1 + + „ vc 
Buffalopox 1 + + _ vc 
Camelpox 1 + + - vc ^ 

Typering van specifieke antistoffen in sera als middel voor retrospec
tieve opsporing van monkeypox-infecties bij mens en aap. 
Een nieuwe gelegenheid voor opsporing van een monkeypox-virusreser-
voir deed zich voor toen in 1973 een groot aantal Afrikaanse apesera uh 
een onderzoek op gele koorts beschikbaar kwam. Dr. Nakano, CDC, 
Atlanta, vond hieronder met een screeningsmethode op pokkenanti-
stof 13 positief reagerende sera. Om technische redenen gold echter de 
afspraak dat aheen gehjkluidende dubbeluitkomsten verkregen met 
virusneutralisatie en met een in Bilthoven ontwikkelde techniek van 
immunofluorescentie zouden worden geaccepteerd. Vier van de 13 sera 
voldeden in ons laboratorium inderdaad aan deze eis. 

Het stond nu vast dat er in Afrika apen zijn die een poxvirusinfectie 
hebben doorgemaakt. Het ging er nu om retrospectief deze infectie te 
diagnosticeren als variola of monkeypox. Beide infecties geven hoge 
concentraties van gemeenschappelijke antistoffen en daarnaast slechts 
geringe hoeveelheden specifieke antistoffen. Absorptie van zulk serum 
met antigeen van het corresponderende virustype (homotypische anti-
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geen) zal alle antistoffen verwijderen. Indien men echter het serum 
behandeh met antigeen van het andere virustype (heterotypische anti
geen), zuhen aheen de gemeenschappelijke antistoffen worden geabsor
beerd. De type-specifieke antistof b l i j f t achter en het serum reageert 
dan aheen met het homotypische virusantigeen. Op deze wijze kan de 
antistof en dus ook de daaraan ten grondslag liggende infectie worden 
getypeerd als variola- of monkeypox-specifiek. 

Een nieuwe hindernis versperde echter deze weg: de immunodiffusie 
waarmede de specifieke antistof-antigeen reacties waren aangetoond, 
vergt konijnesera van uitzonderhjke sterkte. Bij de vier Afrikaanse ape
sera ging het om relatief zwakke sera van natuurlijk geïmmuniseerde 
apen. De immunodiffusietechniek was niet voldoende gevoehg om 
specifieke antistoffen in zwakkere sera aan te tonen. Wij hebben toen 
voordeel getrokken uit de voor poxvirus ontwikkelde immunofluo
rescentie. Deze reactie is vele malen gevoeliger en bleek geschikt om de 
na absorptie resterende specifieke antistoffen aan te tonen. In tabel 4 
wordt het resultaat getoond van dergelijk onderzoek met twee van de 
vier Afrikaanse apesera. Beide apen hadden monkeypox-specifieke anti
stoffen. De conclusie kon worden getrokken dat monkeypox bij whde 

Tabel 4. 
Retrospectieve typering van poxvirus infecties in twee whd-gevangen 
Afrikaanse apen (3 en 4). Controles: twee in het laboratorium geihfec
teerde apen (1 en 2) 

Immuun 
serum 
aap 

Jaren Infectie 
sedert met 
infectie virustype 

Absorptie van 
antistoffen 
met virusantigeen 

Immunofluorescentietiter van 
de sera met virusantigenen van 

Immuun 
serum 
aap 

Jaren Infectie 
sedert met 
infectie virustype 

Absorptie van 
antistoffen 
met virusantigeen Vaccinia^ Monkeypox 

I 3 jr white poxvirus' blanco 512 256 
vaccinia 3 — 

monkeypox 128 

2 2 jr monkeypox blanco 256 128 
vaccinia — 32 
monkeypox - -

3 in Afrika gevangen blanco 128 128 
vaccinia — 32 
monkeypox - -

4 in Afrika gevangen blanco 64 64 
vaccinia 16 
monkeypox -

^ Antigene structuur gelijk aan die van variola 
^ Bevat evenals variola va antigeen en wordt om technische reden in de 
plaats van variola antigeen gebruikt 
3 ^ = < 8 
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apen in Afrika vóórkomt. 
Dezelfde methode werd vervolgens gebruikt voor de typering van anti

stoffen in de beide andere Afrikaanse apesera en in enkele moeilijk 
verkrijgbare sera van bewoners van Afrika bij wie monkeypox in het 
verleden was vastgesteld (Joor virusisolatie of bij wie op grond van epi
demiologische omstandigheden een pokziekte als monkeypox was opge
vat (tabel 5). Drie van de vier apen en de drie personen die aan pokken 

Tabel 5. 
Natuurlijk verkregen monkeypox-specifieke antistoffen in sera van vrij 
levende Afrikaanse apen (1-4) en in mensensera na een bewezen of 
epidemiologisch veronderstelde monkeypox (5-7). Controles: mensen
sera na enting met vaccinia (8-11). Procedure als in tabel 5. 

Herkomst Interval Immunofluorescentietiter 
sera sedert Gemeenschappelijke Type-specifieke 

infectie antistof poxvirus antistoffen 
Monkeypox Vaccinia' 

1. C. aethiops 1024 32 
2. C. eathiops 512 16 — 

3. C. petaurista 256 16 — 

4. C. aethiops 64 — — 

5. bewezen monkeypox 4 jr 128 16 — 

6. contactinfectie monkeypox 4 j r 256 64 — 

7. veronderstelde monkeypox 3'/4 jr 256 32 — 

8. vaccinia 6 wk 2048 — 64 
9. vaccinia 6 wk 512 — 128 

10. vaccinia 6 wk 512 — 64 
11. vaccinia 6 wk 1024 - 64 

* Bevat evenals variola va antigeen en wordt om technische redenen in 
plaats van variola-antigeen gebruikt 
2 - = < 8 

hadden geleden bezaten monkeypox-specifieke antistof, terwyl de con
troles antistof hadden overeenkomstig de doorgemaakte vaccinia-infec-
tie. 

Deze uitkomst is geheel volgens de epidemiologische verwachting. De 
retrospectieve serologische differentiatie van monkeypox en vario-
la-achtige infecties blijkt bij projectie tegen de epidemiologische achter
grond daarmede overeen te komen. Dit pleit voor de praktische be
trouwbaarheid van de gevolgde methode. 
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Ep idemio logisch e in terp re ta ties 

Met het oog op eradicatie van poklcen kunnen thans met redehjke waar-
scWjnhjkheid enige conclusies worden getrokken (tabel 6). 

Monkeypox circuleert op natuurhjke wyze bij apen zoals variola bij 
de mens. Klinisch en epidemiologisch gedragen beide zich op overeen
komstige wijze: elk geeft epidemische verspreiding in de eigen gastheer
soort. Het reservoir van de infectie is daarin aanwezig. 

Monkeypox kan echter de gastheergrens doorbreken en infecties hij 
de mens veroorzaken die khnisch niet verschihen van variola. Maar 
monkeypox gedraagt zich bij de mens epidemiologisch anders: de ver
spreiding heeft een sporadisch karakter. De infectiebron is niet de mens, 
maar de aap. Contactingecties van mens op mens zijn uitzondering. 

Variola is in apen alleen als experimentele infectie bekend. Door 
aerosol of luchtcontact zijn in het bijzonder cynomolgus-apen te be
smetten. Wanneer variola als infectie in apen komt, zal de transmissie
keten spoedig afbreken. Onder experimentele omstandigheden sterft de 
infectie maximaal na 6 passages uh. Het is onwaarschijnhjk dat variola-

Tabel 6. 
Reservoirs van variola en monkeypox 

Mens Aap 

Variola Monkeypox 
epidemisch epidemisch 
herkomst: mens herkomst: aap 

Monkeypox Variola 
sporadisch experimenteel 
.herkomst: aap door aerosol 

door contact (lucht) 
max. 6 transmissies 

White poxvirus 
sporadisch 
herkomst: onbekend 

infecties onder apen in de vrije natuur zich zou kunnen handhaven. Men 
heeft trouwens in Aziatische gebieden waar cynomolgus-apen in grote 
getale leven en variola reeds lang is uitgeroeid, nimmer autochtone 
gevahen van pokken bij de mens waargenomen. De oude publikaties 
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omtrent verband tussen variola-epidemieën en pokken bij apen zijn in 
onze ti jd noch epidemiologisch noch virologisch bevestigd. 

White poxvirus is een probleem. Het virus is slechts sporadisch in apen 
gevonden. De herkomst van deze infecties is onbekend. 

Terugkerend tot de oorspronkelijke vraag of pokken bij de mens uit
roeibaar zijn, kan men op grond van de nieuwste bevindingen antwoor
den: variola wel, maar pokken niet. 





HORMONEN EN HUN R O L 

BIJ AANPASSINGEN VAN D I E R E N AAN HUN M I L I E U 

door 

Dr. B. Baggerman 

Dieren hebben zich op verschiüende manieren kunnen aanpassen aan hun 
omgeving. Zo hebben veel soorten hun lichaamsbouw aangepast aan het 
miheu waarin zij zich voortbewegen. Binnen de groep van b.v. de zoog
dieren is de lichaamsbouw van een lopend dier (hond), geheel anders 
dan die van een vliegend dier (vleermuis) en ook weer geheel anders dan 
die van een zwemmend dier (zeehond, dolfijn). Een geheel andere 
manier van aanpassing betreft die van de kleur van de huid, de haren of 
de veren; een mooi voorbeeld hiei-van vormen de schutkleuren. Dit zijn 
allemaal voorbeelden van aanpassingen, die we met het blote oog 
kunnen zien, maar er komen ook tahoze aanpassingen voor die niet 
zichtbaar zijn. Dit betreft dan aanpassingen op het niveau van de inwen
dige levensprocessen, of fysiologische processen. Ofschoon er over de 
twee eerstgenoemde veel boeiende dingen verteld kunnen worden, zal 
deze voordracht zich aheen bezighouden met fysiologische aanpassin
gen. Een voorbeeld hiervan betreft de aanpassing van vissen aan het 
leven in de zee, of in het zoete water. Elk van deze miheus stelt zijn 
eigen eisen aan de wijze waarop het dier met het water en de zouten in 
zijn lichaam dient om te gaan. Aan vissen die heen en weer trekken 
tussen de zee en het zoete water, zoals zalmen, palingen en stekelbaar
zen, worden daardoor in dit opzicht zelfs hele hoge eisen gesteld. Een 
geheel ander voorbeeld betreft het functioneren van de voortplantings
organen van dieren die in de gematigde en polaire streken van onze 
aarde leven. Zo planten deze dieren zich alleen voort in een beperkte 
periode van het jaar en verkeren hun voortplantingsorganen buiten die 
periode min of meer in ,,rust". De aanpassing aan de hier voorkomende 
seizoenswisselingen is altijd zodanig, dat de jongen ter wereld komen in 
de periode dat de temperaturen relatief hoog zijn en er het meeste 
voedsel is, waardoor ze dus snel kunnen opgroeien. Er zouden nog veel 
meer voorbeelden van fysiologische aanpassingen te geven zijn, maar 
deze twee zijn gekozen, omdat ze het thema vormen van deze voor
dracht. Ze omvatten tevens een groot gedeelte van het onderzoeks-

Natuurkundige Voordrachten, N.R. 55, naar een lezing voor de Koninklijke Maatschappij voor 
Natuurkunde Dihgentia te 's-Gravenhage op 22 november 1976. 
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ten-ein van de werkgroep Endocrinologie van liet Zoölogisch Laborato
rium te Groningen en het is mijn bedoehng u met deze voordracht wat 
meer inzicht te geven in de wijze waarop dieren zich fysiologisch kun
nen aanpassen aan hun miheu. Bovendien wh ik ermee laten zien, met 
wat voor soort van vraagstehingen biologen zich bezighouden en op 
welke wijze zij daarop antwoorden trachten te vinden. 

Voordat echter met het eigenlijke onderwerp van deze voordracht kan 
worden begonnen, moet eerst iets verteld worden over de opmerkelijke 
levensgeschiedenis van ons proefdier, de drie-doornige stekelbaars, of 
„Roodkaakje". Dit dier leeft gedurende de nazomer, herfst en winter in 
de zee en begint tegen eind januari, meer of minder ver, het zoete water 
binnen te trekken, waar hij zich voortplant tussen ongeveer half aprh en 
half juh. Daarna gaan de overlevende volwassen dieren en de jongen 
(terug) naar zee. Wanneer in het voorjaar het mannetje in ondiep zoet 
water is aangekomen, vestigt hy daar een territorium waarin, op de 
bodem, een nest gebouwd wordt. Dit nest is gemaakt van kleine stukjes 
plantenmateriaal, die met een draad van slijm (door de nieren gevormd) 
aan elkaar geplakt worden. Komt er een kuhrijp vrouwtje in de buurt, 
dan gaat het mannetje voor haar baltsen en haar naar het nest leiden. 
Wanneer het vrouwtje in het nest gekropen is, stimuleert het mannetje 
haar om de eieren af te zetten, waarna ze het nest verlaat. Direct hierna 
kruipt het mannetje achter haar aan door het nest om de eieren te 
bevruchten. Het vrouwtje wordt daarna door het mannetje weggejaagd 
en verlaat het nest voorgoed. Het mannetje daarentegen bhjf t bij zijn 
nest en gaat voor de eieren en jongen zorgen. Een van de dingen die hij 
daarby regelmatig doet, is het met zijn borstvinnen door het nest 
stuwen (waaieren) van een stroom „vers" water. Wanneer het legsel na 
een dag of tien uhgekomen is, kan het mannetje weer een nieuw nest 
bouwen en een nieuw legsel groot brengen. 

De trek heen en weer tussen de zee en het zoete water hebben stekel
baarzen gemeen met vissen als zalmen, palingen en nog een aantal 
andere soorten. Verder heeft de stekelbaars met alle andere in onze 
streken levende dieren nog gemeen, dat hij zich aheen in een beperkte 
t i jd van het jaar voortplant. Dh ahes betekent, dat de „problemen" 
waar stekelbaarzen mee te maken krijgen, ook problemen zijn waar veel 
andere diersoorten zich mee geconfronteerd zien. Wanneer we dit be
denken, krijgt hetgeen in deze voordracht verteld zal worden over de 
stekelbaars een wat ruimer kader. 

Tenslotte moet in deze inleiding ook nog iets in het algemeen verteld 
worden over wat nu eigenlijk hormonen zijn, omdat deze stoffen een 
belangryke rol spelen bij de betreffende aanpassingen. In het hchaam 
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van alle dieren wordt een groot aantal hormonen gevormd. Dit zijn 
chemische stoffen, die op bepaalde plaatsen in het lichaam worden 
geproduceerd (vaak in „klieren") en ter plaatse aan het bloed afgegeven. 
Zodoende komen ze op allerlei verschillende plaatsen in het lichaam 
terecht, waar ze heel speciale invloeden uitoefenen. Tezamen met het 
zenuwstelsel vormt het hormonale (endocriene) systeem één van de 
twee ,,boodschapper-systemen" van het lichaam. Immers, boodschap
pen zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van een organisme, 
waar meer of minder grote afstanden kunnen hggen tussen processen, 
die gecoördineerd moeten verlopen. Ook wanneer we denken aan fysio
logische aanpassingen aan het miheu zal het duidelijk zyn, dat „bood
schappen" noodzakelijk zijn om een inwendig proces te laten verlopen 
in overeenstemming met de eisen die de buitenwereld aan het dier stelt. 

I. Aanpassingen samenhangende met de trek tussen de zee en het zoete 
water 

Trek is bij dieren een veel voorkomend verschijnsel en heeft meestal tot 
doel het verlaten van een gebied, waar de omstandigheden gedurende 
een gedeelte van het jaar ongunstig gaan worden. Er zijn tenminste twee 
redenen te bedenken, waarom het voor de stekelbaars voordelig is om 
's winters in zee te leven. Zo vriest de zee 's winters nooit dicht, terwijl 
er in dat jaargetijde ook altijd meer voedsel in aanwezig is dan in het 
zoete water. Zijn eieren moet de stekelbaars echter altijd in het zoete 
water leggen, omdat deze doodgaan in zeewater. 

Deze trek tussen de zee en het zoete water stelt aan de andere kant 
echter bijzonder hoge eisen aan het dier, zoals hieronder zal blijken. Die 
eisen hggen op het gebied van de regulering van de hoeveelheid zouten 
en water in het hchaam. Een dergelijke regulering is noodzakelijk, om
dat dierlijke organismen pas optimaal kunnen functioneren, wanneer ze 
een bepaalde hoeveelheid water en zouten in hun hchaam hebben; af
wijkingen hiervan worden altijd zo snel mogelijk teruggebracht tot het 
„normale" niveau. Dit betekent, dat bij trekkende vissen altijd ongeveer 
vergelijkbare hoeveelheden water en zouten in het hchaam aanwezig 
zijn. Ongeacht of ze zich nu in zoet of in zout water bevinden. Dit is 
opmerkelijk, omdat zeewater op enige afstand van de kust al gauw pim. 
25 — 35 gr. keukenzout per liter bevat, terwijl er in zoet water nauwe
lijks enig zout voorkomt. 

Nu heeft men kunnen vaststehen, dat er in de hchaamsvloeistoffen 
van vissen die in zoet water leven, altijd meer zouten aanwezig zijn dan 
in het hen omringende zoete water. Bij vissen die in zee leven is juist het 
omgekeerde het geval: deze dieren hebben minder zouten in hun 
hchaam dan zich in het zeewater bevinden. Deze situatie heeft erg 
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belangrijke consequenties, zoals uit Tabel I blijkt. Daaruit kan men con-

Tabell. 
Wijze waarop vissen die in zout, of in zoet water leven moeten „omgaan" met liet water en de 
zouten in hun lichaam. 

vis in ZOUT water 

Heeft minder zouten in zijn lichaam dan in 
het milieu aanwezig zijn en dreigt daardoor 

teveel water kwijt te raken 

De vis moet daarom zorgen dat hij 
1) zo min mogelijk water uitscheidt via de 

nieren 
2) veel zeewater drinkt 
3) het teveel aan binnengekregen zouten 

weer kwijt raakt 

vis in Z O E T water 

Heeft meer zouten in zijn hchaam dan in het 
milieu aanwezig zijn en dreigt daardoor 

teveel water binnen te krijgen 

De vis moet daarom zorgen dat hij 
1) zo veel mogeUjk water uitscheidt via de 

nieren 
2) geen water drinkt 
3) geen zouten verliest 

cluderen, dat vissen in zoet water precies „andersom" met hun water en 
zouten moeten omgaan dan vissen in zeewater. 

Vissen hebben een aantal plaatsen in hun hchaam waar water en 
zouten met het mhieu kunnen worden uitgewisseld, nl. in de kieuwen, 
darmen en nieren (en in geringe mate ook in de huid). Op al deze 
plaatsen blijken aanpassingen te kunnen optreden met betrekking tot de 
hoeveelheid water en zouten die passeren en hierbij speelt een aantal 
hormonen een rol. De t i jd laat echter alleen een bespreking toe van 
processen die in de nieren plaatsvinden en van de invloed daarop van 
één hormoon, het prolactine. 

De nieren van gewervelde dieren zijn zeer uheenlopend van vorm en 
grootte, maar zijn ahemaal opgebouwd uit vergelijkbare eenheden, de 
zg. nefronen (Fig. 1). Een nefron is een dun buisje, waarvan het ene 
einde een soort trechtertje (kapsel van Bowman) vormt en waarvan het 
andere einde uitmondt in een systeem kanaaltjes, dat de gevormde urine 
afvoert naar de blaas. In het trechtertje komt vloeistof terecht, die uh 
het bloed gefiltreerd wordt door de heel dunne wanden van een kluwen
tje kleine bloedvaatjes (glomerulus), dat zich in elk trechtertje bevindt. 
Het fihraat bevat dus veel water, waarin zowel afvalstoffen als waarde
vohe stoffen opgelost zijn, maar waarin bv. geen bloedhchaampjes voor
komen, omdat die niet door het „ fh te r" gaan. Bij de mens bevat elke 
nier meer dan een miljoen van dergelijke nefronen en de trechtertjes van 
al deze eenheden tezamen vangen per dag een hoeveelheid van 170 hter 
vocht op! Hiervan wordt echter pim. 99% weer teruggewonnen in de 
nefronen, zodat uiteindelijk slechts pim. 1,5 hter urine per dag wordt 
geloosd. Deze terugwinning wordt verricht door de cehen, die de wand 
van de nefronbuisjes vormen en die het vocht doorgeven aan de vele 
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aanvoerend 
bloedvat 

glomerulus 
afvoerend 

bloedvat 

nefron 

trechtertje (Kapsel van Bowman) 
waarin bet filtraat van het 
bloed terecht l^omt 

buis je ,waar in terugwinning 
plaats vindt van water en 
waardevolle stoffen 

urine naar blaas 

Fig. 1. Geschematiseerde en, omwille van de duidelijkheid, sterk vereenvoudigde voorsteUing 
van de bouw van een nefron. De nieren zijn opgebouwd uit een zeer groot aantal 
nefronen, die dicht op elkaar Uggen en waartussen veel bloedvaten lopen (deze laatsten 
zijn niet weergegeven). De glomerulus is een kluwentje van zeer dunwandige bloedvaat
jes, waar doorheen bloedvloeistof (zonder bloedUchaampjes) wordt „geperst" o.i.v. de 
bloeddruk. In dit, door het „trechtertje" opgevangen fUtraat, bevinden zich zowel waar
devolle stoffen als afvalstoffen. De cellen die de wand van de buisjes vormen, zijn in 
staat water en waardevoUe stoffen, al naar behoefte, terug te winnen. Deze stoffen 
komen dan terecht in de bloedvaten, die tussen de nefronen lopen. AUeen een deel van 
het water, met daarin de afvalstoffen wordt als urine naar de blaas afgevoerd. De pijlen 
geven de richting aan, waarin de diverse stoffen zich bewegen. 

bloedvaten die zich altijd tussen de nefronen in de nier bevinden en 
vanwaar het weer naar de rest van het lichaam kan worden vervoerd. De 
buisjes winnen echter niet aheen water terug, maar ook (al naar behoef
te) zoveel mogelijk van de waardevohe stoffen, w.o. suikers en zouten. 
Het zijn dus hoofdzakehjk de afvalstoffen, die met een betrekkelijk 
kleine hoeveelheid vocht als urine worden uitgescheiden. 

De nieren van de stekelbaars zijn wehswaar veel kleiner dan die van de 
mens en ook anders van vorm, maar zijn eveneens opgebouwd uit nefro
nen die vergehjkbare functies vemihen. De hoeveelheid urine die een 
stekelbaars vormt hangt echter af van het milieu waarin het dier zich 
bevindt (zie Tabel I) . 
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Zoals al eerder werd gezegd, is het voor dieren noodzakelijk dat ze 
een bepaalde hoeveelheid zouten in hun hchaam hebben (w.o. keuken
zout). Al naar behoefte winnen de cehen van de nefronen dan meer of 
minder zouten uit het filtraat terug. Nu is bekend, dat cehen die actief 
bezig zijn zouten terug te winnen, een aantal karakteristieke kenmerken 
gemeen hebben. Eén daarvan is, dat ze veel van een bepaald type 
enzymen bevatten (eiwitachtige stoffen), die noodzakelijk blijken te 
zijn voor het transport van die zouten door de celwand heen. Verder 
vertoont de microscopische bouw van dergelijke cehen ook een aantal 
opvahende kenmerken. Zo bezit de wand, die de basis van de cel vormt, 
een groot aantal diepe plooien. Men weet welhaast zeker, dat bovenge
noemde enzymen zich juist in deze geplooide wand bevinden. Als ge
volg van die vele plooien is de oppervlakte van deze wand dus enorm 
vergroot, waardoor er veel enzymen a.h.w. een „plaats" kunnen vinden. 
Verder bevinden zich in dergelijke cehen, tussen die plooien, ook veel 
mitochondriën. Dit zijn onderdelen van de cel, die betrokken zijn bij de 
levering van energie, die o.m. nodig is voor zouttransport. Tenslotte 
bezitten dergelijke cehen ook nog een grote kern. De kern vormt een 
zeer belangrijk onderdeel van ahe cehen, omdat hierin de „genetische 
informatie" hgt opgesloten. Daardoor is de kern in staat allerlei pro
cessen in de cel te dirigeren en is hij groter, naarmate hij actiever hier
mee bezig is. Een van de processen, die in bovengenoemde cehen door 
de kern gestimuleerd wordt, is de vorming van de enzymen die bij de 
terugwinning van zouten betrokken zijn. 

Dr. S.E. Wendelaar Bonga, tot voor kort een van de onderzoekers van 
onze werkgroep, onderzocht nu, hoe de cehen eruh zien van de nefro
nen van stekelbaarzen, die hetzij in zeewater, hetzij in zoet water leven. 
Hij vond toen de verschihen, die in Tabel I I zijn opgesomd (zie ook 
Fig. 2). Wanneer we nu deze gegevens vergehjken met a) hetgeen hier-

TabellI 
Enkele karakteristieke verschillen tussen nefroncellen van stekelbaarzen die in zout, of in zoet 
water leven. 

stekelbaarzen in ZOUT water 

De cellen in de wand van de nefronen bezit
ten: 

1) weinig plooien in de basale wand 
2) relatief weinig partikeltjes per oppervlak

te-eenheid op die plooien 
3) weinig mitochondriën 
4) een kleine kern 
5) weinig enzymen (van het soort dat be

trokken is bij zouttransport) 

stekelbaarzen in Z O E T water 

De cellen in de wand van de nefronen bezit
ten: 

1) zeer veel plooien in de basale wand 
2) veel partikeltjes per oppervlakte-eenheid 

op die plooien 
3) veel mitochondriën 
4) een grote kern 
5) veel enzymen (van het soort dat be

trokken is bij zouttransport) 
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boven gezegd is over zout-transporterende cellen en b) met de gegevens 
uit Tabel I , (speciaal voor wat betreft het zuinig omgaan met zouten 
door zoetwater vissen), dan zien we dat ze geheel met elkaar in overeen
stemming zijn. De cellen van de nefronen van de zoetwater dieren ver
tonen alle kenmerken van cellen die zeer actief bezig zijn met het 
transport van zout, vanuit de holte (lumen) van het nefronbuisje, terug 
in het bloed. De cehen van de zeewaterdieren daarentegen, zijn op 
grond van bovengenoemde kenmerken weinig actief te noemen met 
betrekking tot het transport van zouten. Dit is ook te verwachten, 
omdat Tabel I immers laat zien, dat zeewaterdieren een overmaat aaii 
zouten binnenkrijgen en deze dieren dus eerder zouten moeten zien 
kwijt te raken, dan terug te winnen. 
Wanneer we vervolgens kijken naar wat er gebeurt in de nieren van 
stekelbaarzen, die in het voorjaar vanuh de zee het zoete water gaan 
binnentrekken, dan laten Tabel I I en Fig. 2 zien, dat de nefroncehen 

kern 

mitochondrion 

I plooi 

nefroncel van stekelbaars 
in ZOUT water 

kern 

mitochondrion 

plooi 

nefroncel van stekelbaars 
in ZOET water 

Flg. 2 Schematisch getekende doorsnede door ceUen uit de wand van een nefronbuisje. De hier 
getekende bovenzijde van de cellen is naar het lumen van het buisje gericht; de pijl 
geeft de nchting van terugwinning aan. Bij dieren in zoet water vertonen deze cellen 
a) veel meer plooien in dc basale wand van de cel, b) veel meer mitochondriën en c) een 
grotere kern, dan de cellen van dieren in zout water. Niet aUe in Tabel II opgesomde 
verschillen zijn hier weergegeven. 

grote veranderingen moeten ondergaan. Wendelaar Bonga onderzocht 
nu, hoe snel dergelijke veranderingen zich kunnen voltrekken en hij 
plaatste daartoe stekelbaarzen dhect vanuh zeewater in zoet water. Hij 
vond toen, dat de veranderingen, die in Tabel I I worden opgesomd, zich 
by deze dieren binnen 6-9 dagen voltrokken hadden. Verder onderzocht 
Ihj ook de invloed die het hormoon prolactine heeft op de snelheid van 
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deze aanpassing. Hij gaf daartoe aan een deel van de zeewaterdieren, 
vlak vóór het overzetten in zoet water, een injectie met dit hormoon, 
terwijl het andere deel van deze dieren geen hormoon kreeg toegediend 
en dus als controle-dieren fungeerden. Het resultaat was, dat bij de 
dieren die de prolactine-injectie hadden gekregen de betreffende ver
anderingen zich reeds binnen 3 dagen hadden voltrokken, terwijl bij de 
controle-dieren dit weer 6-9 dagen duurde. Prolactine is dus in staat bij 
stekelbaarzen de diverse aanpassingen van de nefroncellen aan het leven 
van de vis in zoet water te stimuleren. 

Wat is prolactine nu voor een hormoon en waarom werd juist de 
invloed van dit hormoon onderzocht? Prolactine wordt hij alle gewer
velde dieren geproduceerd door het zg. hersenaanhangsel, de hypofyse. 
By zoogdieren stimuleert het o.a. de vorming van melk in de melk-
kheren en bij duiven de vorming van de „kropmelk", waarmee deze 
dieren hun jongen voeren. Een groot aantal in zoet water levende vissen 
bhjkt van dit hormoon een geheel ander „gebruik" te maken. Zo heeft 
men kunnen aantonen, dat veel vissoorten (maar niet allemaal) dood
gaan in zoet water wanneer er geen prolactine in hun bloed zit. Eén van 
de doodsoorzaken blijkt dan te zijn, dat ze veel te weinig zouten in hun 
hchaam hebben. De proeven van Wendelaar Bonga wijzen er dus op, dat 
ook stekelbaarzen prolactine nodig hebben om zich aan het leven in 
zoet water te kunnen aanpassen. 

Een volgende vraag die nu rijst is, of de stekelbaarzen ook onder 
natuurhjke omstandigheden „gebruik" maken van prolactine. M.a.w. 
kan men nu aantonen, dat bij dieren die in het voorjaar het zoete water 
zijn binnengetrokken, de hypofyse-cellen ook méér prolactine produ
ceren, dan die van dieren die zich (nog) in zeewater bevinden? Dit werd 
in een voorlopige proef onderzocht door een andere medewerker, Drs. 
H. Slijkhuis. Deze vond, dat de prolactinecellen van dieren die in het 
voorjaar in zeewater werden gehouden, veel minder actief waren, dan 
die van dieren die reeds in zoet water leefden. Hieruit kan de voorlopige 
conclusie getrokken worden, dat de hypofysecehen meer prolactine 
gaan produceren, wanneer de dieren tijdens hun trek in contact komen 
met zoet water. Van vissen is bekend dat zij zintuigen bezitten, waar
mee ze kunnen waarnemen of zich in het water meer of minder zouten 
(of andere stoffen) bevinden. By de trekkende stekelbaars zuhen derge
hjke zintuigen hun berichten doorgeven naar de hersenen en vooral naar 
de bodem daarvan (de hypothalamus). Daar bevinden zich speciale 
zenuwcehen, die de ,,nerveuze" berichten die van de zintuigen komen, 
vertalen in een chemisch bericht, een zg. neuro-endocriene stof. Het is 
dan de hoeveelheid van deze laatste stof, die uiteindelijk bepaalt hoe
veel prolactine de hypofysecellen zullen gaan vormen. 

Alsof dit alles nog niet ingewikkeld genoeg is, gaat er zich in het 
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voorjaar bij geslachtsrijpe mannelijke stekelbaarzen nog een extra com
phcatie voordoen. We hebben reeds verteld, dat dit dier een nest bouwt 
van plantaardig materiaal, dat Wj aan elkaar „li jmt" met slijm, dat in de 
nieren wordt gevormd. De nieren doen dit o.i.v. het mannehjke ge
slachtshormoon (testosteron), dat bh de rijpe mannetjes in de testikels 
wordt gevormd. Drs. A.J.H. de Ruiter (eveneens een medewerker van 
onze groep) heeft nu onderzocht wat er eigenlijk in de nier gebeurt, 
wanneer die onder invloed van testosteron komt te staan, ffij vond dat 
dit orgaan voor 90% omgevormd wordt tot een orgaan, dat aheen maar 
slijm produceert voor de nestbouw. De bouw van de nefroncehen in de 
nieren vertoont dan ook geen enkel kenmerk meer, dat typerend is voor 
cellen die actief zout transporteren. Zo vertonen ze bv. geen spoor meer 
van de vele plooien in de basale wand en hebben ze ook bijna geen 
„zouttransporterende" enzymen meer, maar zhten ze daarentegen vol 
met bohetjes, waarin zich het slijm bevindt. Dit ahes betekent, dat de 
nieren van rijpe mannelijke stekelbaarzen hun normale functies in zoet 
water niet meer kunnen uhoefenen! Maar op welke wijze raken deze 
dieren dan de overmaat water kwij t die zij binnen krijgen en op welke 
manier kunnen ze dan de zo noodzakelijke zouten terugwinnen 
(Tabel I)? De Ruiter heeft nu sterke aanwüzingen, dat cellen in de darm 
al deze functies van de nieren gaan overnemen! Zo kon Wj aantonen, 
dat de darm van rijpe mannelijke stekelbaarzen in zoet water veel meer 
water uitscheidt dan die van niet-rijpe mannelijke stekelbaarzen. 
Verder kon hij ook aantonen, dat in de darmcehen van de eerstge
noemde dieren duidelijk meer „zouttransporterende" enzymen aan
wezig waren, dan in die van de laatstgenoemde dieren. De darmcehen 
moeten nog beter onderzocht worden, maar gevonden is al wel, dat ze 
weer die typische plooien bezitten in de basale wand, die zo ken
merkend zijn voor cellen die actief zouten terugwinnen. Nog niet is 
aangetoond, of voor het optimaal functioneren van darmcehen betref
fende de uitscheiding van water en de terugwinning van zouten ook 
prolactine nodig is, maar dit l i jkt wel waarschijnlijk. 

Tot zover hetgeen ik wilde vertellen over de nierfuncties Wj de stekel
baars, die vanuit de zee naar het zoete water trekt. Wat er gebeurt bij 
een dier dat van het zoete water naar de zee trekt is nog niet bestu
deerd. Het ligt echter erg voor de hand, dat daar de prolactinecellen 
minder hormoon zullen gaan vormen, als gevolg waarvan de bouw (en 
de functie) van de nefroncellen verandert in de richting van die van 
zeewater dieren. Andere visssoorten, zoals zalm en paling, die ook 
tussen de zee en het zoete water heen en weer trekken, worden met 
dezelfde problemen geconfronteerd als de stekelbaars en het vermoeden 
ligt voor de hand, dat ze deze misschien op dezelfde manier zuhen 
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„oplossen". Toch moeten we met een dergelijke generahsering voor
zichtig zijn, omdat bv. van de paling bekend is, dat hij heel goed in zoet 
water kan leven zonder prolactine! Verder dient nogmaals opgemerkt te 
worden, dat naast de nieren en de darm, ook de kieuwen bij vissen zeer 
nauw betrokken zijn bij de uhwisseling van water en zouten. Daarbij 
spelen vaak ook nog andere hormonen een rol, maar het zou te ver 
voeren daarop in te gaan. Wel is het interessant te vermelden, dat in zee 
levende vissen de overmaat aan zouten, die zij met het drinken binnen
krijgen, niet aheen uitscheiden via de nieren, maar vooral ook via de 
kieuwen. Hierbij spelen dan hormonen een rol, die vergelijkbaar zijn 
met die uit de schors van de bijnieren bij zoogdieren, zg. corticoste-
roiden. Deze hormonen blijken bij die vissen bovendien ook nog de 
opname van water door de cehen van de darm te stimuleren. 

II. Aanpassing van de voortplantingsperiode aan de wisselende seizoe
nen 

In de inleiding werd al vermeld, dat dieren in de gematigde en polaire 
streken ahijd jongen krijgen in die periode van het jaar, waarin de 
condities het gunstigst zijn voor een snelle groei. Daardoor zuhen de 
jongen in optimale conditie verkeren tegen de ti jd dat het ongunstige 
jaargetijde begint en zuhen hun kansen om die t i jd goed door te komen 
zo groot mogelijk zijn. Zouden de dieren later in het jaar jongen krijgen, 
dan zouden deze in minder goede conditie de winter ingaan en dus 
minder kans op overleving hebben. Hieruit volgt, dat het voor het 
voortbestaan van elke diersoort van wezenhjk belang is, zijn jongen te 
krygen in de juiste periode van het jaar. De vraag waarop we in dit 
gedeelte van de voordracht een antwoord zouden wihen geven, is op 
welke manieren dieren hiertoe in staat zijn. 

Alvorens hierop ingegaan kan worden, moet eerst iets verteld worden 
over de conditie waarin de geslachtsorganen van in het wild levende 
dieren verkeren in de loop van een jaar. Onder geslachtsorganen, of 
gonaden, verstaat men in de eerste plaats de testikels en ovaria, waarin 
de zaadcehen en de eieren gevormd worden. In deze organen worden 
echter ook de mannelijke en vrouwehjke geslachtshormonen ge
produceerd, die noodzakelijk zijn voor optimale ontwikkeling van de 
geslachtswegen en -kenmerken en voor het uitvoeren van voortplan
tingsgedrag. By in het whd levende dieren zijn de gonaden echter aheen 
volledig ontwikkeld, of „rijp", tydens de voortplantingsperiode; buiten 
deze periode verkeren ze min of meer in „rust". Dit betekent, dat deze 
organen in de loop van een jaar ingrijpende veranderingen ondergaan. 
Zo gaan vrijwel direct na de voortplantingsperiode de gonaden in ont
wikkehng teruglopen. Dh houdt in, dat de rijpe zaadcehen en eieren 
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verdwijnen en er alleen weinig ontwikkelde stadia achterblijven, terwijl 
er ook geen hormonen meer worden gevormd. Na enige weken of maan
den, afhankelijk van de diersoort, beginnen de gonaden zich dan weer 
heel langzaam te ontwikkelen, zodat ze opnieuw vohedig rijp zijn om
streeks de tyd dat het volgende voortplantingsseizoen begint. Dit alles 
betekent, dat het tè simpel zou zijn om te denken dat dieren, zoals 
vogels en vissen, zich steeds in het voorjaar zouden voortplanten, omdat 
ze dan gaan reageren op de gunstiger wordende uhwendige omstandig
heden, zoals hogere temperaturen, langer wordende dagen, meer 
voedsel, enz. Deze omstandigheden zijn zeker van invloed, maar we 
zullen beshst ook moeten kijken naar de omstandigheden gedurende het 
voorafgaande jaargetijde, waarin de gonaden al bezig zijn zich te ont
wikkelen. 

In het nu volgende stuk wh ik proberen te laten zien op welke wijze 
de driedoornige stekelbaars in staat is zich elk jaar tussen hah aprh en 
half juh voort te planten. Bij de proeven, die ik daar zelf over gedaan 
heb, kon ik voortbouwen op het vele onderzoek dat op dh gebied met 
vogels is gedaan. Reeds in 1926 toonde de Canadees Rowan aan, dat het 
mogehjk is vogels in het hartje van de winter geslachtsrijp te krijgen, 
door ze in herfst en winter bloot te stehen aan een lange daglengte, bv.' 
16 uren licht per dag. Een hoge temperatuur bleek niet noodzakelijk, 
daar de rijping plaatsvond terwijl de dieren buhen, bij de heersende lage 
temperaturen, werden gehouden. Zelf heb ik ook vooral de invloed van 
de daglengte onderzocht bij de stekelbaarzen. 

Mijn proeven werden als volgt uhgevoerd. Op verschhlende tijden van 
het jaar ving ik stekelbaarzen uit een grote vyver in de buurt van het 
laboratorium. De dieren waren hierin opgekweekt uh eieren, die in juni 
gelegd waren. Deze dieren werden verdeeld in kleine groepen (15-20 
dieren), die in aquaria werden geplaatst waarin zand, planten en vol
doende voedsel aanwezig was. Elk aquarium werd in een aparte ruimte 
(temperatuurcel) geplaatst, waarin altijd een temperatuur van 20° C 
heerste, maar waarin het hcht gedurende verschihend lange perioden 
kon branden, gereguleerd door schakelklokken. Zo brandde bv. in de 
ene cel het licht 16 uur per dag (16 L) , in een ander 12 uur (12 L) en in 
weer een andere 8 uur (8 L). Vanaf het moment waarop de dieren in 
deze cehen werden gezet (= begin van de proef), werd dagelijks gekeken 
of er dieren geslachtsrijp geworden waren. Bij de mannetjes was dit het 
geval, wanneer ze een nest bouwden, en bij de vrouwtjes, wanneer het 
mogelijk was d.m.v. een hchte druk op hun dikke buik de eieren uit te 
drijven. Dan werd genoteerd op welke dag na het begin van de proef het 
dier l i jp geworden was en werd het uit het aquarium verwijderd. Elke 
proef leverde dus een tweetal gegevens op nl. 1) hoeveel dieren uh elk 
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groepje binnen een bepaalde periode (minstens 65 dagen) rijp geworden 
waren en 2) hoeveel dagen na het begin van de proef elk van deze dieren 
rijp geworden was. 

Fig. 3 laat het resultaat zien van twee van dergelijke proeven. De 
eerste werd gedaan met dieren, die op 16 november in de vijver werden 
gevangen en de andere met dieren, die op 25 januari werden gevangen. 
In beide gevahen werden ze blootgesteld aan 16 L, 1 2 L e n 8 L (alle
maal bij 20° C). 
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Fig. 3 Het resultaat van twee proeven (die resp. begonnen op 16 november en 25 januari), 
waarbij groepjes stekelbaarzen die buiten gevangen waren, gedurende 100 dagen werden 
blootgesteld aan drie verschillende daglengten, 1 6 L , 1 2 L e n 8 L (alles bij 20° C). Weer
gegeven is het aantal dieren dat, na verloop van een kleiner of groter aantal dagen 
geslachtsrijp werd. Aan de rechterzijde staat, in de verticale kolommetjes, met zwart 
weergegeven het percentage dieren uit elk groepje, dat rijp werd bij de betreffende 
daglengte. 
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Wanneer we eerst de proef van 16 november bekijken, dan zien we 
dat de 16-L-dieren allemaal snel geslachtsrijp werden, nl. binnen 24-39 
dagen. Dat wh dus zeggen dat deze dieren tussen 10 en 29 december in 
voortplantingsconditie verkeerden, dus ruim drie maanden eerder dan in 
de natuur! Nu was in deze proef niet aheen de daglengte lang (16 L) , 
maar ook de temperatuur hoog (20° C). Een hoge temperatuur had op 
zich echter veel minder invloed, omdat Fig. 3 laat zien dat geen enkel 
dier rijp werd by 8 L, ofschoon de temperatuur daar even hoog was als 
bü de 16-L-dieren. Verder toont Fig. 3, dat van de 19 dieren die by 
12 L zaten er slechts 2 rijp werden. Hierby was echter iets opmerkehjks 
aan de hand. Nadat het laatste van deze twee dieren rijp was geworden 
(op dag 64), werden de overige 17 dieren nog 36 dagen langer aan deze 
daglengte blootgesteld, maar werd er toch geen enkel dier meer rijp. 
Hierop kom ik nog terug. 

Nu de proef van 25 januari. Ook hier werden ahe 16-L-dieren rijp en 
wel binnen 11-42 dagen. In tegenstelling tot de vorige proef, werden nu 
echter eveneens alle dieren rijp die aan 12 L waren blootgesteld; ook 
hier gebeurde dit vrij snel en wel binnen 14-31 dagen. Tenslotte valt by 
de 8-L-dieren weer eenzelfde bijzonderheid op als by de 12-L-dieren van 
de november groep: toen het zesde dier van de 8-L-groep rijp was 
geworden op dag 31, werden de overige 13 dieren nog 69 dagen langer 
aan 8 L blootgesteld, maar tóch reageerde er geen één meer! Eenzelfde 
resultaat werd ook verkregen uit een groot aantal andere, vergelijkbare, 
proeven. Dh is een heel opmerkelijk punt en het l i jk t erop, of we hier te 
maken hebben met de uiting van een principe, dat van meer fysiolo
gische processen bekend is en dat bekend staat als een „aUes-of-niets" 
principe. Bij de stekelbaars zouden we in het verband van deze proeven 
kunnen zeggen: óf de dieren reageren wèl op een bepaalde daglengte en 
dan doen ze dat betrekkehjk snel, óf ze reageren er helemaal niet op, 
ook niet wanneer de proef heel lang wordt voortgezet. 

Men denkt, dat een „ahes-of-niets" reactie ontstaat, wanneer een 
proces a.h.w. een ingebouwde „drempel" heeft. Wh een prikkel een 
bepaalde reactie veroorzaken, dan moet hij sterk genoeg zyn om die 
drempel te kunnen overschrijden. Is die prikkel inderdaad sterk genoeg, 
dan volgt de reactie en die loopt dan ook vohedig af; is de prikkel niet 
sterk genoeg, dan gebeurt er „niets". Mijn interpretatie van de resuha
ten van de 12-L-dieren uit de novembergroep en die van de 8-L-dieren 
uit de januari-groep is nu, dat in beide gevallen de drempel slechts bij 
een deel der dieren laag genoeg was om door de hchtprikkel, uitgaande 
van 12 L, resp. 8 L, overschreden te kunnen worden. Bij deze dieren 
hep de reactie dan ook vohedig af, m.a.w. ze werden vrij snel geslachts
rijp. By ahe overige dieren was de drempel kennelijk te hoog om over-
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wonnen te worden en trad dus geen reactie op, zelfs niet na 100 dagen. 
Indien deze interpretatie juist is, dan laat Fig. 3 nog meer opmerke

lijke dingen zien. In de eerste plaats blijkt, dat in beide proefseries alle 
dieren reageerden op 16 L, maar in veel geringer aantal op 8 L, terwijl 
het aantal op 12 L reagerende dieren hier ongeveer tussenin lag. Hieruit 
zou men de conclusie kunnen trekken, dat 16 L een sterkere prikkel 
vormt voor het overwinnen van de drempel dan 12 L en deze weer een 
sterkere dan 8 L. In de tweede plaats laat Fig. 3 zien, dat in november 
slechts twee van de 19 dieren reageerden op 12 L, terwijl ze dit in 
januari aüemaal deden. Hieruit zou men dus kunnen concluderen, dat 
tussen november en januari de drempel lager geworden was. Dezelfde 
conclusie kan men trekken uit de reacties op 8 L: in november was bij 
aüe dieren de drempel nog te hoog om door 8 L overschreden te 
worden, maar in januari was deze bij een aantal dieren kennelijk al 
zover gedaald, dat zij in staat waren te reageren. 

Om deze conclusies nog wat nader te toetsen, werd nagegaan wat de 
reacties waren van dieren, die op verschiüende tijden van het jaar buiten 
gevangen waren en van die momenten af blootgesteld werden aan ver
schiüende daglengten (fotoperioden), variërende van 8 L tot 16 L (aües 
bij 20° C). Fig. 4 geeft de resultaten, waarbij voor de overzichtelijkheid 
aüeen de percentages weergegeven zijn van de dieren uit de betreffende 
groepjes, die binnen 65 dagen rijp geworden waren. Deze resultaten 
laten zien, dat bovenstaande gedachtengang inderdaad juist is. In juni/ 
ju l i bleek de drerripelwaarde zelfs zo hoog te zijn, dat geen enkel dier op 
16 L kon reageren. Dit begon te komen tegen eind augustus, terwijl 
tegen eind september de drempel zover gedaald was, dat van deze ti jd af 
alle dieren op 16 L konden reageren. Op een daglengte van 14 L begon
nen de dieren later te reageren, nl. tegen eind september. Op 12 L 
begonnen ze nóg weer wat later te reageren, nl. tegen eind november en 
op 8 L pas tegen eind december. In Fig. 4 is nu een lijn getrokken, die 
de maanden verbindt waarin, voor het eerst, enkele dieren uit een 
groep op een bepaalde daglengte reageerden. Deze l i jn geeft dus ruwweg 
het verloop weer van de daling van de drempelwaarde, zoals die onder 
natuurlijke omstandigheden plaatsvindt tussen juni en januari. 

Wat voor nut heeft het vaststehen van een dergelijke drempelwaarde-
kurve nu voor ons inzicht in de wijze waarop het voortplantingsseizoen 
van de stekelbaars wordt bepaald? Dit nut blijkt wanneer we het ver
loop van de drempelwaarde vergelijken met die van de twee gestippelde 
lijnen in Fig. 4. Deze hjnen geven'weer het aantal uren dat het per dag 
licht is op onze breedtegraad in de loop van de seizoenen. Op 21 juni is 
het 16 uur licht per dag, op 23 september 12 uur en op 21 december 
8 uur. Op 21 maart is het weer 12 uur licht en op 21 juni 16 uur. 
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Fig. 4. Weergave van het percentage stekelbaarzen, dat binnen 65 dagen rijp werd (zwart, vgl. 
overeenkomstige kolommetjes in fig. 3) van groepjes dieren, die in verschülende maanden 
van het jaar buiten gevangen waren en toen werden blootgesteld aan daglengten, variëren
de van 8L tot 16L (aUes bij 20°C). Voorbeeld: eind september (onderste horizontale as) 
werden stekelbaarzen blootgesteld aan resp. 16L, 14L, 12L en SL. Dit is weergegeven 
door de vertikale kolommetjes die, „boven" die datum, op de horizontale lijnen staan, 
die de betreffende fotoperioden weergeven. Het zwart in deze kolommetjes geeft aan dat 
100% van de dieren rijp werd bij 16L; 15% bij 14L en 0%bij resp. 12L en 8L. 
De getrokken Ujn geeft de hoogte weer van de drempelwaarde voor de inwerking van 
Ucht in de loop van het jaar. De gestippelde Ujnen geven het aantal uren weer dat het per 
dag Ucht is op onze breedtegraad in de loop van het jaar, variërende van pim. 16L in de 
zomer tot 8L in de winter. 

Omstreeks september zijn de dagen dus nog aardig lang en zijn ook de 
temperaturen nog niet al te laag. Wat dit betreft l i jkt de situatie dus erg 
op die van omstreeks maart; toch komen in de herfst nooit stekel
baarzen tot voortplanting en in het voorjaar wel. Fig. 4 laat nu zien op 
welke manier dit te verklaren is. Volgens de drempelwaarde-kurve 
hebben de dieren omstreeks september H u u r licht per dag ( H L ) 
nodig om rijp te kunnen worden; de natuurlijke daglengte omstreeks die 
t i jd is echter maar pim. 12 uur, zodat geen rijping kan optreden. Dit is 
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evenmin liet geval gedurende oktober, november en december, omdat 
de natuurlijke daglengte dan steeds korter is, dan die welke de dieren 
nodig hebben om rijp te worden. Daarin begint echter vanaf december 
verandering te komen. De drempelwaarde is dan al zover gedaald, dat de 
dieren zelfs rijp kunnen worden bij daglengten, die korter zijn dan de 
natuurlijke daglengte in die periode van het jaar. Fig. 4 laat zelfs zien, 
dat voor stekelbaarzen de daglengte na december niet eens meer langer 
zou behoeven te worden dan 8 uur: de dieren zouden dan tóch wel rijp 
gaan worden! 

De betekenis van de hoge drempelwaarde voor de inwerking van de 
daglengte die stekelbaarzen hebben in de nazomer en herfst is dus dui
delijk: deze belet dat ze zich in dat jaargetijde gaan voortplanten! Dit is 
van essentieel belang omdat, zoals al eerder vermeld werd, voortplanting 
in de herfst nadelige gevolgen kan hebben voor het voortbestaan van de 
soort. 

Op welke wijze moeten wij ons nu voorstehen, dat bv. een lange 
daglengte in staat is om in een dier de rijping van de geslachtsorganen te 
stimuleren? Hierover is bij veel diersoorten onderzoek gedaan en we 
moeten ons daarbij de volgende gang van zaken voorstehen. Het hcht, 
uitgaande van de lange daglengte, wordt waargenomen door zintuigen, 
zg. hcht-receptoren. Deze hggen in de ogen, maar kunnen (afhankelijk 
van de diersoort) ook liggen in een orgaantje „bovenop" de hersenen 
(de pijnappelkher, of epifyse) en ook wel elders in de hersenen. Deze 
receptoren geven de opgevangen „informatie" via zenuwen door aan 
speciale zenuwcehen, die in de bodem van de hersenen (hypothalamus) 
liggen en die als reactie hierop twee stoffen (neuro-endocriene stoffen) 
gaan produceren. Deze stoffen komen vervolgens in het hersenaan
hangsel (hypofyse) terecht, dat op zijn beurt als reactie hierop twee 
hormonen gaat produceren (gonadotrope hormonen). Het zijn dan uh
eindehjk deze twee hormonen, die via het bloed de gonaden bereiken en 
daar de vorming van rijpe zaadcehen en eieren gaan stimuleren, alsmede 
die van de geslachtshormonen. Via deze ingewikkelde keten kan een 
lange daglengte dus de gonaden stimuleren. Hier komt echter nog iets 
bij. We hebben immers gezien, dat het de hoogte van de drempelwaarde 
is, die bepaalt of een dier op een bepaalde daglengte zal kunnen reage
ren of iliet. We zuhen ons dus moeten voorstehen, dat deze drempel in 
de hele keten moet zijn „ingeschakeld", ergens tussen de hcht-recep
toren en de cehen in de hypothalamus die de neuro-endocriene stoffen 
vormen. Waar nu precies deze drempel gezocht moet worden en op wat 
voor fysiologische processen deze berust, is echter nog een raadsel. 

Tenslotte wh ik nog het antwoord trachten te geven op een andere 
vraag, die we in dit verband kunnen stehen. Fig. 3 laat zien, dat stekel-
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baarzen in de herfst verschihend reageren op de inwerking van resp. 
16 L, 12 L en 8 L. Dat betekent dus, dat deze dieren onderscheid 
kunnen maken tussen kortere en langere daglengten en de vraag rijst op 
welke manier ze daartoe in staat zijn. Dankzij onderzoek, dat de Ameri
kaan Hamner in 1963/1964 uitvoerde met vogels, kunnen we hier 
tegenwoordig min of meer een antwoord op geven. Op grond van het
geen toentertijd bekend was geworden over dagelijkse ritmen die veel 
biologische processen vertonen, stelde Hamner de hypothese op, dat 
een dier in de loop van een etmaal mogelijk niet steeds even gevoehg 
zou zijn voor de inwerking van hcht. Dh zou dan de basis kunnen 
vormen van zijn vermogen, onderscheid te kunnen maken tussen dag
lengten van verschillende duur, zoals we hieronder zuhen proberen dui
dehjk te maken. 

Hamner trachtte zijn hypothese te bewijzen door gebruik te maken 
van een serie van zg. „skelet-fotoperioden", een serie die ik ook bij de 
stekelbaars gebruikt heb en die in Fig. 5 schematisch is weergegeven. 

1 0 0 r % r i j p e dieren g^p 

% r i j p 

O % 

!% 

4 2 % 

7 8 % 

4 1 % 

24 uur 

aanta l uren l icht en donker | | per 24 uur 

Fig. 5. Het percentage dieren, dat binnen 65 dagen rijp werd van groepjes stekelbaarzen, die in 
november/december buiten waren gevangen en toen werden blootgesteld aan de verschü
lende „skelet-fotoperioden", die door de horizontale balken zijn weergegeven. AUe 
groepjes kregen aan het begin van elke dag 6 uur Ucht, en daarna nog eens twee uur 
extra, op verschülende tijden gedurende de rest van het etmaal. Het essentiële punt is, 
dat de dieren anders reageren, naarmate de twee uur extra Ucht later in het etmaal wordt 
gegeven, terwijl de totale hoeveelheid licht per dag voor aUe groepjes geUjk is, nl. 8 uur. 
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Het principe van dit soort proeven is, dat men groepen dieren aan liet 
begin van elk etmaal blootstelt aan een bepaald aantal uren licht, bv. 
6 uren en dat men ze daarna nog eens twee uren extra Ucht geeft, op 
verschillende momenten gedurende de rest van het etmaal. Deze twee 
uur hcht onderbreekt dan dus steeds de periode waarin het elk etmaal 
donker is, zoals Fig. 5 laat zien. Elke groep krijgt echter in totaal pre
cies dezelfde hoeveelheid hcht, nl. 8 uur. Deze 8 uur wordt in een der
gelijke proef gekozen op grond van hetgeen men van te voren vastge
steld moet hebben, nl. dat de te gebruiken proefdieren niet zuhen reage
ren op een aaneengesloten periode van 8 uren licht. Bij stekelbaarzen 
weten we dat dit het geval is bij dieren, die in de herfst worden ge
vangen (Fig. 3 en 4). De proef, waarvan de resultaten staan weergegeven 
in Fig. 5, is dan ook in de herfst gedaan. 

Indien de dieren wèl op elk moment van een etmaal even gevoelig 
zouden zijn voor de inwerking van de twee extra uren hcht, dan zouden 
ze op de in Fig. 5 weergegeven skelet-fotoperioden ahemaal op dezelfde 
manier moeten reageren. De figuur laat echter zien, dat dit beshst niet 
het geval was! De dieren reageerden inderdaad niet op de aaneenge
sloten periode van 8 uur licht, maar wel op 6 uur plus twee uur licht, 
wanneer deze twee uren later in het etmaal werden gegeven. Zo reageer
de 8% van de dieren, wanneer die twee uur licht werd gegeven tussen 10 
en 12 uur na het begin van het etmaal (= uur nul in Fig. 5). Wanneer die 
twee uur werd gegeven tussen 12 en 14 uur, reageerde 42% en wanneer 
die werd gegeven tussen 14 en 16 uur, reageerde 78%. Werd de twee uur 
echter nög later in het etmaal gegeven, dan reageerden weer minder 
dieren daarop, nl. 41%. Fig. 5 laat dus inderdaad zien, dat de stekel
baarzen die in deze proef gebruikt werden, in de loop van een etmaal 
niet steeds even gevoelig waren voor de inwerking van licht, maar dat ze 
een „dagelijks ritme" in die gevoeligheid vertoonden, met een maxi
mum omstreeks 14-16 uur na het begin van de dag. In dit opzicht 
bleken stekelbaarzen zich op dezelfde manier te gedragen als de vele 
vogelsoorten, die hierop door Hamner en anderen werden onderzocht. 

Een dergelijke proef met skelet-fotoperioden toont verder ook nog 
aan, dat de dagelijkse toe- en afname in de gevoeligheid voor hcht 
kennelijk onveranderd bl i j f t „doorgaan", ook al wordt het dier geduren
de een groot gedeelte van het etmaal in het donker gehouden. Dit 
dagelijkse ritme l i jkt daardoor een in het dier zelf aanwezige „kracht
bron" te hebben en men noemt zo'n ritme dan ook vaak een „biolo
gische klok". Het is nog onbekend, waar de oorsprong van deze „klok" 
gezocht moet worden. 

Het hierboven omschreven dagelijks ritme in gevoehgheid voor de 
inwerking van hcht is er nu de oorzaak van, dat stekelbaarzen in de 
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herfst niet reageren op 8 L, maar wel op 16 L. Immers, die 8 L treft hen 
in een periode van de dag, waarin ze er niet of nauwelijks gevoelig voor 
zijn. Daarentegen staan de dieren die bij 16 L gehouden worden, ook 
aan de inwerking van hcht bloot gedurende een periode van de dag, 
waarin ze daar wel gevoelig voor zijn, nl. tussen 8 en 16 uur; vandaar 
dat deze dieren dus wel op 16 L reageren. De stekelbaars gebruikt dus 
dit dagelijks ritme in gevoeligheid voor hcht als „klok", om onderscheid 
te maken tussen daglengten van verschillende duur. 

Tenslotte moet nog de vraag gesteld worden, op welke wijze de ge
gevens van Fig. 4 verklaard kunnen worden, die laten zien dat naarmate 
het voorjaar nadert, de dieren ook gaan reageren op daglengten korter 
dan 10 uur, terwijl Fig. 5 laat zien dat de dieren daarvoor niet gevoelig 
waren! Hierbij moet eerst nogmaals opgemerkt worden, dat Fig. 4 be
rust op reacties van dieren die in de herfst gevangen waren. We zuhen 
dus moeten nagaan, of dieren die in de nazomer, herfst, winter en 
voorjaar gevangen worden, wel allemaal op dezelfde manier op die 
skelet-fotoperioden zullen reageren. Deze proeven heb ik gedaan en de 
resultaten heten het volgende zien. In september reageerde slechts een 
klein gedeelte van de dieren op de twee extra uren hcht, wanneer die 
gegeven werden tussen resp. 12 en 14 uur en 14 en 16 uur. Tegen eind 
december echter reageerden ahe dieren op deze fotoperioden, terwyl 
ook een klein gedeelte reageerde op hcht, dat hen trof tussen resp. 8 en 
10 uur en 10 een 12 uur. Begin maart tenslotte, reageerden ahe dieren 
op alle in Fig. 5 weergegeven fotoperioden. 

De conclusie is dus, dat het dagelijks ritme in de gevoehgheid voor 
licht tussen september en maart verandert en wel in die zin, dat de 
dieren steeds gevoehger gaan worden voor licht dan hen eerder in de 
dag treft. Wanneer we nu tenslotte nog eens gaan kijken naar Fig. 4, dan 
mogen we waarschijnhjk concluderen, dat de hierboven beschreven jaar
lijkse verandering in het dagelijkse ritme in gevoeligheid voor hcht, 
waarscWjnlijk zeer nauw zal samenhangen met de, in die figuur weerge
geven, jaarhjkse verandering in de hoogte van de drempelwaarde. Over 
de wijze waarop deze twee verschijnselen zouden kunnen samenhangen, 
kunnen we op dit moment alleen nog maar speculeren: mogelijk zijn ze 
zelfs identiek! Onbekend is ook nog, op wat voor fysiologische proces
sen dit ahes berust. 

Het zal duidelijk zijn, dat het meeste van hetgeen hierboven verteld is 
aheen voor de stekelbaars geldt en de vraag rijst natuurlijk weer, in 
hoeverre andere diersoorten ook van dergelijke mechanismen gebruik 
maken. Het is zeer waarschijnlijk, dat veel diersoorten die het begin van 
hun voortplantingsperiode bepalen d.m.v. een reactie op de daglengte. 
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gebruik maken van een dagelijks ritme in gevoeligheid voor hcht. Dit is 
vooral bij veel vogelsoorten op overtuigende wijze aangetoond. De er
varing heeft echter geleerd, dat we met het generaliseren van principes 
bij levende wezens altijd uiterst voorzichtig moeten zijn. In de miljoe
nen jaren dat de natuur ,,functioneert", heeft zij zich zo vindingrijk 
getoond op het gebied van aanpassingsmogelijkheden, dat er praktisch 
geen macro- of micro-miheu op aarde is, waar zich geen dierlijke wezens 
hebben weten te vestigen. Dit houdt echter tevens in, dat by praktisch 
elke diersoort de aanpassingen weer op andere wijzen tot stand gebracht 
kunnen zijn. 
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Op grond van de huidige ontwikkeling kan men van bubbelgeheugens 
een capaciteit verwachten die groter is dan 10^ bits, en een toegangstijd 
(access time) die korter is dan 1 ms. Hun toekomst ligt dan ook waar
schijnlijk daar waar de „snelle" kern- of halfgeleidergeheugens niet 
groot genoeg, en de gebruikelijke „grote" geheugens (de magnetische 
band en de grote schijven) niet snel genoeg zijn. Concurrenten voor dit 
toepassingsgebied zijn de geheugens met ladingstransport („charge
coupled devices"). In beide soorten worden de bits in schuifregisters 
getransporteerd; in bubbelgeheugens geschiedt dit met behulp van een 
magnetisch draaiveld. De schuifregisterwerking wordt verkregen met 
circuits die fotolithografisch worden aangebracht Het voordeel van 
bubbelgeheugens is, dat het daarbij vereiste aantal fotomaskers gering is. 
In dit opzicht zijn „eenmaskergeheugens" van bijzonder belang De 
besturing van bubbelgeheugens geschiedt meestal via stroompulsen, en 
ook soms ten dele via het draaiveld dat de bubbels voortstuwt. In het 
laatste geval wordt de draaizin op geprogrammeerde tijdstippen omge
keerd. Bij eenmaskergeheugens kan men zich afvragen of men ook toe 
kan komen met draaiveldbesturing alléén. Dat dit, althans op laborato
riumschaal, inderdaad het geval is, wordt in dit artikel aangetoond. 

Inleiding 

In bubbelgeheugens wordt de informatie gedragen door „magnetische 
bubbels". Het medium voor de bubbels is een laag ferrimagnetisch 
materiaal dat loodrecht op de laag is gemagnetiseerd door een uitwendig 
magneetveld H,. De bubbels vormen daarin cihndrische, stabiele, zeer 
beweeglijke domeinen van tegengestelde magnetisatie; zie/zg. I. Derge
lijke domeinen zijn aheen mogelijk in materiaal dat magnetisch aniso
troop is, met de voorkeursrichting voor magnetisatie loodrecht op de 

Natuurkundige Voordracliten, N.R. 55, naar een lezing voor de Koninklijke Maatschappij voor 
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 10 januari 1977 

Artikel met toestemming overgenomen uit Philips Technisch Tijdschrift, 36, 1976, no. 6. 
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laag, en in een betrekkelijk klein interval van waarden van het voorveld 
i^o • Ten behoeve van de opslagcapaciteit werkt men bij voorkeur met 
kleine bubbels. In de huidige experimentele geheugens bedragen de dia
meter van de bubbels en de dikte van de laag enige micrometers. 

Fig. 1 De magnetische bubbel, een cilindrisch domein van tegengestelde magnetisatie in een 
laag die overigens geheel is gemagnetiseerd in de richting van een constant uitwendig 
veld H„ (het „voorveld") loodrecht op het vlak van de laag. 

2_ 

Ce 
4 

Fig. 2 Patroon van permaUoy-stroken op een mag
netische laag, ter manipulatie van bubbels, 
In stand 1 van het hulpveld / / , (in het vlak 
van de laag) vormen de posities 1 bubbel-
aantrekkende polen, in stand 2 zijn dit de 
posities 2, enz. Draait het veld tegen de 
wijzers van de klok in („positieve draaizin") 
dan lopen de bubbels naar boven; bij nega
tieve draaizin lopen zij naar beneden; 
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Fig, 3 Inrichting van een com
putergeheugen. De hjnen 
stellen bubbelsporen in de 
trant van fig. 2 voor. / . j , 
L^,. . . zijlussen ter opslag 
van de informatie. /.„ 
hoofdlus voor het inschrij
ven, het uitlezen en het 
wissen. G bubbelgenerator, 
A annihilator, D detector. 
Niet nader aangeduid zijn 
de wissels, waarmee bub
bels van het ene op het 
andere spoor kunnen wor
den gezet. 

Op de laag brengt men reeksen voorkeursposities voor de bubbels aan, 
gewoonlijk door middel van strookjes permalloy. Een bubbel in zo'n 
positie vertegenwoordigt daar de binaire „ 1 " , het ontbreken van een 
bubbel de ,,0". Een veel gebruikt patroon van strookjes ziet men in 
fig. 2; de details zijn van de afmetingen van een bubbel. De voorkeurs
posities hangen af van de richting van een magnetisch hulpveld Hi in 
het vlak van de laag. In fig. 2 staat dit in de richting 1; in deze situatie 
vormen de „positieve", bubbel-aantrekkende polen 1 de bedoelde voor
keursposities. Laat men nu het veld H, roteren tegen de wijzers van de 
klok in (d.i. wat wij de „positieve draaizin" zuhen noemen), dan 
springen de bubbels achtereenvolgens naar de nieuwe dichtstbijzijnde 
voorkeursposities 2, 3, 4, 1 . . ., en lopen zodoende van beneden naar 
boven. Het permalloypatroon vormt dus een schuifregister voor de in
formatie. Roteert het „draaiveld" Hi in negatieve richting, dan schuift 
de informatie naar beneden. By het merendeel van de tot nu toe ont
wikkelde bubbelgeheugens wordt dit type schuifregister - eventueel 
ook met andersgevormde elementen - toegepast, en hiertoe zullen we 
ons beperken. 

De wijze waarop een computergeheugen gewoonlijk is ingericht, ziet 
men in fig. 3, De informatie wordt opgeslagen in een aantal kleine 
lussen Li, L2, . . . waarin de bubbels langs sporen als in fig. 2 rondlopen. 
Deze lussen zijn aangesloten op een grote lus Lo, die gebruikt wordt 
voor het inschrijven, het uitlezen en het wissen van de informatie. Om 

3'. 
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het geheel als geheugen te kunnen laten functioneren, moet men be
schikken over een bubbelgenerator (G), een detector (D), een annihila
tor (A) en voorts over verscheidene wissels, waarmee men naar believen 
bubbels van het ene spoor op het andere kan zetten. 

Deze functies kunnen op diverse manieren worden gerealiseerd. 
Dikwijls maakt men gebruik van een patroon van niet-magnetische gelei
ders, dat onder het permahoy-patroon op de magnetische laag is aange
bracht. Wissels, generators e.d. worden dan bestuurd door stroom
pulsen. Een voorbeeld is de wissel van fig. 4. De geleider is daarin grijs 
weergegeven. De draaizin van het veld Hi is steeds positief. Wanneer een 
bubbel over het spoor Si binnenkomt, verlaat hij de wissel als regel over 
S2, via de polen P en Q. Stuurt men echter een stroompuls gedurende 
een kwartperiode van het draaiveld door de geleider vanaf het ogenblik 
dat de bubbel zich in P bevindt, dan ondervindt hij een kracht naar 
links, en komt in R terecht. Daarna vervolgt hij zijn weg over S^. 

By het maken van dergehjke geheugens met een permalloy- èn een 
geleiderpatroon worden aan de technologie hoge eisen gesteld. De pa
tronen worden fotohthografisch op de magnetische laag aangebracht. 
Nu vergt het reeds de uiterste zorg om een gaaf permahoy-patroon te 
verkrijgen — dat in een eenvoudig experimenteel geheugen al gauw be
staat uit enige honderden, zo niet duizenden staaf-, T- en andere ele
menten van slechts enkele micrometers breedte (zie b.v. fig. 12). Het via 
twee fotomaskers aanbrengen van twee patronen die nauwkeurig ten 
opzichte van elkaar gepositioneerd moeten worden, is nog een stap 
moeilijker. In dit opzicht zijn ,,eenmaskergeheugens" — geheugens die 
met één masker worden gemaakt - sterk in het voordeel. Door het 
ontbreken van de eis van relatieve justering is daarbij niet aheen het 
maken van geheugens voor bubbels van omstreeks 5 jim veel een
voudiger, maar wordt het b.v. ook reëler om aan submicron-bubbels te 
denken. 

Eenmaskergeheugens kunnen op twee manieren worden bestuurd. 
Men kan weer gebruik maken van stroompulsen, die nu door het perma
lloy moeten lopen. Het patroon moet in dit geval niet alleen pool-
vormende uitsteeksels hebben, maar ook doorgaande banen voor de 
stroom. In fig. 5 ziet men een configuratie van dit type^; deze kan als 
wissel en als bubbelsphtser fungeren. In de praktyk blijkt de aanzien
hjke warmteontwikkeling, als gevolg van de betrekkehjk grote weer
stand van het permahoy, het belangrijkste nadeel van deze methode te 
zijn. 

Het alternatief is: besturing door het draaiveld. Daarbij wordt de 
draaizin van dit veld telkens omgekeerd; in het besturingsprogramma 
zijn de tijdstippen waarop dit moet gebeuren, vastgelegd. 

Beide methodes hebben hun voor- en nadelen, en wellicht levert in de 
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Fig. 4 Met stroom bestuurde wissel. De draaizin van is steeds positief, a) Als regel lopen de 
bubbels van via de polen P en ö door over 5^. Bij een bepaalde stroomimpuls ; door 
de geleider (grijs) ondervindt een bubbel in P een extra kracht naar links, komt in R 
terecht, en loopt door over . hj Vergrote doorsnede A-A. De kracht naar links op de 
bubbel wordt veroorzaakt doordat het veld van de stroom door de geleider (grijs, 
tussen de magnetische laag en de permalloy-strook) het voorveld Unks verzwakt en 
rechts versterkt (zie ook fig. 9). 

toekomst een combinatie het beste resultaat. In dit artikel willen wij 
echter, aan de hand van daartoe geschikte patronen en de bijbehorende 
programma's, laten zien dat men aan draaiveldbesturing alleen genoeg 
kan hebben om een tamelijk gecomphceerd geheugen goed te laten 
functioneren, ondanks het feh dat het draaiveld op ahe bubbels tegelijk 
werkt. 

Vohedigheidshalve gaan we eerst nog wat nader in op de bouw van 
een „geheugenplaatje" (Eng.: „chip"), d.i. een plaatje van b.v. enige 
mm^ dat één circuit in de trant van fig. 3 bevat. Een bubbelgeheugen 
bevat in het algemeen vele, al of niet identieke, plaatjes. 
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Fig. 5 Met stroom bestuurde wissel voor eenmaskergeheugen'. De bubbelsporen in de hoofd
lus /.„ en de zijlus bestaan hier uit „chevrons". De draaizin van is steeds positief. 
Om de bubbel B j (veldstand 2) naar de positie (veldstand 4), dus van L„ naar/ , ; , 
over te brengen wordt een stroompuls van bijna een halve periode tussen 2 e,n4 door 
de centrale permalloy-strook gestuurd. Deze houdt de bubbel in de dwarse richting 
vast, zodat de bubbel Uever naar S,, dan naar ' verhuist. Een stroompuls tussen 4 en 
2 kan een bubbel van naar /,„ overbrengen. Door toepassing van andere pulsen kan 
het patroon ook werken als bubbelsphtser („repUcator"), die van een in L„ rond
lopende bubbel er een afsplitst in . 

De bouw van een geheugenplaatje 
Als medium voor de bubbels hebben monokristalhjne lagen van 
bepaalde soorten ijzergranaat, die epitactisch gegroeid zijn op een 
monokristalhjn substraat van gadohniumgalhumgranaat (GGG), wel het 
meeste succes. De samenstelling van de door ons gebruikte lagen is 
ongeveer Smo,3Y2,7Ga i,2Fe3,80i2. Door variatie van de samenstelling 
kunnen de magnetische eigenschappen worden gevarieerd. Te zamen 
met de dikte van de laag en het voorveld bepalen deze de diameter van 
de bubbels. Een praktisch voorbeeld is een laag ter dikte van 5 ixm 
waarin de diameter van de bubbels 7 ixm bedraagt in een voorveld van 
ca. 50 Oe (4 kA/m). Als het voorveld te groot wordt, bezwykt de 
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bubbel; wordt het te klein, dan gaat de bubbel over in een langgerekt 
domein; üe fig. 6. 

De snelheid van een geheugen wordt gegeven door de frequentie van 
het draaiveld. De geheugens die wij hier bespreken, werken nog goed bij 
frequenties van omstreeks 200 kHz. Met andere samensteUingen van het 
magnetisch materiaal is het niet onmogehjk frequenties boven 1 MHz te 
bereiken. 

„ 34 3.6 3.8 4..0 4.2 4.4. 4-.6kA/m 
I 'f 1 1 1 1 1 1 1 

10firn -

2R -

5h 

Hr Hc 

Q\ s 1 1 1 1 I I 1 I 1 

42 44 45 48 50 52 54 56 580e 
^Ho 

Fig. 6 Diameter 2R van een bubbel als functie van het voorveld / / „ . Bij toenemend veld wordt 
de bubbel kleiner, en bezwijkt ten slotte bij het „collapse field" H,,. Bij afnemend veld 
gaat hij, bij het „run-out field" /ƒ,., over in een langwerpig domein. Getekend is het 
geval voor een 5 nm dikke laag die een verzadigingspolarisatic / j heeft van 15 mT (in 
het Gauss-stelsel: een verzadigingsmagnetisatie A-nM^ van 150 gauss) en waarin de ge
bruikelijke parameter 1, die de eigenschappen van de laag nader aangeeft, l /jm be
draagt. (In het Gauss-stelsel is 1 gelijk aan o^^,/47rM,' ; daarin is â ,̂ de energie per cm^ 
van een magnetische domeinwand). 

Het voorveld wordt in het algemeen opgewekt met spoelen of per
manente magneten. De laatste hebben meestal de voorkeur, omdat de 
geheugeninhoud dan niet kan vervluchtigen. Het draaiveld wordt verkre
gen met gekruiste spoelen die worden gevoed door stromen met 90° 
faseverschh. By draaiveldbesturing moet in elk van de vier veldstanden 
(zie b.v. fig. 2) de draaizin omgekeerd kunnen worden binnen een tijds
duur die zeer klein is vergeleken met de periode van het draaiveld. In dit 
laboratorium is het gelukt hieraan te voldoen bij een frequentie van 
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100 kHz, met stroomgenerators die stromen van 3A in spoelen van 
20 nH kunnen leveren^. 

We willen nu het gedrag van een bubbel bij variatie van het voorveld 
nog wat nader toehchten. 

We stellen de energie van een oneindig uitgestrekte laag ter dikte d, 
zonder bubbels en geplaatst in een naar boven gericht voorveld Ho, 
gehjk aan nul. Het ontstaan van een bubbel in deze laag kan energie
winst betekenen, doordat de demagnetisatie-energie negatief is. De 
spins naast de bubbel leveren nl. ter plaatse van de bubbel een naar 
beneden gericht demagnetiserend veld (zie fig. 7), en een bubbel heeft 
in dit veld een lagere energie (E^) dan een naar boven gemagnetiseerd 
gebied zou hebben. In absolute waarde neemt E^ toe met de straal R 
van de bubbel (zie fig. 8). Daar staan twee verliestermen tegenover. 
Door zijn tegengestelde magnetisatie heeft de bubbel in het voorveld Ho 
een positieve veldenergie E^ ; deze is evenredig met het volume, dus met 
R'^d. Voorts is de energie E^^, van de domeinwand positief, doordat de 
spins in de wand een hoek met elkaar maken, en bovendien niet in de 
voorkeursrichting staan. Deze bijdrage is evenredig met het wandopper-
vlak, dus met Rd. 
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De som E^. van de bijdragen in fig. 8 vertoont als functie van R soms 
een minimum (fig. 9), doordat bij toenemende R eerst de afnemende 
E^, maar later de toenemende E^^ overheerst. De waarde van R bij dit 
minimum is de straal die de bubbel aanneemt. Bij toenemend veld Ho 
neemt E^ toe; het minimum schuift naar links, en de bubbel wordt dus 
kleiner. Het minimum wordt tevens vlakker; bij het,,collapse f ield" H^ 
verdwijnt het en bezwijkt de bubbel (zie fig. 6). Bij afnemend veld 
neemt de straal toe, totdat bij het veld H^ (het „run-out field") de 
cilindrische bubbel niet meer stabiel is voor elliptische deformaties, en 
overgaat in een langgerekt domein. 

Bij afnemend veld wordt niet alleen de bubbel groter, maar het 
energieminimum ook lager (fig. 9). In een ruimtelijk gemoduleerd voor
veld bewegen de bubbels zich dus in de richting van afnemend veld. 
Daarop bemst de werking van de permahoy-polen; een pool is aantrek
kend als hij lokaal het voorveld verlaagt. Ook ziet men dat bubbels 
elkaar moeten afstoten: zij verhogen het veld in hun omgeving. 

Fig. 9 Totale energie iTt van een bubbel in een voorveld H„ . De bubbel is stabiel bij de straal 
waar minimaal is. Gestreept: de totale energie als het voorveld gelijk is aan het 

„collapse field" dan wel aan het „run-out field" H^{H^<H„ <HQ); in het eerste geval 
heeft £•( juist geen minimum meer. Bij afnemend veld wordt het minimum lager; bub
bels lopen derhalve in de richting van afnemende veldsterkte als het veld een gradiënt 
heeft. 
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Flg. 10 Doorsnede door een geheugenplaatje, schematisch. GGG substraat, IG magnetische iaag 
van ijzergranaat. Q diëlektrische tussenlaag van kwarts, P patroon van permalloy. Au 
patroon van goud voor contacten. Een dun laagje / van het ijzergranaat is geiinplan-
teerd met ionen, ter onderdrukking van zg. harde bubbels. Niet getekend zijn een laag 
titaanoxide (5 nm) tussen Q en P voor de hechting van het permalloy, en een laag 
molybdeen (0,1 ^m) op P en Q voor de hechting van het goud. 

In fig. i (9 is de doorsnede van een geheugenplaatje schematisch weer
gegeven. Behalve het substraat (GGG), de magnetische laag {IG), de 
permahoydaag (P) en een goudlaag voor contacten {Au), ziet men daar
in nog een diëlektrische tussenlaag {Q) en een met ionen geïmplanteerde 
laag (7) in het ijzergranaat. De diëlektrische laag, gewoonlijk van SiOj, 
bevordert de voortstuwing van de bubbels. Zonder deze blijven de bub
bels namelijk door hun eigen magnetische werking, als magneetjes tegen 
een^ weekijzeren plaat, te gemakkelijk aan een permahoy-poot „plak
ken", ook als deze nominaal geen voorkeursposhie meer is. Deze plak-
werking neemt snel af met toenemende dikte van de tussenlaag. 

lonenimplantatie is een van de middelen ter onderdrukking van zg. 
harde bubbels. Dit zijn ongewenste bubbels met een sterk afwijkend 
gedrag. Zij zijn stabiel in een veel breder interval van waarden van het 
voorveld, en vertonen daarbij een veel grotere variatie in afmetingen, 
dan gewone bubbels. Bovendien zijn zy weinig beweeglijk. Deze en 
andere eigenschappen zijn het gevolg van een gecompliceerde structuur 
van de domeinwand. Wij gaan hier niet verder op dit onderwerp in.^ 

Een geheugenplaatje als geschetst in fig. 10 komt in dit laboratorium 
als volgt tot stand. De ijzergranaatlaag wordt vanuh de vloeibare fase 
ephactisch op het substraat aangebracht^ en beschoten met Ne+ -ionen 
van 100 keV, 2x10'" ionen per cm^ („ionen-implantatie")." Vervolgens 
wordt de plak, na grondige reiniging van het oppervlak, door katodever-
stuiving voorzien van de diëlektrische laag, een (in fig. 10 niet gete
kende) laag van 5 nm titaanoxide, en de permahoy-laag. Het titaanoxide 
dient voor een goede hechting van het permahoy. De verstuiving 
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gebeurt in een hf. argonontlading van 13,56 MHz met katodes die res
pectievelijk bedekt zijn met kwartsglas, titaan en permalloy van 80 gew 
% Ni, 20 gew % Fe. Aleen in het geval van het titaanoxide bevat de 
atmosfeer behalve argon nog 3 à 4% zuurstof; de laag ontstaat hier door 
,,reactieve verstuiving" van de titaankatode. 

Het patroon in het permalloy wordt fotolithografisch aangebracht, op 
soortgelijke wijze als bij IC's gebeurt. Een oplossing van positieve 
fotolak wordt zeer gelijkmatig over het oppervlak verdeeld en gedroogd, 
door de plak met daarop enkele druppels oplossing snel te laten roteren 
(3 s met l O 000 r/min en 30 s met 3000 r/min). Afgeschermd door een 
masker met het vereiste patroon, wordt de lak belicht. Na het ontwik
kelen bevindt het patroon zich in lak op het permalloy. 

Het niet meer bedekte permalloy moet vervolgens worden weggeëtst. 
Gezien de vereiste nauwkeurigheid in laterale richting - een fractie van 
een µm - geven wij de voorkeur aan 

"
etsen door katodeverstuiving". 5 

Daarbij wordt het plaatje, bevestigd op de katode, gebombardeerd door 
de Ar

+

-ionen van een hf. ontlading. Aangezien zowel het onbedekte 
permalloy als de nog aanwezige lak wordt weggeëtst, moet de laklaag zó 
dik zijn dat deze niet vóór het permalloy is verdwenen. Door het ionen
bombardement is de overgebleven lak gehard, en voor het verwijderen 
ervan zijn speciale middelen (,,resist removers") nodig; het kan ook 
ultrasoon gebeuren. Overigens behoeft het permalloy slechts daar vrij 
van lak te zijn waar het later contact moet maken met de goudlaag. In 
fig. 11 ziet men details van een permalloy-patroon na deze bewerking. 

Fig. 11 Rastermicroscoopopnamen van pcrmalloy-patronen, De vergrotingen bedragen resp 
420x en 830x. De "kijkrichting" maakt een hoek van resp. 30

° 

en 15
° 

met het opper
vlak, 
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Door katodeverstuiving wordt nu, ter betere hechting van het goud, 
een molybdeenlaag van 0,1 nm aangebracht, en vervolgens de goudlaag 
zelf. Langs fotolithografische weg ontstaan daaruit de goudstroken die 
de detector van permalloy met de detectie-apparatuur verbinden. Aan
gezien het hier om brede stroken gaat die geen grote nauwkeurigheid 
vereisen (zie fig. 12), wordt het nadeel van de tweemaskertechnologie 
hier niet gevoeld. Het goud wordt nat-chemisch geëtst. Het geheel 
wordt ten slotte afgedekt met een beschermende laag. Op één plak 
worden verscheidene circuits tegelijk aangebracht; ze worden van elkaar 
gescheiden door krassen met een laserstraal en breken. 

Dl Vt 

- ' „ . J . . i . i . i . i . l . A . i . . i . l 

< ' T ' T ' ? T ' T ' - ' = , 

Fig. 12 Experimenteel gehcngoncircuit, ingericht volgcn.s het schema van Hg. 3. /.„ hoofdlus, 
/ - i , 1.2, • • • zijlussen, G generator. D detector, A^ annihilator, S„ gcneratorslot 
(zie blz. 239). annihilatorslot. Dc annihilators / I j en maken deel uit van hct 
gcneratorslot. Vergroting lOOx. 
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Eenmaskergeheugens met draaiveldbesturing 
We bespreken thans de methode van besturing met het draaiveld, en wel 
aan de hand van een voorbeeld: het geheugencircuit* van//g. 12. Uit de 
zeer bescheiden omvang zal het duidehjk zijn dat het hier niet een 
geheugen voor directe toepassing betreft, maar dat het er alleen om gaat 
de mogelijkheden van draaiveldbesturing te demonstreren. Het circuit is 
ingericht volgens het schema van fig. 3: een hoofdlus LQ voor het in
schrijven en het uitlezen, zes zijlussen Z i , . . . Ze voor de eigenlijke 
opslag, een bubbelgenerator G, een annihhator A i en een detector D. 
We bespreken eerst in het kort de generator, de annihilator en de 
wissels, en vervolgens de organisatie van het geheel. Daarna gaan we nog 
wat uitvoeriger in op de detectie. 

In fig. 13 is de bubbelgenerator getekend, een serie foto's demon
streert de werking ervan.'' Onder het vierkante plakje permahoy loopt 
een moederdomein permanent rond. Wanneer het veld van stand 3 naar 
stand 4 draait, gaat het uitsteeksel A een sterke negatieve pool vormen 
die de overstap van B naar C bevordert. Door de negatieve pool bij D 
die vervolgens in stand 1 ontstaat, wordt het inmiddels langgerekte 
domein „doorgeknipt". Een klein uitsteeksel E (dat in de generator van 
de foto's nog ontbreekt) bevordert naar onze ervaring de splitsing. Bij 
positieve draaizin brengt de generator een ononderbroken stroom van 
bubbels voort. Op het genereren van informatie uit deze stroom komen 
we straks terug. 

Een bubbelannihUator mag bij omkering van de draaizin niet als 
generator van bubbels gaan werken. In dit opzicht zijn de in fig. 12 
gebruikte annihhators Ai, Ai, A^ nog niet ideaal, en we beperken ons 
hier tot de verbeterde versie van fig. 14. Een bubbel die bij stand 1 van 
het draaiveld in A is gearriveerd (fig. I4b), wordt (bij positieve draaizin) 
vervolgens — tegen de onderhnge afstoting van domeinen in — tot ver
smelting met het grote domein onder het plaatje gebracht. Dit lukt 
mede dank zij de sterke afstoting door D in stand 2. Om deze afstoting 
te versterken en de aantrekking door E te verzwakken, is de poot van de 
T extra lang gemaakt. Bij negatieve draaizin (fig. 14c) heeft het grote 
domein onder F in stand 3, bij de overgang naar stand 2 geen neiging 
om naar A over te steken, maar wordt, mede door de afstotende polen 
C en D, in de zak B gedreven. 

Het principe van de wissel met vêldbesturing is in fig. 15 aangegeven. 
De punten stellen de voorkeursposities voor. De normale draaizin is 
positief; daarbij lopen bubbels van spoor naar 6*2. Nu is voor een 
bubbel in het „wisselpunt" B (veldstand 1) de naburige positie C aan
trekkelijker gemaakt dan A als, bij negatieve draaizin, het veld naar 
stand 4 draait. Evenzo heeft F een sterkere voorkeur dan D voor een 
bubbel in E als (bij positieve draaizin) het veld van 2 naar 3 draait. 
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Fig. 13 Boven: patroon van een bubbelgenerator7
• Onder: de generator in actie.
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Fig. 14 a} Annihilator. b) De toestand in veldstand / bij positieve draaizin, vlak voor de ver
smelting van een bubbel met het moederdomein. c} De toestand in veldstand 3 bij nega
tieve draaizin; er bestaat geen neiging voor het moederdomein om een bubbel af te 
splitsen. 
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Fig. 15 Wissel met vêldbesturing, schematisch . De successieve polen zijn door punten weer
gegeven. In veldstand 4 is C aantrekkelijker dan A voor een bubbel in B, en in veld
stand 3 is F aantrekkelijker dan D voor een bubbel in E. Daardoor gaat met het pro
gramma „vanaf veldstand / , - 3 kwartperioden, gevolgd door -1-3 kwartperioden" een 
bubbel dieS als uitgangspositie heeft, naar G. Alle andere bubbels bevinden zich na het 
programma weer in hun uitgangsposities ( i ) . 

Dientengevolge komt een bubbel in B bij veldstand 1 na drie kwart
periode met negatieve draaizin, gevolgd door drie met positieve draai
zin, in G terecht. We duiden dit programma aan met ( i ) , - 3 , -1-3. Het 
getal tussen haakjes geeft de veldstand bij het begin. Het netto aantal 
perioden van dit programma is nul; daardoor bevinden alle andere bub
bels zich na afloop weer op hun uitgangsposities (1). 

In fig. 16 ziet men een uitvoering van dit principe. Het aantal kwart
perioden tussen de wisselpunten B en E is niet essentieel, en bedraagt 
zeven in fig. 16. Het bijbehorende programmais„(7),-7,-i-7."Essentieel 
zijn de asymmetrische Y-elementen, waardoor de bedoelde voorkeur 
van C en F boven A en D ontstaat. 

Fig 17 toont schematisch de aansluiting van een zijlus op de 
hoofdlus. De pijlen geven de looprichting aan bij positieve draaizin; de 
posities 1 zijn dik getekend. Het programma „ ( l ) , - 7 , -l-7"brengt nu een 
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bubbel die zich aan het begin in A bevindt naar B, en daarmee een bit 
van Lo in L^. Evenzo brengt het programma „(^),—7,+ 7" een bit van C 
naar D, dus van Li in LQ. Met het eerste programma wordt ingeschreven, 
met het tweede uitgeschreven. Essentieel voor de toepassing is de door 
het verschil in begin-veldstand gegeven mogelijkheid de twee program
ma's onafliankehjk van elkaar uit te voeren. Weliswaar komt bij voor
beeld bij het uitschrijfprogramma {4),-l,+ 1 een bubbel in E na de 
eerste „ - 7 " in F terecht, en niet in G waar hij vandaan kwam, maar 
doordat Mj het tweede wisselpunt niet bereikt, bevindt hij zich na de 
volgende ,,+ 7" toch weer in E. 

De zes zijlussen van fig. 12 zijn op gelijke wyze met Lo verbonden; 
bits op overeenkomstige posities worden dus tegelijk in- of uitge
schreven. De afstand tussen twee opeenvolgende in- of uitgangen is vier 
perioden. Men moet de informatie dus organiseren in woorden van zes 
bits op een afstand van vier perioden in LQ. In fig. 18 loopt het woord a 
rond in Zo, het woord b in de zes zijlussen, met in elke lus één bit. In 
het circuit van fig. 12 kunnen 19 van zulke woorden in de zijlussen 
worden opgeslagen. 

Fig. 16 Uitvoering van liet principe van fig, 15. Door de asymnictrisclie Y-elementen ontstaat 
de voorkeur voor C en F boven A en D. De afstand tussen dc wisselpunten B en E is 
hier zeven kwartperioden; het wisselprogramma is: ( i ) , -7 ,+7 . 
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Fig. 17 Aansluiting van cen zijlus op de hoofdlus, 
schematisch. De posities 1 zijn met dikke 
punten, de loopiichting bij positieve draai
zin met pijlen aangegeven. Het inschrijf-
programma „ ( i ) , - 7 , + 7 " brengt een bubbel 
van A naar B, het uitschrijfprogramma 
, .W,-7,+7" een bubbel van C naar D. 

Fig. 18 Organisatie van dc infor
matie. De afstand tussen 
twee bits van een woord in 
L„ is de afstand tussen de 
in- of uitgangen der zijlus
sen (vier perioden); het 
aantal is gelijk aan het aan
tal zijlussen (zes). Op deze 
wijze georganiseerd, kan 
een woord als één geheel 
worden in- of uitgeschre
ven. Bij positieve draaizin 
loopt het woord a 
( lOOIIO) rond in i „ , het 
woord b (OOIlIO) in de 
zijlussen. 

I 

h 
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Fig. 19 Generatie van informatie. Door middel van de wissel (programma (2),-7,+7) kan elke 
door G gegenereerde bubbel naar believen al of niet op het uitgangsspoor S worden 
gezet. Ongebruikte bubbels verdwijnen in de annihilator >1. 

De informatie wordt gegenereerd met een bubbelgenerator G en een 
wissel (fig. 19). Uit G komt een ononderbroken stroom bubbels. Het 
programma „ (2) , -7 ,+ 7" - dat door de nog niet gebruikte beginstand 
weer onafliankelijk is van de vorige twee programma's - brengt een 
bubbel van P naar Q op het uitgangsspoor S. Ongebruikte bubbels ver
dwijnen in A. Laat de bubbel in Q de eerste bh („1") van een woord 
zijn. De tweede moet vier perioden later ontstaan: „-i-16". Voor een 
„O" hoeft er verder niets te gebeuren; voor een „ 1 " volgt weer 

Op deze wijze wordt bij voorbeeld het woord 110100 ge
geneerd door (2)-l,-\-l,+ \6~l,+ l,+ \6,+ \6,-l,+l,+ \6,+ \6= 
(2) ,-7,+23,-7,+39,-7,+39. Daarmee is de laatste bit in Q gearriveerd. 
Het netto bedrag (80) geeft de afstand tussen de eerste en de laatste bit 
(5x4 perioden). Positief doordraaien brengt het woord via een „samen
vloeiingswissel" in LQ\ het kan worden opgeslagen als de eerste bit de 
ingang van heeft bereikt. 

Een woord dat gelezen en bewaard moet worden, wordt eerst met 
„(4),~1,+T' uitgeschreven. In de hoofdlus wordt het door de detector 
gelezen. Na 57 perioden, gerekend vanaf het uitschrijven, staat het 
woord weer voor de ingangen van de zijlussen. De in deze lussen opge
slagen informatie is dan precies driemaal rondgelopen, zodat het open
gelaten gat juist weer „voor" staat. Wil men het woord niet bewaren, 
dan worden de bits stuk voor stuk met een wissel, die vanuit de nog niet 
gebruikte veldstand 3 wordt bediend, naar de annihhator Ai gestuurd. 
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Generatorsloten 

Ten behoeve van de opslagcapaciteit is het gewenst verscheidene circuits 
tegelijic met één stel veldspoelen te bedienen. Wanneer de besturing 
aüeen via het draaiveld gebeurt, doet zich dan het probleem voor hoe 
men de informatie in het ene circuit onafhanlcelijk van die in het andere 
kan manipuleren. We laten hier aan een eenvoudig voorbeeld zien hoe 
men, met behulp van „generatorsloten", onafhankelijke informatie in 
twee circuits kan genereren. 

In fig. 20 zijn de generatorsloten voor de twee circuits, a en b, 
schematisch weergegeven. Tussen de generator G en het uitgangsspoor S 
bevinden zich vier wisselpunten; de „retrograde" (verticale) stukken 
zijn zeven kwartperioden lang; daartussen ligt in a een stuk van zeven, 
in b een stuk van elf kwartperioden. Zoals men aan de hand van fig. 20 
gemakkelijk nagaat, creëert het programma i ' a „ ( 2 ) , - 7 , + 7 , - 7 , + 1 1 " in 

Q S 

0 r - ^ & {0} 

b 

0 M E 2 

P 

Fig. 20 Generatorsloten. Deze dienen ervoor van een aantal circuits die door hetzelfde draai
veld worden bediend, telkens een andere toegankehjk te maken voor de gegenereerde 
bubbels. Daartoe heeft ieder slot een eigen sleutelprogramma, dat de andere sloten niet 
opent. Getekend zijn de generatorsloten voor twee circuits, a en i , met daarin (dik) de 
banen die een bubbel aflegt bij uitvoering van de programma's Po en Pw. 

Pal (2) , -7,-1-7, - 7 , + 11. 
Pb: ( 2 ) , - 7 , + 1 1 , - 7 , + 7. 

De stukken die bij negatieve draaizin worden afgelegd zijn gestreept. Het programma Pa 
brengt in a wol, maar in b niet, een bubbel op het uitgangsspoor S\ het omgekeerde 
geldt voor Pb. Dun gestippeld: baan bij voortgezette positieve draaizin. 
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circuit a een bubbel op het uitgangsspoor, terwijl het in b slechts, bij 
voortgezette positieve draaizin, een bubbel de tweede annihilator 
instuurt. Het omgelceerde geldt voor het programma 
P | 3„ ( 2 ) , - 7 , + 1 1 , - 7 , + 7 " . In beide gevahen zijn alle andere bubbels één 
hele periode opgeschoven. 

Voor het annihileren van informatie moet eveneens geselecteerd kun
nen worden tussen de circuits, en daartoe kan men op gelijksoortige 
wijze annihhatorsloten construeren. Voor het in- en uitschrijven in de 
zijlussen zijn geen sloten vereist: elk circuit heeft zyn eigen detector, en 
het is geen bezwaar als woorden die niet worden gelezen toch door de 
hoofdlus circuleren. 

Naarmate er geselecteerd moet worden tussen meer circuits, worden 
sloten van het type van fig. 20, en daarmee de inschrijftijd van nieuwe 
informatie, steeds langer. Voor een praktisch geval, te weten een geheu
gen met een capacheh van 1,25 Mbh bestaande uit 64 plaatjes, hebben 
we echter berekend dat de verlenging van de gemiddelde inschrijftijd en 
de gemiddelde annihhatietyd ten gevolge van de sloten respectievehjk 
slechts een factor 1,7 en een factor 1,5 bedraagt, terwijl de gemiddelde 
leestijd nagenoeg gelijk bli jf t .* Is de verlenging bezwaarlijk dan kan men 
ook nog wel betere sloten construeren.^ 

Een van de praktische nadelen van circuits met sloten is, dat zij alle 
verschillend zijn en dus elk met een apart fotomasker moeten worden 
gemaakt. 

Detectie van bubbels 
Bubbels zijn op zichzelf niet moeilijk waarneembaar. Het is een van de 
aantrekkehjke aspecten van het experimenteren met bubbels dat zij, als 
gevolg van het Faraday-effect en de doorzichtigheid van granaten, met 
een polarisatiemicroscoop zelfs zichtbaar zyn te maken (zie fig. 13). In 
een geheugen moet men echter 10^ of 10* bubbels per seconde stuk 
voor stuk omzetten in een elektronisch verwerkbaar signaal. Ook daar
toe kan het Faraday-effect dienen', maar meestal maakt men gebruik 
van het magnetoweerstandseffect — de invloed van de hoek tussen 
stroom en magnetisatie op de weerstand — in ferromagnetische gelei
dende materialen, in het bijzonder in permahoy. 

Detectors die op dit effect berusten, waaronder die van fig. 12, 
bestaan uit een strook permahoy waardoor een stroom vloeit. Een 
passerende bubbel beïnvloedt de magnetisatierichting, en daarmee de 
spanning over de geleider. Het effect is echter klein. Maximaal, d.i. bij 
draaiing over 90° van de verzadigingsmagnetisatie, bedraagt de relatieve 
weerstandsverandering in permahoy slechts 3%, en daai-van kan in de 
toepassing maar een zeer geringe fractie worden gerealiseerd. 

Bij de tot nu toe ontwikkelde detectors zijn twee middelen gehan-
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teerd om een voldoend grote gevoeligheid te verkrijgen: het toepassen 
van permahoy-stroken die veel dunner zijn dan de bubbelsporen, en het 
uitrekken van de bubbel vóór detectie tot een langwerpig domein. 
Dunne detectors kwamen voor ons niet in aanmerking. Zij moeten nl., 
als aparte laag dichtbij of over de bubbelsporen, in een extra htho-
grafische stap worden aangebracht, en passen dus niet in een éénmas
ker-opzet. 

Dunne detectorstroken zijn om twee redenen gevoeliger dan dikke. 
Ten eerste is de demagnetisatiefactor in het vlak loodrecht op de 
stroomrichting kleiner, zodat er bij gegeven externe veldverandering een 
grotere verandering in de magnetisatie optreedt. Ten tweede geeft een 
dunne detector een grotere spanning bij gegeven meetstroom. Deze 
laatste mag niet te groot zyn wegens zijn invloed op de bubbelbeweging 
en wegens het gevaar voor doorbranden. 

De detector in fig. 12 is een enigszins gewijzigde versie van de „dikke" 
detector die door Bobeck is ontwikkeld'" (zie fig. 21). Deze vormt een 
geihtegreerd deel van het bubbelspoorpatroon, en wordt daarmee tege
lijkertijd gemaakt. De bubbels worden hierin zeer sterk uitgerekt in een 
serie kolommen van „chevrons". (Chevrons worden op velerlei manie
ren toegepast in bubbelcircuits, zie b.v. fig. 5.) Onder een pool van één 
chevron in een kolom is een bubbel niet stabiel; daar aangekomen strekt 
Mj zich onder de hele kolom. De eigenhjke detector is een kolom die, 
door verbindingen tussen de chevrons, ook als geleider van de meet
stroom kan fungeren. 

Bij het ontwerpen van een detectiekolom komt het erop aan enerzijds 
de goedé voortbewegingseigenschappen van chevrons te behouden, en 
anderzijds een goed detectiesignaal te verkrijgen. In tegenstelling met 
fig. 21 liggen in fig. 12 de verbindingsstukken vrijwel in één l i jn. Wy 
hebben ons daarby laten leiden door de overweging dat een smal weer
standspad gunstig is voor de verhouding signaal/ruis en voor het onder
scheiden van direct op elkaar volgende bubbels. In fig. 22 ziet men een 
nieuw ontwerp, dat zeer goede resultaten geeft. 

Ten slotte noemen we nog de noodzaak de detector met een identieke 
,,dummy"-detector in een brug op te nemen. Het draaiveld zelf geeft nl. 
de grootste variaties in de magnetisatie en dus in de spanning over de 
detector; het verschh tussen „al of niet een bubbel" is relatief gering. 
De variaties die optreden als er geen bubbels passeren, worden in de 
brug geëlimineerd. 
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Fig. 21 Detector voor eenina.skergeheiigen"'. Door een serie kolommen van chevrons wordt een 
bubbel uitgerekt tot de lengte van de eigenhjke detector. Dit is een kolom die een 
meetstroom voert, hetgeen mogelijk is doordat de chevrons zijn doorverbonden. Bij 
constante meetstroom hangt de spanningsvariatie, die in elke periode als gevolg van het 
magtietoweerstandseffect optreedt, er van af of er al dan niet een bubbel passeert. De 
goudcontacten zijn grijs weergegeven. De uitrekking is nodig om een bruikbaar detec
tiesignaal te verkrijgen. Met een kolom van 314 chevrons werd in de eerste detectors 
van dit type een signaal van 3 m V bij een meetstroom van 5 mA voor bubbels van 6 j jm 
verkregen. 

Het ontwerpen van detectors, en andere elementen, is veelal nog een 
proefondervindelijlce zaak: het experiment moet beshssen welke de 
beste is van b.v. 10 of 20 verwante ontwerpen die men, geleid door één 
bepaald idee, heeft gemaakt. Het „berekenen" van een detector is voor
alsnog onmogelijk o.m. doordat de magnetische domeinstructuur in het 
permahoy een rol van betekenis speelt. De permahoy-elementen ver
delen zich nl. in slechts weinig domeinen. De magnetisatie in een ele
ment vindt plaats door wandverschuiving (fig. 23). In een detector kun
nen door dergelijke processen aanzienlijke afwijkingen ontstaan van het 
„normale" magnetoweerstandseffect, waarbij men aheen behoeft te 
rekenen met een gemiddelde magnetisatie M. In dat geval is de weer
standsverandering evenredig met sin^a, waarin a de hoek is tussen M en 
de stroomrichting. 



E E N M A S K E R - B U B B E L G E H E U G E N 
MET D R A A I V E L D B E S T U R I N G 

247 

Zoals wij reeds eerder hebben opgemerkt liggen de beste mogelijk
heden voor eenmaskergeheugens waarschijnhjk in een combinatie van 
stroom- en vêldbesturing. Een bijzonder gunstige combinatie l i jkt ons 
die waarbü aheen de generator door stroom wordt bestuurd. Daarbij 
moet men dan de informatie Uj voorkeur anders organiseren: niet een 
woord in één plaatje opslaan (zie fig. 18), maar de bhs van één woord 
op overeenkomstige plaatsen van de opeenvolgende plaatjes zetten. De 
woordlengte is dan het aantal plaatjes. Dit systeem heeft verschhlende 
voordelen. Door de beperking van de stroombesturing tot de generator 
bhjf t de warmte-ontwikkeling zeer beperkt. Verder kunnen de plaatjes 
identiek zijn, dus met hetzelfde masker worden gemaakt. Generator
sloten zijn nl. niet nodig doordat de generatoren al onafliankehjk zijn 
en annihhatorsloten zijn overbodig doordat elk woord steeds in zijn 
geheel al of niet moet worden geannihileerd. 

Een recent detector-ontwerp, waarmee wij goede resultaten verkregen. Links: vergrote 
afdruk van het masker, rechts: detail van het patroon. 
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Fia. 23 Magnetisatie van een staafeiement door domeinwandverscliuiving. De tekeningen zijn 
overgetrokken van foto's van een strook permalloy van 300 Mm lengte, waarin de 
domeinwanden zichtbaar waren gemaakt met de methode van Bitter. 

Samenvatting 
In magnetische bubbelgeheugens worden de bubbels in een magnetische 
laag door middel van een draaiveld voortgeschoven langs sporen van 
staaf-, T- of andersgevormde elementen van permahoy op de laag. In dit 
artikel wordt een tamelijk gecomphceerd geheugen besproken dat met 
het draaiveld aheen vohedig bestuurbaar is. Dit in tegenstehing met ge
heugens die geheel of gedeehehjk met stroompulsen worden bestuurd. 
Daarby lopen de stroompulsen hetzij door het permahoy, hetzij door 
een apart patroon van geleiders. In het eerste geval vormt de aanzien
lijke warmte-ontwikkehng een groot nadeel, in het tweede geval wordt 
de technologie veel gecomphceerder door de vereiste relatieve justering 
der twee patronen. Besturing rhet het draaiveld geschiedt door om
kering van de draaizin op de juiste momenten. Grondslag vormt de wis
sel, waarmee één bubbel op een ander spoor kan worden gezet, terwijl 
er met de andere niets gebeurt. De op basis van het magnetoweerstands
effect werkende bubbeldetector is in het permahoy-patroon geihte
greerd; ten behoeve van de gevoeligheid wordt een bubbel vóór de 
detectie uitgerekt. Evenals het goud voor de contacten en nog een 
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tussenlaag van kwarts, wordt het permahoy door katodeverstuiving op 
de magnetische laag aangebracht. Het etsen van het permahoy tot het 
gewenste patroon vindt eveneens door katodeverstuiving plaats. De 
goudstroken vereisen zo weinig nauwkeurigheid dat het hoofdnadeel 
van de meermaskertechnologie ontbreekt. 

Dr. ir. W.F. Druyvesteyn, dr. ir. F.A. Kuijpers, A.G.H. Verliulst en C.H.M. Witmer, medewer-
Icers van Pliilips' Natuurltundig Laboratorium, Eindhoven. 
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Prof. Dr. J. Joosse 

Alle dierlijke organismen bezitten een zenuwstelsel. Dit nerveuze 
systeem bestaat uit zenuwcellen (neuronen). Naar gelang de gecompli
ceerdheid van dieren in hun bouw en reacties toeneemt, neemt ook de 
omvang van hun zenuwstelsel toe. Daarbij kan duidelijk onderscheid 
gemaakt worden tussen het centrale zenuwstelsel, dat bij de gewervelde 
dieren uh hersenen en ruggemerg bestaat, en de daarvan uitstralende 
zenuwen die samengenomen het perifere zenuwstelsel genoemd worden. 

Welke zijn nu de functies van het zenuwstelsel? Het zenuwstelsel ont
vangt de informatie over wat er zich in het milieu afspeelt van de 
zintuigen. Licht, geluid, trilhngen in de bodem, temperatuur, vochtig
heid enz. worden door zintuigen waargenomen en aan het zenuwstelsel 
doorgegeven. Het zenuwstelsel echter ontvangt ook berichten over de 
interne gesteldheid van het dier: b.v. over de vulling van de maag, de 
spanning en contractie van de skeletspieren, de bloeddruk, de hartslag, 
het zuurstofgehalte in het bloed. 

Al deze gegevens worden door het zeuwstelsel verwerkt en geihte
greerd. Dat wh zeggen: er wordt bepaald welke reacties op deze infor
matie al of niet moeten volgen. Die reacties kunnen voor een deel door 
spieren worden uitgevoerd en dus gaan er vele zenuwbanen naar de 
spiercehen en -bundels toe. Op de commando's van het centrale zenuw
stelsel trekken de spieren op de juiste wijze samen: er treden gecoördi
neerde bewegingen op. 

Onze eerste conclusie is dus, dat het zenuwstelsel in staat is een dier 
de juiste bewegingsreacties te laten uitvoeren op de informatie uit zijn 
interne en externe miheu. 

Ahe dierlijke organismen hebben ook de beschikking over hormonen. 
Hormonen worden gemaakt in endocriene cehen, cehen met inwendige 
secretie. Het produkt van deze cehen, het hormoon, is een chemische 
stof van zeer constante en zeer specifieke samenstelling. Zo kennen we 
b.v. bij gewei-velden schhdklierhormonen, geslachtshormonen en bijnier-
Natuurkundige Voordracliten, N.R. 55; naar een lezing op 24 januari 1977 voor de Koninklijke 

Maatschappij voor Natuurkunde Dihgentia tc 's-Gravenhage. 
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hormonen. Het is ook zeer typerend dat deze chemische boodschappen 
door het bloed vervoerd worden naar de organen waaivoor ze bestemd 
zijn. Dat is dus verschihend van de wijze waarop het zenuwstelsel zijn 
berichten overbrengt: naar een spier gaat een zenuw en die zenuw aheen 
kan zorgen voor het samentrekken van deze spier. Knippen we de 
zenuw door of wordt deze door andere oorzaken buiten werking ge
steld, dan kan de boodschap ook niet meer overgebracht worden. Het 
zenuwstelsel bezorgt de berichten zelf. 

Endocriene organen echter laten hun boodschappen door het bloed 
vervoeren. De geslachtskheren geven hun hormonen af in het bloed dat 
ahe hchaamsdelen bereikt, maar alleen de organen of cellen die deze 
boodschap, deze chemische code verstaan, reageren daarop. De andere 
cehen reageren niet. 

Alle hormoonvormende organen samen noemen we het endocriene 
systeem, het systeem dat werkt met inwendige secretie. Wat is nu de 
taak van dh systeem. In het algemeen kunnen we zeggen dat het endo
criene systeem processen van lange duur reguleert: hchaamsgroei, voort
planting, stofwissehng. Om een voorbeeld te noemen: bü de hogere 
organismen, zoals de zoogdieren, moet het suikergehalte in het bloed 
het gehele leven zeer constant gehouden worden. Het is algemeen be
kend dat o.a. het hormoon insuhne daarby een rol speelt: bü te hoog 
suikergehalte kan een insulin e-inj ectie snel voor verlaging zorgen. Het is 
dus een noodzaak om gedurende het gehele leven van deze dieren te 
zorgen voor een nauwkeurige regulatie van de insuhne-afgifte aan het 
bloed. 

Daarom luidt onze tweede conclusie: ahe dieren beschikken zowel 
over een zenuwstelsel als over een hormoon-stelsel; het zenuwstelsel 
heeft vooral invloed op het reageren van dieren door middel van het 
spiersysteem, dh zyn veelal kortdurende reacties; het endocriene 
systeem reguleert naar verhouding zeer langdurige processen. 

Het is nog maar ongeveer 25 jaar geleden duidehjk geworden, dat er 
tussen deze beide systemen een nauwe relatie bestaat. En het is, zü het 
aheen achteraf, onbegrüpehjk dat men niet eerder heeft ingezien dat dit 
verband tussen zenuwstelsel en endocrien systeem onmisbaar is. Een 
paar opmerkingen zullen dit duidehjk kunnen maken. 

Zoals reeds is opgemerkt staat de voortplantingsactiviteit onder con
trole van hormonen. Voor de meeste dieren is de voortplantingsactivi
teit ook een kostbare geschiedenis in die zin dat het aanmaken van soms 
zeer grote hoeveelheden eieren (wat we b.v. aantreffen bü veel been-
vissen: haringkuit!), of van weinige zeer dooierrüke eieren (waarbü aan 
de vogels gedacht kan worden) grote hoeveelheden energie kost. De 
energierijke stoffen die in de eieren worden opgeslagen, moeten uit het 
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voedsel gehaald worden. Daaiwoor moet in korte t i jd veel voedsel be
schikbaar zijn, of het moet eerst in de vorm van grote voorraden in het 
hchaam worden opgeslagen en daarna voor de eiprodiiktie worden aan
gesproken. Maar de eieren van b.v. de haring, die in het zeewater ge
deponeerd worden, moeten ook de geschikte temperatuur hebben om 
de embryonen normaal te kunnen laten ontwikkelen. Er is dus een 
bepaalde geschikte tijd waarop de eieren rijp moeten zijn. Vogeleieren 
worden bebroed, maar de pas uitgekomen jongen moet veel en soms 
zeer speciaal voedsel aangeboden kunnen worden: insecten-larven of 
jonge zachte eiwitrijke grasscheutjes. 

Uit deze opsomming van een paar problemen die verband houden met 
de voortplanting van dieren bhjkt dat voor een goed verloop van de 
voortplanting er een zeer nauwkeurige relatie moet bestaan tussen de 
rijping der geslachtscellen en de gebeurtenissen in het miheu. Wij zagen 
reeds, dat de registratie van de mhieufactoren door de zintuigen plaats
vindt, die de gegevens aan het zenuwstelsel doorgeven dat deze informa
tie integreert. Het is nu duidelijk dat het zenuwstelsel vervolgens aan 
het hormonale systeem moet kunnen doorgeven wanneer precies met de 
voortplanting moet worden begonnen. Het bepalen van dat tijdstip is 
vaak geen eenvoudige zaak. Veel dieren houden met het seizoen reke
ning en gebruiken dan de daglengte voor het bepalen van het moment 
waarop de eieren gelegd moeten worden. Het zenuwstelsel moet dan 
zeer nauwkeurig kunnen meten hoe lang het elke dag hcht is en of dat 
per dag langer wordt of korter. Bij vogels speelt de toename van de 
daglengte een stimulerende rol, bij schapen, voor het bepalen van de 
bronstperiode, daarentegen de afname. Andere dieren gebruiken de 
maanstand voor het bepalen van hun eiafzetting, dat doen b.v. mossels 
en oesters. Het zenuwstelsel van vele diersoorten blijkt zulke ingewik
kelde metingen te kunnen verrichten. 

Daarmee zijn we gekomen bij de vraag hoe de hersenen een hormoon-
vormende klier kunnen bewegen tot activhehsveranderingen, met 
andere woorden hoe komt de relatie zenuwstelsel-endocrien systeem tot 
stand. Het hjkt het meest voor de hand hggend te denken, dat daaiwoor 
een zenuw naar het endocriene orgaan gestuurd zal worden. Dat gebeurt 
echter uherst zelden. Meestal stuurt het zenuwstelsel een hormonale 
boodschap naar die klier. Dan moeten er dus zenuwcehen zijn die hor
monen kunnen produceren. Dat is inderdaad het geval. Het zijn juist 
deze neuro-secretorische cellen die sedert 1950 in de aandacht zijn 
gekomen. Een neuro-secretorische cel is een zenuwcel die een hormoon, 
een neuro-hormoon, produceert en afgeeft aan de bloedbaan (Fig. 1).' 
Eigenlijk vertaalt een neuro-secretorische cel een nerveuze boodschap in 
een endocriene of hormonale boodschap. 
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Fig. I Schematische weergave van een neurosecretorische cel. Op het cellichaam (boven) liggen 
de contactplaatsen met niet-neurosecretorische (= gewone) neuronen. Het axon loopt 
naar een bloedvat, Eén der neurohaemale uiteinden is vergroot weergegeven. Daarin zijn 
de elementair granula zichtbaar. Het bloed voert het neurohormoon (pijlen) naar het 
doelwitorgaan. 

Het verrassende is nu dat alle dierlijke organismen deze endocriene 
zenuwcellen blijken te bezitten. Alle dieren moeten namelijk in hun 
bezigheden die door hormonen gereguleerd worden, rekening houden 
met de milieufactoren. 

Het wetenschappelijk onderzoek naar de wijze waarop de hersenen 
werken wordt altijd als zeer moeilijk ervaren omdat zij zo gecompli
ceerd gebouwd zijn. Hoe komt dat? De zenuwcehen zijn zeer uitzonder
li jk van vorm. Zij hebben net als alle cellen een cehichaam met een kern 
waarin de chromosomen liggen. IVlaar zenuwcellen hebben bovendien 
zeer dunne uitlopers die we dendrieten en axonen noemen. Die uit
lopers zijn nodig omdat zenuwcehen hun boodschappen zelf over
brengen, de celhchamen meestal in het centrale zenuwstelsel liggen en 
b.v. de spieren die zij moeten innerveren soms zeer ver weg liggen. 
Axonen kunnen in grote dieren dan ook een lengte van meer dan een 
meter hebben. Nu is het aantal zenuwcellen vaak bijzonder groot en het 
aantal uitlopers navenant. Dat levert een uiterst gecompliceerd netwerk 
op van talloze verbindingen. Het is zeer moeilijk het verloop van de ene 
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of soms meerdere uitlopers van een cel te vervolgen. Vooral ook omdat 
aparte cellen heel moeilijk te herkennen zijn, er zijn er soms honderden 
van ogenschijnlijk hetzelfde type. 

Uit het voorgaande volgt dat men voor onderzoek naar de eigen
schappen van zenuwcehen en de werkingswijze van zenuwstelsels 
speciale geschikte diermodehen moet opzoeken. Zoals de titel van deze 
voordracht aangeeft zijn voor dit onderzoek de slakken van zeer grote 
betekenis. Wat is er dan zo bijzonder aan de hersenen en zenuwcellen 
van deze dieren? De bijzonderheden bestaan uit de relatief eenvoudige 
bouw der hersenen, de reuzenafmetingen der zenuwcehen en de ge
makkelijke bereikbaarheid van de hersenen. Men behoeft de huidspier-
zak in de kop slechts open te knippen om het centrale zenuwstelsel in 
een grote sinus van het open bloedvatstelsel te zien liggen. 

Dan blijkt dat de „hersenen" van slakken bestaan uit een aantal kleine 
bohetjes die gangha genoemd worden, waarin de celhchamen der 
zenuwcehen aan het oppervlak hggen. Meestal is het kapsel om de 
ganglia dun en doorzichtig, zodat men de cehen bij kleine vergroting 
kan zien liggen. Bovendien is een aantal van deze cellen erg groot. Het 
mechanisme daarachter is het verschijnsel, dat tijdens de groei van deze 
dieren het aantal chromosomen in de kernen zich meermalen gaat ver
dubbelen van 2 paar van elk chromosoom naar 4, 8, 16 enz. Zeer 
onlangs werd in ons laboratorium zelfs een aantal van 1024 chromo
somen vastgesteld in één zenuwcel (Dr. H.H. Boer en C. Groot, pers. 
mededeling). De toename in de hoeveelheid kernmateriaal gaat gepaard 
met een toename in volume van de cel (Fig. 2). Er zijn slakken met 
zenuwcehen die 600 micron (= 0,6 mm) in diameter meten, terwijl het 
cehichaam van een gewone zenuwcel bij de mens 10-15 micron meet. 

Het zijn deze grote cellen in slakkenhersenen die zich bijzonder goed 
lenen voor het onderzoek naar de vraag hoe zenuwcehen werken. Men 
kan deze cehen ook goed identificeren omdat ze op vaste plaatsen 
liggen: men geeft ze een codenummer, en beschrijft hun neurofysiolo
gische eigenschappen. Dit houdt in dat men de elektrische lading van de 
celmembraan meet en de veranderingen daarin registreert. Daartoe 
plaatst men in de cel één, soms meer, elektroden, wat mogelijk is door 
hun grote afmetingen. Als een zenuwcel een commando uhzendt, ge
beurt dat door een plotsehnge verandering in de membraanpotentiaal, 
dat is het potentiaalverschh tussen de binnen- en de buhenzijde van de 
celwand. Zo'n plotselinge verandering wordt een actiepotentiaal ge
noemd. Deze verandering zet zich voort in het axon. Na zeer korte tijd 
wordt het uiteinde daaiwan bereikt. Daar bevindt zich het doelwit van 
deze zenuwcel. Dit kan een andere zenuwcel zijn, of een spiercel of een 
khercel. Bij de prikkeloverdracht spelen specifieke stoffen een rol, de 
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Fig. 2 Snede door een groep reuzenneuronen uit de iiersenen van de poelslaic Lymnaea stag-
nalis. De diameter der grootste cellen is ongeveer 100 micron. Van de beide grootste cellen 
zijn ook de axonen over korte afstand zichtbaar. Opmerkelijk zijn de sterk gelobde kernen 
met daarin vele nucleoli. 

neurotransmitters, waarvan acetylclioline en nor-adrenaline zeer bekend 
zijn. Voor het onderzoek over de elektrische en secretorische verschijn
selen in de axonen zijn de reuzenaxonen van pijlinktvissen, die evenals 
de slakken tot de weekdieren behoren, van grote betekenis geweest. 

Vele grote laboratoria zijn al jaren bezig met het onderzoek over de 
basale eigenschappen van zenuwcehen en zij gebruiken daarbij vaak de 
neuronen van slakken als model. Dit zijn vooral vertegenwoordigers van 
het geslacht Aplysia: grote zwarte slakken die in zee leven. De dichtstbij
zijnde plaats waar ze leven is voor Nederland de kust van Bretagne. In 
de Verenigde Staten is de kust van Cahfornië een geschikte plaats om 
deze dieren te vangen. Dieren van 500 gram zijn beslist geen zeldzaam
heid. 
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Behalve voor het onderzoek naar het functioneren van gewone zenuw
cellen blijken de zenuwstelsels van slakken ook zeer geschikt te zijn voor 
het bestuderen van de wijze waarop de hormoonvormende zenuwcehen 
(neurosecretorische cellen) werken. Dit is met name het geval bij het 
door ons bestudeerde proefdier. 

In het Biologisch Laboratorium van de Vrije Universiteit wordt onder
zoek gedaan aan de in Nederland zeer algemene slakkensoort Lymnaea 
stagnahs, dc poelslak (Fig. 3). Dit dier is zeer veelvuldig te vinden in de 
sloten van onze weidegebieden. De grootste schelplengte die ze bereiken 
kunnen is wel 60 mm, maar de dieren die wy gebruiken hebben af
metingen van 25 35 mm. De poelslak wordt in het veld zeer vaak 
besmet met parasieten, die de groei en de voortplanting van de slak 
aantasten. Daarom zijn wij er toe overgegaan ze in het laboratorium te 
kweken. Dat was ook al nodig vanwege de grote aantallen dieren die bij 
het onderzoek gebruikt worden. 

Fig. 3 Fo to van een poelslak die sla cet. L i n k s in liet midden is do longoponing tc zien; vlak 

daaronder vindt do alvoor van de uitwerpselen plaats. Totaio lengte dor schelp 30 mm. 
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Het kweken der slakken gebeurt in langwerpige ondiepe bakken 
(1 meter breed, 2 meter lang) waarin het water in de lengterichting 
gehjkmatig stroomt en 10 cm diep is. Hierin groeien de slakken goed 
met een voeding bestaande uit slabladeren, droog visvoer en gedroogde 
tarwekiemen. In een maand of zes hebben ze de gewenste grootte. 

De poelslak heeft net als ahe slakken grote zenuwcellen. Maar tevens 
beschikt dit dier over een zeldzaam duidelijk zichtbaar en goed experi
menteel benaderbaar neurosecretorisch systeem. De neurohormoon-
vormende cellen van deze slakken zijn ook relatief groot, liggen vaak in 
groepen van één type bijeen, zijn in levende toestand goed te herkennen 
als witte cellen en kunnen met microchirurgische methoden operatief 
verwijderd worden. Het zijn deze cehen die thans in ons laboratorium 
bijzonder grote aandacht krijgen. Dat gebeurt vanuit een drietal disci
plines*. 

Fig. 4 Topogragie van dc neurosecretorische celtypen in de ring van gangUa van de poelslak 
Lymnaea stagnalis. ¥lk type heelt een eigen teken of naam. Afgifteplaatsen der neuro-
hormoncn zijn gestreept. 
1. cerebrale gangUa; 2. pleurale gangUa; 3. parietale gangUa; 4. visceraal ganglion; 
5. pedale gangüa. 
TerwiUe van de overzichteUjkheid zijn de pedale gangUa zijwaarts uitgeklapt: deze Uggen 
normaal tegen elkaar onder de andere ganglia (naar Wendelaar Bonga, 1970). 

* Dc hierna te noemen disciplines staan elk onder leiding van een werkgroepleider, resp. 
Dr. H.H. Boer, Prof. Dr. J . Joosse cn Dr. T.A. de VUeger; deze werkgroepen behoren tot een 
vakgroep die onder leiding staat van Prof. Dr. J . Lever. 
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Allereerst wordt gewerkt vanuit de morfologische benadering. Met 
behulp van een speciale kleurmethode werd in hchtmicroscopische 
coupes van het zenuwstelsel van de poelslak ontdekt, dat dit dier over 
een tiental typen neurosecretorische celtypen beschikt, die waarschijn
li jk even zovele verschillende neurohormonen produceren. Deze ceüen 
liggen vaak groepsgewijs en verspreid door het centrale zenuwstelsel 
(Fig. 4). Zij bezitten uitlopers die men met dezelfde kleurtechniek kan 

Fig. 5 Schema van een nenrosecretorische cel in het elcktromicroscopisch beeld met in het 
ceUichaam aangegeven de produktie van het secreet en dc elementair granula. In het 
neurohaemale uiteinde (onder) is hct proces der cxocytose (atgiftc door uitsluizen) 
weergegeven. Figuur beschikbaar gesteld door Dr. E.W. Roubos. 
E G elementair granulum; G Golgi zone; K celkern; M mitochondrion; NH ncurohaemaal 
uiteinde; R E R ruw endoplasmatisch reticulum. 
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veiTolgen. Na veelvuldige vertakkingen eindigen de uitlopers in zeer 
kleine blindzakjes die tegen de binnenzijde van de kapsels van zenuwen 
en ganglion-verbindingen (connectieven) aanliggen. Daar vindt de afgifte 
van de neurohormonen in het bloed plaats. iVIen noemt die gebieden 
daarom neuro-haemale zones. In tegenstehing tot wat bij andere dier-
groepen gevonden is, zijn deze zones bij slakken zeer uitgebreid. Zij 
beslaan het totale oppervlak van vele zenuwen en connectieven. 

In het elektronenmicroscopische beeld bleek dat de neurohormonen 
bij slakken, evenals bij ahe dieren, in het cehichaam worden gesyntheti
seerd. Het secretie-produkt wordt opgeslagen in zeer kleine zogenaamde 
elementair granula, die een membraneuze wand bezitten (Fig. 5). De 
diameter van deze blaasjes ligt tussen de 100 en 300 nanometer. Het 
zyn deze granula die door de uitlopers van de zenuwcellen naar de 
zojuist genoemde neurohaemale zones vervoerd worden. Daar treden de 
granula onder invloed van een actiepotentiaal in contact met de wand 
van de bhndzakjes. Dan breekt deze op de contactplaats open, waarna 
de inhoud van de granula (= het neurohormoon) door het kapsel van de 
zenuw naar het bloed diffundeert. 

Op de elektronenmicroscopische foto's kan men de aantallen granula 
tehen die in het cehichaam aangemaakt worden of in de neurohaemale 
zones afgegeven. iVIet behulp van deze kwantitatieve elektronenmicro-
scopie kan men zo een inzicht krijgen in de activiteit der neurosecreto
rische cellen. Gebleken is dat bepaalde neurosecretorische cehen reageren 
op veranderingen in het zoutgehalte van het water, hetgeen aanleiding 
geeft tot nader onderzoek naar de vraag of deze cehen inderdaad bij de 
regulatie van de water- en ionenhuishouding betrokken zijn. In andere 
cellen werd een dagelijkse ritmiek in de hormoonproduktie en afgifte 
vastgesteld, die verstoord was na blindering der proefdieren. 

De tweede benadering die gevolgd wordt is die der klassieke endocri
nologie. Het opsporen van de functie van een endocriene klier volgens 
de klassieke methode houdt in dat men allereerst de klier operatief 
verwijdert. Daarmee is het hypothetische hormoonproduktiecentrum 
uit het hchaam verdwenen. Men moet vervolgens de zogenaamde uit-
valsverschijnselen zien op te sporen: verwijdering van een groeihor
mooncentrum leidt tot groeistilstand of vertraagde groei. Heeft men 
bepaalde uitvalsverschijnselen geconstateerd dan dient re-implantatie 
van het weggenomen orgaan tot geheel of gedeeltelijk herstel van de 
normale toestand te leiden, omdat het implantaat het hormoon weer in 
het lichaam brengt. Verdergaande bewijsvoering voor het endocriene 
karakter van het orgaan wordt verkregen door injecties van extracten 
van de klier in geopereerde dieren. Daarmee moet althans tijdelijk her-
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Stel kunnen worden bewerkstelligd. Voortgaande zuivering van de klier-
extracten moet tenslotte leiden tot het verkrijgen van het volledig gezui
verde hormoonpreparaat. Dit preparaat, dat uit één soort moleculen 
moet bestaan, dient dan om de precieze functie van het hormoon vast 
te stellen. Bovendien kan men na chemische analyse van het gezuiverde 
preparaat in een aantal gevahen tot synthese van het hormoon geraken. 
Omdat men dan over grotere hoeveelheden van het hormoon kan be
schikken, wordt de voortgang van het onderzoek naar de functie verge
makkelijkt. Synthetische bereiding opent voorts de mogelijkheid tot 
toepassing van het hormoonpreparaat in de geneeskunde. 

Deze uiteenzetting over de werkwijze van de klassieke endocrinologie 
is gegeven om te ihustreren hoe men de functies van de meeste endo
criene kheren by de gewei-velde dieren heeft vastgesteld. Er moet nog 
aan toegevoegd worden dat men nogal eens geholpen is vanuit de patho
logie bij het opsporen van de eerste aanduidingen over de functie. Zoals 
in het begin is opgemerkt worden hormonen niet alleen door endo
criene klieren maar ook door cehen in het zenuwstelsel geproduceerd. 
Voor het opsporen van de functie van deze neurosecretorische cehen, 
die bij de gewervelde dieren in de hersenbodem liggen, zijn de genoem
de methoden maar ten dele bruikbaar. Het is namelijk niet goed moge
hjk een stuk hersenweefsel met daarin complete neurosecretorische 
cellen te transplanteren. Bovendien liggen de verschihende celtypen bij 
de vertebraten vaak gemengd of zeer dicht bij elkaar, zodat men in een 
transplantaat altijd verscheidene hormoonvormende celtypen zou trans
planteren en aldus niet te weten zou kunnen komen welke celtype welk 
hormoon produceert. Het zou te ver voeren hier weer te geven hoe men 
de functies van deze cellen, voor zover bekend, dan wel heeft ontdekt. 

Terugkerend naar de slakken kan nu worden opgemerkt, dat by deze 
dieren voor het onderzoek naar de functie der neurosecretorische cellen 
de klassieke endocrinologische methoden wèl bleken te kunnen worden 
toegepast. Men kan de cehen gemakkelijk operatief verwijderen, omdat 
ze door de dunne wand van het hersenkapsel zichtbaar zijn. Na identifi
catie kan men de cellen uitschakelen door er een dunne naald bij te 
brengen waardoorheen een hoogfrequente stroom geleid wordt die de 
naaldpunt enigszins verhit (cauterisatie). De cehen behoeven dan niet 
verwijderd te worden; zij sterven ter plaatse af. De volgende stap, het 
implanteren van de gedode cellen, is bij slakken zeer goed mogelijk. 
Omdat het centrale zenuwstelsel uit een aantal ganglia bestaat waarin 
steeds bepaalde celtypen zijn gelegen, kan men deze gangha in hun 
geheel implanteren met daaraan vastzittend de zenuwen die dienen als 
afgifteplaatsen voor de hormonen. Wil men slechts één type neuro
secretorische cehen implanteren, dan cauteriseert men eerst de niet gc-
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wenste celtypen alvorens het ganghon bij de receptorslak te implante
ren. Cauterisatie en implantatie kunnen na verdoven van de slak uitge
voerd worden door slechts een kleine snede te maken in de kop van de 
slak. Door deze opening trekt men het gehele centrale zenuwstelsel naar 
buhen voor de behandeling. Is deze uitgevoerd dan duwt men de herse
nen weer naar binnen. De wond sluh zich zeer snel tijdens het bykomen 
van de slak uit de verdoving. Implantaten gaan eveneens door een derge
lijke opemng naar binnen, waarna zij later weer teruggevonden worden 
in de ter plaatse aanwezige grote bloedsinus. 

De derde phase van de klassieke endocrinologische techniek, de injec
tie van het homogenaat geschiedt via een plastic canule die op een zeer 
bepaalde plaats door de schelp wordt gestoken, onder voorzorgen om 
bloeding tegen te gaan. De dieren reageren op deze ingreep in het geheel 
niet. 

Niet aheen technisch maar ook wat betreft de resuhaten der experi
menten is duidelijk geworden dat de klassieke methoden bruikbaar zijn. 
Een aantal functies van neurohormonen bij de poelslak zijn nu bekend. 
Deze betreffen de regulatie van de groei, de ovulatie der eieren, de 
water- en ionenhuishouding en de stofwisseling. 

Onderzoek naar de wijze waarop neurosecretorische cehen functio
neren is echter niet vohedig zonder de derde benaderingswijze die in ons 
laboratorium gevolgd wordt, namehjk de neurofysiologische. Door be
studering van de elektrofysiologische verschijnselen in neurosecreto
rische cehen kan men te weten komen wanneer er hormoon wordt 
afgegeven en met welke andere zenuwcehen deze neuro-endocriene 
elementen verbonden zijn. Dh onderzoek kan leiden tot een inzicht in 
de wegen die gevolgd worden om de miheu-informatie door te geven 
aan het endocriene systeem. 

De belangstelling voor en de mogelijkheid tot elektrofysiologisch 
onderzoek aan neurosecretorische cehen is van zeer recente datum. 
Vooral op dit punt komen de bijzondere eigenschappen van slakken
hersenen naar voren. De goede indentificatiemogelijkheden der ver
schihende celtypen is wel de belangrijkste. Het tweede punt verdient 
eerst enige toehchting. Neurosecretorische cehen verenigen in zich de 
eigenschappen van zenuwcellen en endocriene cehen. In beide gevahen 
geldt dat deze cehen vaak gevoelig zijn voor de concentratie-verschihen 
van bepaalde stoffen die in het bloed circuleren. Dit kunnen suikers, 
aminozuren, bepaalde ionen zoals calcium, kahum of natrium zijn, maar 
ook betrekken endocriene cellen dikwijls de concentratie van het eigen 
hormoon in de parameters voor de regulatie van hun activiteit (nega
tieve terugkoppeling). De opbouw van het slakkenzenuwstelsel uh 
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aparte ganglia maakt het mogelijk deze ganglia met de levende neuro
secretorische cellen er in gelegen, na verwijdering uit de slak, in een 
fysiologische zoutoplossing te bestuderen. Zij blijven daarin soms 
dagenlang functioneren. Onder deze in vitro omstandigheden kan men 
het effect van concentratieveranderingen in de genoemde componenten 
uh het bloed nagaan. Bovendien kan men de voor het functioneren der 
zenuwcehen belangrijke zintuigen, b.v. de ogen, verbonden laten met de 
gangha. 

Het bovenstaande illustreert dat de bijzondere eigenschappen en 
functies der neurosecretorische cellen de onderzoekers dwingt tot een 
integratie bij hun onderzoek. Vooral voor een universitah laboratorium 
heeft integratie het voordeel dat de onderzoekers leren heen te zien 
over de grenzen van hun eigen specialisme. Dh is ook van belang voor 
de opleiding van studenten. 

IVlen vraagt zich echter welhcht af of de gegevens verkregen over het 
neuroendocriene systeem van slakken ook een betekenis kunnen 
hebben voor het onderzoek aan andere diergroepen, met name aan de 
zoogdieren en voor de mens. Wy menen te mogen stehen dat dh zeker 
tot de mogelijkheden behoort. Een groot deel van de tot nu toe beken
de eigenschappen van neurosecretorische cehen geldt voor deze cehen in 
ahe diergroepen. Dh betreft hun ultrastructuur, het secretiemecha
nisme, het eiwhachtig karakter van de neurohormonen en hun algemene 
functionele betekenis. Bijdragen vanuh het slakkenonderzoek zuhen 
dan ook vooral betrekking hebben op de algemeen geldende basale 
eigenschappen van de neurosecretorische cel. 
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E N K E L E F A C E T T E N VAN 

DE R E S T A U R A T I E VAN S C H I L D E R I J E N 

door 

L. Kuiper 

Conserveren en restaureren zijn twee begrippen, die binnen het 
museum vrijwel dagelijks ter sprake komen of aan de orde zijn. Hoewel 
het moeilijk is deze begrippen te scheiden, omdat restaureren ook een 
vorm van conserveren is, moet onder conserveren worden verstaan: het 
onder controle houden van de omgeving waarin het kunstwerk zich 
bevindt en het tijdig signaleren van veranderingen aan het kunstwerk. 
Grijpt men in de materie van het kunstwerk in, dan begint het restaure
ren. 

Analoog hieraan zijn de benamingen conservator en restaurator. Ter
zijde mag worden opgemerkt dat enige jaren geleden in de Verenigde 
Staten van Amerika de benaming voor het beroep restaurator werd 
vervangen door conseiwator en dat van conservator door curator. Bena
mingen, die minder verwarring stichten. De vroegere restaurateur, tegen
woordig restaurator, wordt vaak verward met de restaurateur, houder 
van een restaurant. 

Een van de grote voordelen van een museum is, dat er werkelijk 
geconserveerd kan worden, terwijl dit voor een particuhere verzameling 
veel moehyker blijkt te zijn door het ontbreken van terzake kundige 
mensen. De dagelijkse museumcontrole maakt het mogelijk een ingreep, 
indien noodzakehjk, zo lang mogelijk uit te stehen en veranderingen 
vroegtijdig te signaleren, waardoor het ingrypen zoveel mogehjk bl i j f t 
beperkt. Het conserveren staat daarom in een museum op de eerste 
plaats. 

Om kunstvoorwerpen op de juiste wijze te kunnen conserveren 
moeten de omstandigheden aan bepaalde eisen voldoen. Het beheersen 
van het klimaat is erg belangrijk. Ook het onder controle houden van 
invloeden, die van buiten op het museum afkomen. Temperatuur en 
relatieve vochtigheid, d.i. de verhouding van de hoeveelheid waterdamp 
die de lucht kan bevatten en werkelijk bevat, dienen op elkaar afgestemd 
te zijn. Grote schommehngen bij beide moeten worden vermeden, om-
Natuurkundige Voordraciiten, N.R. 55, naar een lezing voor de Koninklijke Maatschappij voor 

Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 7 februari 1977. 
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dat ze funest voor een kunstwerk kunnen zijn. Ook grote aantallen 
bezoekers kunnen schade aan de kunstvoorwerpen brengen, o.a. door 
het gedrag van de mensen maar ook door de meegebrachte vochtigheid, 
om van de naar binnen gezogen milieuvervuiling maar te zwijgen. 

Ieder kunstvoorwerp, in welke vorm dan ook, vraagt om een aparte 
benadering, zeker wanneer het gerestaureerd moet worden. Voor de 
diverse richtingen in de restauratie bestaan dan ook opgeleide speciahs
ten. 

Bepalen we ons nu uitsluitend tot schUderijen, dan kan men deze 
indelen naar ti jd en onderwerp maar ook naar hun drager, d.i. het 
materiaal, dat de schüder uitzocht om zyn voorstehing op te schhderen. 
Deze „drager" kan bestaan uit hnnen, hout, metalen of papier. De 
eerste twee zijn de meest voorkomende. 

De genoemde klimaatbeheersing is met name voor de drager van uit
zonderhjk groot belang. Een linnen of een stuk hout kunnen bij ver
waarlozing van het klimaat schade oplopen, die zelfs tot deformatie kan 
leiden, deformatie in die zin, dat de cehen in het hout, alsook de fiber 
van het linnen, kapot gedrukt worden of teveel uitgerekt, wat op zijn 
beurt weer gevolgen heeft voor de grondering, waar de schilder zijn 
verflaag op heeft aangebracht. 

Om zieke schilderijen te kunnen herstellen en de ziektebron te kun
nen opsporen en verwijderen, staan ons tegenwoordig talrijke hulp
middelen ten dienste: 
a. het gebruik van de binoculaire microscoop, waarmee door middel van 

verschhlende vergrotingen de pigmentkorrel, de laagsgewyze opbouw 
en de structuur bestudeerd kunnen worden. 

b. het röntgenologisch onderzoek, waarbij eventuele al of niet door de 
schilder zelf aangebrachte veranderingen aan het licht komen. 

c. onderzoek gedaan met ultra-violette en infra-rode straling. 
d. talrijke andere vormen van onderzoek, die echter meer op het terrein 

van een laboratorium liggen. 
Naast het uitgebreid fotograferen wordt van het begin af een docu

mentatie aangelegd, zodat na beëindiging van een restauratie een volle
dig rapport precies vertelt, wat er met een schilderij is gebeurd en wat 
de aanleiding tot de ingreep is geweest. 

Iedere ingreep is tijdgebonden. Werd bijvoorbeeld twintig jaar geleden 
een schhderij zo gerestaureerd dat het er weer als nieuw uitzag, iedere 
oneffenheid weggewerkt en iedere lacune geretoucheerd, tegenwoordig 
streeft men ernaar om met zo min mogelijk middelen het schhderij zijn 
oorspronkelijk aanzien terug te geven, waarbij ahes reversibel moet zijn, 
zodat generaties na ons, die wellicht een andere opvatting hebben, de 
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uitgevoerde restauratie eventueel weer kunnen verwijderen of verande
ren. 

Als voorbeeld hiervan mag een detah van de recente restauratie van de 
„Nachtwacht" van Rembrandt van Rhijn genoemd worden. Een door 
messneden beschadigd doek heeft op die plaats een gebroken hnnen 
draad. Als de hechting niet wordt hersteld zal deze breuk door de 
voortdurende beweging van het doek altijd zichtbaar bhjven. Om nu te 
voorkomen, dat de beschadigingen zich gaan aftekenen, worden de 
doorgesneden hnnen draden gehecht door over de snede korte linnen 
draadjes te leggen, ze vast te plakken met een kunsthars en na verhar
ding het overtohige weg te snijden. 

Deze methode is reversibel en kan teniet worden gedaan als blijkt , dat 
generaties na ons een andere oplossing prefereren. 

Het is interessant terug te kijken in de geschiedenis. Het restaurator
schap bestond vroeger niet in de vorm die het nu heeft. Men restaureer
de uheraard wel, maar dat restaureren werd gedaan door de kunst-
schhders. Van Frans Hals, maar ook van andere schhders, is bekend dat 
zij dit wel deden. Was er op het schildeiTj een detah, dat voor de 
kunstsclhlder-restaurator niet acceptabel was, dan deinsde deze er niet 
voor terug het te veranderen en dus te overschhderen. Een mooi voor
beeld hiervan is het in 1970 door het Ryksmuseum aangekochte schil
derij „Aanbidding der Koningen" van Hendrik ter Brugghen. 

Na onderzoek bleek dit schUderij te zijn vergroot door er boven en 
onder stukken hnnen aan te zetten en deze te beschhderen. Het kind 
Jezus op de schoot van Maria, dat oorspronkelijk een min of meer 
embryonale verschijningsvorm had, was „omgeschhderd" tot een iets 
ouder lijkend kind, zoals meer gebruikelijk was by deze voorstelhngen. 
Proeven wezen uit, dat de toevoegingen en overschhderingen pas na de 
dood van de schhder moesten zijn aangebracht. Een pikante byzonder-
heid was, dat signatuur en jaartal ook overschhderd bleken te zijn. Dit 
geval staat niet aheen. Men heeft het zelfs gepresteerd om hele land
schappen te veranderen. Een landschap met uitgestrekte rotspartijen, 
een met wijnzakken beladen ezel en een boerin veranderde men in een 
boslandschap met veel bomen, koeien en een hond, daarbij gebruik
makend van de reeds aangebrachte penseelstreek, de aanwezige bruik
bare detahs en van de mouw van het jak van de boerin, dat met enige 
fantasie op een koeiekop leek. Zeer geraffineerd, waarbij qua voor
steUing en uhvoering het ene landschap niet voor het andere onderdeed. 

Met dit voorbeeld zijn we meteen in een moehijke problematiek aan
geland, waaiwoor oplossingen niet eenvoudig zijn te vinden. Welke norm 
hanteren conservator en restaurator bij een eventuele beslissing om aan
gebrachte veranderingen te verwijderen? Het antwoord l i jkt eenvoudig. 
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Kunsthistorische overwegingen en wetenschappelijk onderzoek al of 
niet gecompleteerd met schhdertechnische aanwijzingen. Kan men slui
tende bewijzen vinden dan ligt het voor de hand, dat latere toevoegin
gen, indien van inferieure kwahteit, worden verwijderd. Echter, niet 
ahes kan bewezen worden. Ontbreken deze bewyzen dan wordt een 
beshssing al moeUijker en mag eigenhjk geen ingreep plaats vinden. 

Nog ingewikkelder wordt het, wanneer een „overschhdering" grote 
kwahteit heeft. Overigens komt dit gelukkig zelden voor. Mag men zo'n 
latere, op zichzelf genomen waardevolle partij verwijderen omdat deze 
niet „origineel" is of moet men deze laten staan, omdat een vorige 
generatie gemeend heeft het origineel te moeten „verbeteren"? 

Het is duidelijk dat hier op de deskundigen een grote verantwoorde
lijkheid rust, temeer daar men voor wat het museum betreft te maken 
heeft met gemeenschapsgoed. 

De bewijsvoering in deze is niet altijd eenvoudig. Men kan met hulp 
van de röntgenfoto en de microscoop een heel eind komen, vaak echter 
moeten chemische analyses uitkomst brengen. Van de meeste pigmen
ten (kleurstoffen) is bekend wanneer ze gevonden zijn en sinds wanneer 
ze gebruikt worden. Zo is het uitgesloten dat een pigment uit 1850 
voorkomt in een schilderij uit 1600. Is dit wel het geval, dan duidt het 
op een latere toevoeging. Soms ook brengt de chemische analyse geen 
oplossing, getuige het volgende voorbeeld. Het in 1972 uit de lijst ge
sneden schhderij van Johannes Vermeer bleek te zyn getransporteerd, 
d.w.z. overgebracht op een andere drager. Er werd een rode ondergrond 
aangetroffen op basis van klei, z.g. rode bolus. Een andere vaak voor
komende rode ondergrond van dezelfde kleur is samengesteld met rode 
oker. Rode bolus is een roodkleurig vettig aandoende kleisoort, rode 
oker is een natuurlijk rood pigment. 

Om nu uit te zoeken of men met rode bolus of rode oker te maken 
had (belangrijk als onderdeel van de bewijsvoering voor een transport, 
omdat de aanpak van de restauratie dan geheel anders zou zyn) leek een 
chemische analyse de oplossing te moeten brengen. Er bleek evenwel 
chemisch geen verschU tussen rode bolus en rode oker en men kwam op 
deze manier niet verder. Na een aantal proefnemingen op het restaura
tieatelier van het Rijksmuseum bleek, dat rode bolus, eenmaal warm 
gemaakt, a.h.w. gebakken wordt en geen was meer doorlaat, terwijl 
rode oker wel doorlaatbaar bl i j f t voor was. Was wordt veel gebruikt om 
schilderijen te doubleren of te verdoeken. De oplosbaarheid in water 
bleek ook verschhlend. Met deze proeven werd het verschh tussen rode 
bolus en rode oker, dat chemisch niet kon worden onderscheiden, aan
toonbaar gemaakt. 

In dit geval was dat uiterst belangrijk, al werd hiermee de volledige 
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bewijsvoering voor een transport niet geleverd. Het was in elk geval 
duidelijk, hoe de loszittende verf moest worden behandeld. De röntgen
foto leverde hier het bewijs. De linnenstructuur, die zich aftekende in 
de deels uit loodwh bestaande grondering, die Vermeer had aange
bracht, kwam niet overeen met de fiber van de huidige drager, hetgeen 
erop duidde, dat de oorspronkehjke drager was vervangen door een 
nieuwe. Dit geval staat uheraard niet aheen maar er wordt wel mee 
geïllustreerd, dat niet aheen op grond van kunsthistorische overwegin
gen of louter door te kijken beslissingen worden genomen. iVIen wikt en 
weegt en wü zoveel mogelijk zekerheid alvorens over te gaan tot een 
bepaalde ingreep. 

Voor de restaurator zyn er tal van aanwijzingen in een schüderij dat 
gerestaureerd moet worden, die hem op weg helpen. Ik noem er enkele: 
craquelurevorming, hout- en hnnendeformatie, houtworm, blindgesla-
gen vernis e.d. De verfcraquelure (te onderscheiden van de veel minder 
interessante verniscraquelure) is de plaats waar de verschihende onge
lijke krachten uit de gehele schhdering zich een uitweg zoeken. Deze 
barstvorming is een normaal verschijnsel en wordt ondermeer veroor
zaakt door de grondering. Aangezien de gronderingen van eeuw tot 
eeuw verschihen is ook de vorm van de craquelure verschihend en kan 
men deze herkennen en in een bepaalde tijd plaatsen. Het uiterlijk 
aspect van een craquelé kan soms storend werken in het geheel van de 
schhdering. Zo kan het craquelé gevuld zijn met stof en vuh en zich 
daardoor sterker aftekenen. Niettemin is het craquelé voor de restaura
tor van grote waarde. De openingen scheppen de mogelijkheid om er 
bepaalde stoffen doorheen te laten gaan. Door het craqueleren van de 
grondering en de verf kan door inwerking van vocht een stukje verf 
losraken en uitvallen. 

Van het craquelé wordt dan gebruik gemaakt om zo'n stukje verf 
weer vast te zetten. Ook vervult het craquelé een nuttige functie by het 
doubleren van schhderijen. 

Het doubleren of bedoeken van schhderijen wordt meestal aangeduid 
met de foutieve benaming „verdoeken". Het houdt in dat er een ver
stevigingsdoek tegen het originele doek wordt geplakt met een mengsel 
bestaande uit was en hars, volgens de in vakkringen bekende „Hohandse 
methode", die dateert van omstreeks 1850. Dit was-hars mengsel (in 
zuidelijke landen gebruikt men om klimatologische redenen een lijm-
oplossing) dient ervoor om de grondering weer kracht te geven, de 
hechting van de verflaag te herstehen of te verstevigen en de originele 
drager weer sterk te maken. Slechts zeer zelden wordt het originele 
doek vervangen. In dat geval is er pas werkelijk sprake van verdoeken. 
Zij het dat doubleren een routinehandehng is, toch moet het met de 
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grootste omzichtigheid worden gedaan. Het gevaar is niet denkbeeldig, 
dat bij onzorgvuldig te werk gaan schade aan de verflaag wordt toege
bracht of de afdruk van het Hnnen door de verf heen zichtbaar wordt. 
Bij het doubleren van de „Nachtwacht" is op die plaatsen waar de verf 
dik was opgebracht gebruik gemaakt van een celrubber ondergrond, 
waardoor de pastositeit van de verf gevrijwaard bleef van pletten. 

Bij schhderingen op hout is het uiteraard niet mogelijk te doubleren. 
Bij uitzondering vervangt men het hout maar in de meeste gevallen kan 
door een enkele ingreep de bestaande houten drager hersteld worden. 

Een van de vroeger veelvuldig toegepaste restauratietechnieken was 
het aanbrengen van een parkettering, d.i. een houten latwerk aan de 
achterzijde van het paneel, waarbij de latten in de richting van de nerf 
werden vastgehjmd en de latten dwars op nerf zo werden aangebracht 
dat ze konden glijden in uitsparingen van de vastgelijmde latten. 

Het doel van de parkettering was het kromtrekken van het hout te 
voorkomen. Immers, als het hout kromtrekt moeten verflaag en gronde
ring meegaan en is het risico van barstvorming groot. De parkettering 
echter verhinderde de natuurlijke werking van het hout, waardoor 
deformaties zowel in het hout, de verf en de grondering optraden. 
Daarom verwijdert men tegenwoordig deze parketteringen meestal. 
Overigens is door deze ongetwijfeld goed bedoelde ingreep veel informa
tie verdwenen. Om een parkettering aan te brengen moest de achter-
zyde van het paneel vlak gemaakt worden, waardoor houtmerken, lak-
stempels en andere waardevohe gegevens verloren gingen. 

Niets op het terrein van de restauratie van schhderijen heeft zoveel 
discussies opgeleverd als het verwijderen van nagedonkerde en verkleur
de vernislagen. Vernis is een vloeibaar gemaakte hars, die over het verf
oppervlak wordt gestreken om de kleuren hun vohe waarde te geven en 
tegelijkertijd de verf te beschermen. Deze hars, al of niet vermengd met 
ohe, verkleurt na verloop van tijd. Het is daarom noodzakelijk deze 
vernis zo nu en dan te veiwangen door een nieuwe vernislaag. De ver
kleuring van de vernislaag geeft al naar gelang zijn samenstehing een 
bruin of een geelfhter, dat de kleuren in het schilderij anders zal doen 
lijken. In het donker zal een vernis sneller verkleuren dan in het licht. 

Omstreeks de eeuwwissehng kende men de z.g. ,,Galerieton": een met 
een kleur, bijvoorbeeld oker of bruin of groen, gemengd vernis. Zo'n 
met opzet aangebrachte kleurfilter verstoort echter het door de schhder 
aangebrachte kleurenspel en evenwicht, vervormt het perspectief of om 
het anders te zeggen „brengt de verte dichterbij". Tegenwoordig 
worden geen kleuren meer door de vernis gemengd en houdt men deze 
liefst zo blank mogelijk. 
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Het verwijderen van een verkleurde vernislaag gebeurt met oplos
middelen, die in sterkte variëren afhankelijk van de samenstelling van de 
vernislaag. 

Het zal ook nu duidehjk zijn, dat het verschil tussen voor en na de 
reiniging erg groot kan zijn. 

Als een schhderij door de schilder is voltooid en de verf begint te 
drogen, dan zal de in de verf aanwezige olie voor een gedeelte naar de 
oppei-vlakte drijven en een zeer dun laagje op de verf gaan vormen. Men 
neemt aan, dat schUders dit effect hebben voorzien. Dit dunne laagje 
kan tijdens het afnemen van de vernislaag door oplosmiddelen worden 
aangetast. Dit is uiteraard wel voorgekomen. In zo'n geval krijgt het 
schhderij een hard en schril aanzien, wat de kleurwaarde erg verstoort. 
Het verdient daarom de voorkeur een miniscuul dunne vernisfilm te 
laten zitten, waarbij er wel op gelet moet worden, dat dit laagje overal 
in gelijke mate aanwezig is. Het afnemen van de vernislaag is geen 
sinecure. Het behoort tot de taak van de vakman om door de verkleurde 
vemis te kijken en zich reeds van te voren een beeld te vormen, hoe het 
schUderij er na voltooiing uit zal zien. 

Niet aheen het geel of groenfüter geeft een „vertekend" beeld van het 
schhderij, ook bijvoorbeeld een blauwe waas zal het beeld verstoren. 
Een blauwe waas kan ontstaan als een schilderij op de tocht hangt of 
door vochtvorming als gevolg van een grote toeloop van mensen. Door 
dit vocht ontstaat dan een blauwe aanslag op de vernislaag, die op 
betrekkelijk eenvoudige wijze verwijderd kan worden maar niettemin 
het aanzien van het schhderij verandert. Hoewel het ook als fhter werkt 
kan deze blauwe aanslag gevaarlijk inwerken op de vernislaag. Omdat 
iedere vernislaag ook een craquelé vormt is het niet denkbeeldig dat 
door deze barstvorming de vochtaanslag bij de verf komt en uiteindelijk 
kan leiden tot een loslaten van de verflaag. 

Het retoucheren van een schilderij tydens de restauratie, ook wel 
bijschhderen genoemd, behoort met het opvuhen van lacunes en het 
vernissen tot de slotfase van een restauratie. Retoucheren is het invuhen 
met verf van de ontbrekende gedeelten in de schhdering en meer niet. 
Meestal wordt eerst een temperaverf gebruikt om de beschadiging op 
kleur te brengen (temperaverf is de benaming voor pigment, dus kleur
stof, vermengd met ei), en deze vervolgens aan te vuhen met een olie-
verf-glacis. Glacis is een met sterk verdunde, transparante verf aange
brachte schhdering. De combinatie van tempera met olieverf heeft een 
reden. Olieverf, het woord zegt het al, bevat olie en juist deze olie doet 
de verf nadonkeren. Zou men dus een retouche aanbrengen met uit
sluitend olieverf dan zal de retouche zich na betrekkelijk korte t i jd gaan 
aftekenen door verkleuring. Om dit te voorkomen wordt het merendeel 
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van de lacune ingevuld met tempera, die niet verkleurt en relatief snel 
droogt, terwijl daarna de glacering wordt aangebracht met olieverf, 
waaraan de olie voor een groot gedeelte is onttrokken, zodat de kans op 
nadonkeren miniem is geworden. 

Men kent ook andere manieren van retoucheren. Een bekende 
itahaanse methode is het tratteggio. Daarbij wordt de ontbrekende verf
laag ingevuld met een arcering, uhgevoerd in korte, 1 cm lange verticale 
streepjes in verschhlende kleuren, die op afstand onzichtbaar zijn, 
dichtbij zich duidelijk onderscheiden van de rest van de verflaag. Dit 
gebeurt uhsluitend met waterverf. Ook vult men soms een neutrale 
toon in om duidelijk te laten zien, dat er geretoucheerd moest worden. 
Met name is dit veel toegepast bij de frescorestauratie, wanneer bepaal
de gedeelten niet meer konden worden gereconstrueerd. 

De aan te brengen vernislaag is de afsluiting van iedere restauratie. 
Deze laag wordt aangebracht met de kwast of een hogedrukspuit. Het is 
een zeer precies werk. 

Is de restauratie goed geslaagd maar de vernislaag wordt niet goed 
aangebracht, dan zal dit voor het geheel byzonder storend werken. De 
vernislaag moet regelmatig worden aangebracht en de temperatuur van 
zowel schUderij als vernis zijn daarbij uiterst belangiijk. Eventuele 
fouten zijn pas zichtbaar als de vernis goed is gedroogd en één met de 
schhdering is geworden. 

Het zal duidehjk zijn dat een restauratie tijd vergt. Degene, in wiens 
handen de restauratie komt te liggen, moet hier ook ahe ti jd voor 
nemen en er vooral de rust voor hebben. De verantwoording die hij 
heeft is groot, het werk inspannend. Het is een veeleisend, maar veel 
voldoening gevend beroep. Het is een kostbare zaak een schhdery te 
laten restaureren, maar het is niet aheen een kwestie van geld. Het is 
vooral een kwestie van vertrouwen. Zoals in ieder beroep zijn er goede 
en slechte vakmensen. Komt een goed schhderij by een slecht vakman 
terecht dan kunnen er onherstelbare dingen gebeuren, die zich meestal 
pas na enige jaren openbaren. Het is geen uitzondering, dat de restaura
toren van het Rijksmuseum worden opgebeld met de vraag of er nog 
iets te doen is aan een verdwenen signatuur na een recente restauratie. 
Ons antwoord moet helaas negatief zijn. Een eenmaal verdwenen signa
tuur kun je niet terug toveren. 

In dit verband is het dienstig een ander facet aan te snijden, waar de 
restaurator betrekkelijk vaak mee wordt geconfronteerd en dat voor de 
betrokken eigenaar minder plezierig is maar voor de restaurator 
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minstens zo veiTelend. Ik doel hier op schhderijen waarvan de originele 
voorstehing, door welke oorzaak dan ook, grotendeels is verdwenen en 
die door een bekwame vakbroeder in een aangepaste stijl zyn opge
werkt. Bij een eventuele restauratie bestaat de mogelijkheid, dat „het 
opgewerkte" verdwijnt en men weer een kaal schhderij krijgt. Uiteraard 
onderkent de goede vakman deze schhderijen maar hij moet dh de 
eigenaar duidelijk maken en dat stuit nogal eens op moeihjkheden, 
vooral als er veel geld voor is betaald. 





F O S S I E L E K E R N S P L I J T I N G S R E A C T O R E I M 
door 

Prof. Dr. J.A. Goedkoop 

Hoewel misschien eens het omgekeerde logischer zal worden gevon
den, zal hier de werking van natuurlijke kernsphjtingsreactoren worden 
besproken aan de hand van die van de huidige, waarbij model zal staan 
de kerncentrale Borssele. De warmtebron daarin wordt gevormd door 
enkele tienduizenden splijtstofstaven; ongeveer 1 centimeter dikke, 
metalen buizen, die netjes in ry en gelid verticaal staan opgesteld. Deze 
buizen zijn gevuld met uranium-dioxyde, UO2 , een harde zwarte stof. 
Van de daarin aanwezige uraniumatomen heeft ongeveer 3% een atoom
kern die bestaat uit 92 protonen en 143 neutronen; de overige hebben 
drie neutronen meer. Naar het totale aantal kernbouwstenen duidt men 
deze twee soorten uranium aan als uranium-235 en uranium-238. 

Voor de werking van de reactor is ahereerst het lichtste van deze 
beide uraniumisotopen belangrijk. Wordt namelijk een atoomkern daar
van getroffen door een neutron dan valt hij in ongeveer vyf van de zes 
gevallen uheen. Dat kan op verschihende manieren gebeuren, maar 
meestal ontstaan twee brokstukken die men dan sphjtingsfragmenten 
noemt, en nog enkele neutronen. Dankzij deze laatste is een ketting
reactie mogelijk: een neutron ontstaan bij de splijting van een uranium
kern kan weer een andere uraniumkern (meestal in een andere staaf) tot 
sphjting brengen. De splijtingsfragmenten vhegen telkens met grote snel
heid weg, maar worden binnen enkele duizenste mhhmeter in het ura-
niumoxyde tot sthstand gebracht, zodat hun bewegingsenergie wordt 
omgezet in warmte en de staven heet worden. De warmteproduktie kan 
worden ingesteld met behulp van neutronenabsorberende staven die 
tussen de splijtstofstaven op en neer kunnen bewegen: daardoor wordt 
de kans van de neutronen beihvloed om nieuwe splijtingen te veroorza
ken (zie ook figuur 1). 

Onderin de reactor wordt water gepompt dat langs de staven naar 
boven stroomt, waardoor het verwarmd wordt. De aldus afgevoerde 
splijtingswarmte wordt gebruikt om stoom op te wekken, die naar de 
turbine gaat waarmee tenslotte de generator wordt aangedreven. Ruim 
30% van de geproduceerde warmte wordt aldus nuttig omgezet in elek
trische energie, de rest komt bij het weer condenseren van de stoom in 

Natuurkundige Voordracliten, N.R. 55, naar een lezing voor de Koninklijke maatschappij voor 
Natuurkunde Dihgentia te 's-Gravenhage op 21 februari 1977. 
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Kop van 
regelstaat 
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regelstaat 

Eindstuk van 
splijtstofbundel 

Splijtstofstaaf 

Rooster 

Flg. 1 Bij wijze van contrast met de besproken natuurlijke kernreactoren wordt hier één der 
splijtstofelementen getoond waaruit een moderne drukwater reactor is opgebouwd, zoals 
die in de kerncentrale te Borssele in Zeeland. Dit element bevat 179 ongeveer 1 cm dikke 
splijtstofstaven (metalen buizen gevuld met licht verrijkt uraniumoxyde) en 17 neutro
nen absorberende regelstaven die van boven aan een verticaal beweegbare kop vastzitten. 
Tussen de staven stroomt water van onder naar boven. In deze afbeelding zijn de splijt
stofstaven grotendeels weggelaten. 

het koelwater terecht. Om het maximale elektrische vermogen van de 
centrale op te wekken, 450.000 kilowatt, moet de reactor dus ongeveer 
1.500.000 kW =1,5 Gigawatt aan warmte produceren. Wil men uitreke
nen hoeveel uranium-235 daarbij dagelijks wordt,,verspleten" dan moet 
men weten dat de splijting van 1 kilogram ongeveer 1 Gigawattdag 
warmte levert. 

Tot slot van deze inleiding moet worden gezegd dat het water in de 
reactor nog een andere essentiële rol vervult dan die van warmte
transportmiddel. Dat komt voort uit het feit dat bij de splijting ook de 
neutronen met grote snelheid wegvliegen, terwijl anderzijds een neutron 
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des te meer kans maakt een uraniumkern tot splijting te brengen naar
mate het deze langzamer nadert. Door botsingen met vooral de water
stofkernen in het water worden nu de neutronen steeds verder afgeremd, 
waardoor hun kans om bij binnendringen in een splijtstofstaaf daar een 
splijting te veroorzaken telkens toeneemt. Zonder water tussen de staven 
zou de kettingreactie niet mogelijk zijn en de reactor geen splijtings
warmte produceren. 

De samenstelling van uranium 
Bij zijn ontstaan moet ons zonnestelsel de twee uraniumisotopen in 
ongeveer gelijke hoeveelheden hebben meegekregen. Beide zijn echter 
radioactief, in die zin dat de atoomkern spontaan een a-deeltje kan 
uitstoten; dat is een heliumkern bestaande uit twee protonen en twee 
neutronen. De kans dat dit gebeurt wordt uitgedrukt in de halverings
t i jd; voor uranium-238 is die 4,47 miljard jaar, voor uranium-235 veel 
korter, namehjk 0,704 mhjard jaar. Het gevolg daarvan is dat in het 
uranium het percentage van het hchtste isotoop in de loop van de 
aardgeschiedenis voortdurend gedaald is, tot nu nog slechts 0,72%. Met 
dit „natuurlijke" uranium zou een kerncentrale als die in Borssele niet 
kunnen werken omdat namelijk dan het uranium-238 teveel neutronen 
op zou slokken, hetgeen het doet zonder te splijten (wat er dan wel mee 
gebeurt komt later ter sprake). Daarom moet het uranium eerst worden 
„verrijkt" tot de al genoemde 3%, hetgeen bijvoorbeeld kan worden 
gedaan met behulp van gascentrifuges zoals die in Almelo staan opge
steld. Daarmee is de mens dus in zekere zin bezig de aardgeschiedenis 
terug te draaien, ja eigenlijk gaat hij nog verder want voor onderzoeks
reactoren zoals de Hoge Flux Reactor in Petten wordt het uranium-235 
gehalte opgevoerd tot 95%, hoger dan het ooit geweest is. 

De isotopische samenstelling van het huidige natuurlijke uranium is 
zeer constant; binnen nauwe grenzen wordt het zojuist genoemde ura
nium-235 gehalte van 0,72% niet aheen overal in de aardkorst gevon
den, maar ook in stenen die men vanaf de maan heeft teruggebracht. 
Grote opschudding ontstond dan ook in juni 1972 bij het Franse ura-
niumverrijkingsbedrijf in Pierrelatte toen daar natuurlijk materiaal werd 
aangevoerd met een iets lager percentage. Dit bleek afkomstig te zijn uit 
de Oklo-groeve in de West-Afrikaanse repubhek Gabon; verder onder
zoek ter plaatse leverde nog veel sterker afwijkend materiaal, met als 
record een uraniuin-235 gehalte van 0,3%. De enig mogelijke verklaring, 
waai-voor in het volgende nog andere argumenten zuhen worden aange
voerd, was dat dit uraniumerts eens betrokken moest zijn geweest bij 
een kettingreactie, waardoor een aanzienhjk deel van het toen aan
wezige uraniuin-235 is verspleten. Uit geologische gegevens viel af te 
leiden dat de betrokken formatie ongeveer 1700 a 1800 miljoen jaar 
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geleden gevormd is. Toen bedroeg het gehalte van isotoop 235 in 
natuurlijk uranium 3%, even hoog als in het verrijkte uranium van de 
huidige kerncentrales; was toen ook nog water aanwezig dan waren al 
twee voorwaarden voor het optreden van een splijtingskernreactie ver
vuld. Een derde voorwaarde daarvoor is een voldoende opeenhoping van 
uranium en inderdaad bleek al direct dat in het algemeen de sterkst 
afwijkende isotopenverhouding voorkomt in de rijkste ertsmonsters uit 
de Oklo-groeve. In figuur 2 is het voorafgaande nog eens samengevat. 

ISOTOPENVERHOUDING (ATOOM % U R A A N - 2 3 5 ) 

lOOr 1 \ \ \ \ 1 ^ H F R 

-6 -5 - 4 -3 - 2 -1 O T I J D ( M L D . J A A R ) 

Fig. 2 Het percentage van isotoop 235 in natuurlijl<; uranium gedurende de aardgescliiedenis (het 
tijdstip „heden" is nul gesteld). Rechts aanduidingen voor het „verrijkte" uranium in 
licht-waterreactoren (LWR) en de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten en voor het 
„verarmde" in Oklo. 

Ontstaan van de reactoren 
De ligging van de uraniumgroeven in Oostelijk Gabon, waaronder die 
van Oklo, is af te lezen uit figuur 3, waarbij ook zeer globaal de geolo
gische situatie is aangegeven. Het gebied ligt op één van de — ongeveer 
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Tabel 1 

Werkzame doorsneden (in 10 ^^m^) voor thermische neutronen (snelheid 2200 m/s) 
(4) 

twee miljard jaar oude - kristallijne „schilden" waaruit het grootste 
deel van het Afrikaanse continent is opgebouwdo Tijdens een periode 
van bodemdaUng zijn in deze streek daarop laagsgewijs verweringspro-
dukten afgezet. Allereerst waren dit betrekkelijk grove rivierdelta-afzet
tingen die inmiddels tot zandsteen zijn geworden. Later bezonken uit 
rustiger water kleideeltjes tot een laag die uiteindelijk enkele duizenden 
meters dik werd. Ondanks het feit dat, blijkens de geologische daterin
gen, sindsdien ruim 1700 miljoen jaar verlopen zijn is in deze afzettin
gen weinig metamorfose opgetreden. 

Door de bezinkende kleideeltjes werden dode resten bedolven van 
organismen die in het water leefden; dat kunnen in die tijd alleen nog 
maar primitieve ééncelligen zijn geweest. Terwijl de laag verder wegzonk 
moet het daarin opgesloten water uit het gesteente metalen hebben 
opgelost, waaronder uranium. Dat zal niet zijn gebeurd in de vierwaar-
dige toestand, zoals we die in UO2 tegenkwamen, maar in de beter 
oplosbare zeswaardige vorm. Kwam daarna bij migratie deze oplossing 
in contact met de bedolven organische resten, dan trad daardoor weer 
reductie op tot vierwaardig uranium. Op die manier ontstond op de 
grens van zandsteen en kleigesteenten een enkele meters dikke laag die 
enerzijds bitumineuse resten bevat, anderzijds uranium in de vorm van 
het bekende mineraal pekblende, UaOg. 

Inmiddels echter kwam in het Westen de granieten ondergrond weer 
omhoog, waardoor de sedimentlagen schuin kwamen te staan. Daarna 
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CAMEROUN 

Fig. SaOverziclitslcaartje van Gabon. 
(Voor het ten noorden van Moanda omicaderde gebied zie figuur 3b). 

trad erosie op, zodat men nu, van West naar Oost gaande (figuur 3 b), 
aan de oppei-vlakte achtereenvolgens aantreft de kristallijne rots, het 
zandsteen en de kleigesteenten. Zo kon in onze tijd de uraniumhouden
de laag op de grens van laatstgenoemde afzettingen door een mijn-
prospector als dagzoom worden gevonden. Daarna is men op ver
schillende plaatsen begonnen de klei-afzettingen weg te graven en ver
volgens de uraniumertslaag te ontginnen tot op het zandsteen. Figuur 4 
laat zien hoe deze zandsteen nu de Westelijke wand van de Oklo-groeve 
vormt. 
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Fig. 3bVan liet ten noorden van Moanda omkaderde gebied (figuur 3a) is hier de geologie 
geschetst. Daarbij geven de kruisjes graniet aan, F A , F B I en FB2 de achtereenvolgende 
afzettingen van het Francevillien. De winningen van mangaan- en uraniumerts zijn door 
arceringen aangeduid. Rechts van het midden de uraniumgroeve Oklo. 
Grès = zandsteen; pélites = kleigesteenten. 

Het gemiddelde uraniumgehalte van de ertslaag bedraagt 0,5%, maar 
er is ook veel rijker erts in aangetroffen, en wel in die gedeelten van de 
laag waar de klei-achtige mineralen overwegen boven de grovere zand-
steenafzettingen. Hoe zich in die gedeelten zoveel uranium kon concen
treren is nog niet duidelijk. Men zoekt de verklaring in de zojuist al 
genoemde tektonische bewegingen, die optraden nadat de uranium
houdende laag al diep was weggezonken. Daardoor ontstonden er 
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breuken in, en het is juist bij zulke breuken dat men uraniumgehaltes 
van tientahen procenten vindt. Mogelijk kon door de breuken een 
watercirculatie ontstaan, die opnieuw uranium aanvoerde dat aan de 
fijne kleideeltjes kon worden gebonden. Onverklaard bhjven dan nog 
twee verdere verschihen tussen deze rijke zones en de rest van de laag. 
In de eerste plaats is hier geen organisch materiaal meer aanwezig; is het 
verbruikt bij het reduceren van uranium of verdwenen ten gevolge van 
de latere kernreacties? Verder is het uranium hier niet afgezet als 
pekblende, maar als uraniniet, een oxyde met iets meer dan twee zuur
stofatomen per uraniumatoom. 

Fig. 5 Blolcdiagram van de westwand van de Oldo groeve, met gestippeld ingetekend (van rechts 
naar links) de reactoren I tot en met 6. De eerste twee zijn deels afgegraven (zwart). 

Hoe dit ook zij, er ontstond, en wel inderdaad vooral daar waar de 
zandstenen ondergrond sterk vervormd is (figuur 5), een aantal min of 
meer lensvormige zones met zeer rijk erts, tot 60% uranium. De date
ring daarvan (vooral op grond van de isotopensamenstelling van het 
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tezamen met het uranium aangetroffen lood) leidt tot praktisch het
zelfde resultaat als hierboven voor de hele formatie werd aangegeven. 
Dat betekent dat inderdaad tijdens het concentratieproces het uranium 
3% ^^^U bevatte. Gezien de wijze waarop het uranium is aangevoerd 
moet daarbij steeds water aanwezig zijn geweest en moet in bepaalde 
gedeelten een situatie zijn ontstaan waarin een kettingreactie kon op
treden. Men dient daarby te weten dat de kernen van beide uraniumiso
topen af en toe wel eens uit zichzelf splijten, waarbij neutronen vrij
komen, die dan weer andere uranium-235 kernen tot splijting kunnen 
brengen. Naarmate meer uranium werd geconcentreerd moet elk van 
deze spontane sphjtingen door steeds grotere lawines van andere splij
tingen zijn gevolgd, tot tenslotte wat men noemt de „kritieke" situatie 
werd bereikt, waarbij de kernreactie verder kon gaan zonder toevoer 
van nieuwe neutronen, steeds meer uranium-235 werd verspleten en 
inderdaad van een natuurlijke kernsplijtingsreactor kon worden gespro
ken. 

Tot nu toe zijn in een strook van ongeveer 150 meter zes van zulke 
reactie-zones ontdekt, met diameters van de orde van tien meter en 
enkele decimeters dik. De meest noordelijke twee, de nummers 1 en 2, 
leverden het „verarmde" materiaal dat Pierrelatte in opschudding 
bracht. De exploitatie van dit deel van de groeve werd kort daarna 
opgeschort, waarna door boringen werd vastgesteld dat van de reactoren 
1 en 2 ongeveer nog even veel onder de grond zat als men reeds had 
afgegraven en verder de aanwezigheid en de omvang bleken van de 

Afgegraven ertslaag Pro0el van de 
groeve 

Ertslaag 

Fig. 6 Schematische dwarsdoorsnede van het midden 1975 nog aanwezige deel van reactor 
no. 2. 
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overige vier reactoren. In juni 1975 werd in Gabon een wetenschappe
li jk symposium gehouden over het „Oklo fenomeen"; de hierbij afge
drukte foto's alsmede de figuren 5 en 6 hebben betrekking op de 
shuatie zoals die toen was. Daarna is de mijnbouw hervat en zijn de 
reactoren afgegraven, aheen van de best onderzochte reactor no. 2 is 
een blok van 15 m lang en 5,5 m hoog achter een keermuur blijven 
staan als wetenschappehjk monument. 

Werking van de reactoren 
De vraag zal nu misschien rijzen hoe het komt dat na het kritiek 

worden van de uranium-opeenhoping deze niet prompt als een kernbom 
uheen is gespat. Er zijn verschhlende factoren die dit verhinderen, op 
één waarvan hier zal worden ingegaan. In de inleiding werd er al op 
gewezen dat voor de werking van een reactor als die in de kerncentrale 
Borssele de aanwezigheid van water, dat de neutronen afremt, essentieel 
is. Dientengevolge wordt het neutronenvermenigvuldigingsproces in de 
reactor reeds nadelig beihvloed als de temperatuur van het water stijgt, 
zodat het uhzet en er tussen de staven minder watermoleculen zijn.' 
Daardoor is zo'n reactor grotendeels zelfregelend: neemt bij gelijkbhj-
vende warmte-afvoer de produktie van splijtingswarmte toe dan stijgt de 
temperatuur, is de reactor niet langer kritiek en gaat de warmtepro
duktie dalen. Nog groter is het effect van koken, waardoor dampbellen 
tussen de staven ontstaan. Door deze temperatuur- en dampbeleffecten 
kunnen dan ook de huidige watergekoelde kernreactoren niet „uit de 
hand lopen". 

Hetzelfde proces moet nu de kettingreactie in de Oklo-reactoren in 
bedwang hebben gehouden: zodra de warmteproduktie te groot werd 
steeg de temperatuur van het water, of ging dh zelfs koken, waardoor 
het splijtingsproces weer werd tegengegaan. Daarbij moet nog worden 
bedacht dat in een moderne reactor het uraniumoxyde verdeeld is over 
een groot aantal dunne staven, zodat de splijtingswarmte over een groot 
oppervlak kan worden overgedragen aan water, dat er met grote snel
heid langs gepompt wordt. De Oklo-reactoren zaten duizenden meters 
onder de grond; stroming kan er nauwelijks geweest zijn. De warmte 
kon dus aheen door geleiding worden afgevoerd. Een ruwe berekening 
leert dat de warmteproduktie van de reactoren tezamen op die manier 
hoogstens enkele tientahen khowatt kan hebben bedragen. 

Totaal bleken de reactoren ongeveer 800 ton uranium te bevatten. 
Van de 5,7 ton uranium-235 die daarin normaal aanwezig zou moeten 
zijn blijkt chca 0,9 ton te ontbreken. Brengt men het radio-actieve 
verval over 1700 miljoen jaar in rekening, dan betekent dit dat tijdens 
de reacties ongeveer 4 ton uranium-235 is verdwenen. Even aannemend 
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dat er inderdaad zoveel uranium-235 is verspleten (aanstonds zal dit 
niet helemaal juist blijken te zijn) en gebruikmakend van de in de 
inleiding genoemde omrekeningsfactor komt men tot een totale 
warmteproduktie van 11 Gigawattjaar. Gecombineerd met wat er zo
juist over het gemiddelde vermogen werd gezegd leidt dit tot de voor
lopige conclusie dat de werkingsduur van de reactoren in de orde van 
een miljoen jaar moeten hebben gelegen. 

Nadere analyses 
Tot nauwkeuriger uitspraken is men gekomen op grond van zeer ge

detailleerde analyses van talrijke monsters uit de reactiezones. Die 
worden namelijk niet alleen gekenmerkt door een afwijkende samenstel
hng van het uranium, maar ook door de aanwezigheid van de brok
stukken waarin het uranium-235 destijds is uiteengevallen. 

Doordat uranium-235 een veel grotere verhouding heeft tussen aantal
len neutronen en protonen dan hchtere natuurlijke atoomkernen zijn de 
splijtingsfragmenten ook relatief rijk aan neutronen. Zo ontstaat vaak 
als één der fragmenten een atoomkern met totaal 143 deeltjes waarvan 
56 protonen. Dit laatste betekent dat dit een isotoop is van barium, 
maar in de natuur vindt men geen zwaarder isotoop dan barium-138. 
Het splijtingsfragment is dan ook niet stabiel, maar radioactief: het 
stoot al spoedig een elektron uit. Bij dit zogenaamde |3-verval gaat in de 
kern een neutron over in een proton: 

143„ 143^ ^ O 
5gBa - 57La+ _^e. 

Het lanthaanisotoop dat ontstaat is echter evenmin stabiel en zendt 
wederom een elektron uit. Dit herhaalt zich nog tweemaal, waardoor 
tenslotte een atoomkern ontstaat met nog steeds 143 deeltjes, waarvan 
nu echter 60 protonen en 83 neutronen, een stabiel isotoop van het 
element neodymium, dat behoort tot de groep van de zeldzame aarden. 
In de hier als voorbeeld genomen (3-vervalreeks is de langste halverings
ti jd ongeveer twee weken. 

Er zyn ook reeksen waarin aanzienlijk langere halveringstijden voor
komen, maar in de ti jd die is verstreken sinds de Oklo-reactoren werk
ten hebben ahe splijtingsfragmenten ruimschoots hun stabiele eindsta
dium bereikt. 

Tabel 2, die aanstonds nog uitvoeriger ter sprake komt, geeft de 
chemische elementen die aldus zijn ontstaan. 

Als voorbeeld beschouwen wij nu wat nader het neodymium, waarvan 
als stabiel eindprodukt van de splijting behalve het zojuist genoemde 
neodymium-142 nog vijf zwaardere isotopen ontstaan. Het middelste 
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Tabel 2 

Opbrengst van splijtingsprodukten, na radioactief verval, bij thermische splijting van 
1 ton uranium-235. 

Ladings
getal Element 

Opbrengst 
kg Isotopen 

34 Selenium 2 78, 80, 82 
35 Broom 1 79, 81 
36 Krypton 13 83, 84, 86 
37 Rubidium 15 85, 87 

88 38 Strontium 14 
85, 87 
88 

39 Yttrium 19 89 
40 Zirkonium 123 90, 91, 92, 94, 96 
41 Niobium 26 93 
42 Molybdeen 105 95, 97, 98, 100 
43 Technetium — — 

44 Ruthenium 78 99, 101, 102, 104 
45 Rhodium 14 103 
46 PaUadium 6 105, 106, 108, 110 
47 Züver 1 107, 109 
48 Cadmium < 1 i l l , 112, 113, 114, 116 
49 Indium < 1 115 
50 Tin < 1 117, 118, 119, 120, 122, 124 
51 Antimoon < 1 121, 123 
52 Tellurium 12 125, 126, 128, 130 
53 Jodium 1 127 
54 Xenon 125 129, 131, 132, 134, 136 
55 Caesium 39 133 
56 Barium 117 135, 137, 138 
57 Lanthaan 39 139 
58 Cerium 75 140, 142 
59 Praseodymium 36 141 
60 Neodymium 130 143, 144, 145, 146, 148, 150 
61 Promethium — 

62 Samarium 2 147, 149, 152, 154 
63 Europium 4 151, 153 
64 GadoUnium < 1 155, 156, 157, 158, 160 

Totaal materie 999 
Omgezet in energie 1 

Totaal 1000 

diagram in figmir 7 geeft aan in welke verlioudingen dat gebeurt. Daar

boven is aangegeven welke isotopensamenstelling het neodymium heeft 

dat we normaal in de aardkorst aantreffen; merk op dat het belangrijkste 
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Fig. 7 Samenstelling van het element neodymium zoals dat normaal wordt aangetroffen 
(boven) en zoals het ontstaat bij splijting van uranium-235 (midden). Het onderste 
diagram betreft een typerend Oklo-monster en kan worden samengesteld uit beide 
andere indien men bovendien rekening houdt met omzetting van isotoop 143 in isotoop 
144, en evenzo 145 in 146, door neutronenvangst. 
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isotoop dan neodymium-142 is, dat niet als splijtingsproduct wordt 
gevormd. Het derde diagram in figuur 7 geeft de samenstelling van een 
typerend neodymiummonster uit Oklo. Uit het gehalte aan neodymium-
142 bhjkt dat dit materiaal enig natuurhjk neodymium bevat, maar dat 
het grootste deel door splijting van uranium is gevormd. Het lukt echter 
niet de bovenste twee diagrammen te combineren tot het onderste: met 
name is er te weinig neodymium-142, te veel 144. De verklaring hiervan 
is dat het neodymium, nadat het was gevormd, blootgesteld is geweest 
aan de neutronen in de reactor. Het isotoop 143 biedt een haast even 
grote kans deze te absorberen als uranium 235, waardoor neodymium-
144 ontstaat: 

143.,. ^ 1 144,,, 

Op overeenkomstige wijze is een deel van het neodymium-145 omge
zet in neodymium-146. 

Uit de samenstelling van het neodymium - maar hetzelfde geldt voor 
een aantal andere elementen - kan men aldus de neutronenfluentie ter 
plaatse uitrekenen, dat is het aantal neutronen dat daar gedurende de 
levensduur van de reactor per eenheid van oppervlakte gepasseerd is. 
Daarmee kan dan weer worden uitgerekend hoe groot het uranium-235 
gehalte van het uranium in hetzelfde monster zou moeten zijn. Het 
resuhaat van deze controle voor een groot aantal monsters leert het 
volgende: 
- er is een goede correlatie tussen de aldus berekende en de werkelijk 

gemeten uranium-235 gehahes, hetgeen erop wijst dat in de sindsdien 
verstreken 1700 miljoen jaar het uranium en het neodymium bij 
elkaar zijn gebleven; 

- de hoeveelheid uranium-235 die is verdwenen is kleiner dan men op 
grond van de neutronenfluentie (zoals afgeleid uh de neodymium-
analyse) zou verwachten, namelijk ongeveer 60% daarvan. 

Plutonium 
De verklaring van deze discrepantie moet worden gezocht in de tot nu 

toe verontachtzaamde neutronenvangst in het uranium-238. Zoals 
figuur 8 laat zien ontstaat daardoor eerst uranium-239, dat echter 
successievelijk twee elektronen uhstoot, waardoor telkens een neutron 
in een proton overgaat, en achtereenvolgens twee atoomkernen ont
staan die praktisch niet meer op aarde voorkomen: eerst neptu-
nium-239, dan plutonium-239. 



290 PROF. DR. J.A. GOEDKOOP 

— ^ N E U T R O N E N V A N G S T 

Fig. 8 Kernreacties in de Oldo-reactor, met verticaal Z: liet aantal protonen in de kern; horizon
taal: het aantal neutronen N. Aangegeven zijn de vangst van neutronen in uranium-235 
en uranium-238, welke laatste leidt tot de vorming van plutonium-239. Dit is weer 
verdwenen, hetzij door neutronenvangst dan wel door alfa-verval, waarbij weer ura
nium-235 is ontstaan. Bij de gegeven halveringstijden betekent m minuut, d dag en a jaar. 

De kernen van laatstgenoemde stof zijn even splijtbaar met neutronen 
als die van uranium-235, waarbij ongeveer evenveel energie vrijkomt. 

In de splijtstofstaven van onze hedendaagse kernreactoren wordt het 
gevormde plutonium dan ook deels weer verspleten: een aanzienlijk 
deel van de in Borssele opgewekte elektriciteit is te danken aan splijting 
van plutonium! Hoe groot dat aandeel was in het geval van dè Oklo-
reactoren heeft men gepoogd vast te stehen aan de hand van de gevorm
de sphjtingsprodukten. Uit plutonium-239 ontstaat namelijk een iets 
ander samengesteld mengsel dan uit uranium-235. Grote nauwkeurig
heid heeft men daarbij nog niet weten te verkrijgen maar de voorlopige 
conclusie is dat ongeveer 1% van alle splijtingen in plutonium plaats
vond. Dat betekent dat het meeste gevormde plutonium is verdwenen 
langs de andere in figuur 8 aangegeven weg, namehjk door uitzending 
van een a-deeltje: 
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239 
94 

Pu * 
235 

92 

hetgeen resulteert in uranium-235. Aldus toont figuur 8 ons zowel kern
reacties waardoor uranium-235 uit de Oklo-reactoren is verdwenen als 
een proces waardoor het is gevormd. De verklaring van de hierboven 
gesignaleerde discrepantie moet dus zijn dat voor elke khogram ura
nium-235 die door neutronenvangst is verdwenen er uit uranium-238, 
via plutonium-239, weer 0,4 khogram is teruggevormd, zodat netto 
maar 0,6 kg is verdwenen. 

Vermogen en reactieduur 
Eerder is geconstateerd dat in de Oklo-reactoren destijds vier ton 

uranium-235 is omgezet. Nu is gebleken dat dit het netto resultaat moet 
zyn van neutronenvangst in ongeveer 6,6 ton uranium-235 en de vor
ming van 2,6 ton daarvan uit uranium-238 via plutonium-239. In de 
inleiding is gezegd dat neutronenvangst in uranium-235 in vyf van de 
zes gevahen tot splijting leidt (in het andere geval ontstaat uranium-
236). Aldus moet destijds 5,5 ton uranium-235 zijn verspleten. Daarmee 
correspondeert een warmteproduktie van 15 Giga watt-jaar. 

Dezelfde hoeveelheid warmte zal in de Borssele reactor zijn geprodu
ceerd na een totale bedrijfstijd van circa 15 jaar. In de Oklo-reactoren, 
zo werd al opgemerkt, moet het veel langer hebben geduurd. Hoe lang 
kan men schatten uh het zojuist genoemde feit dat slechts 1% van de 
sphjtingswarmte afkomstig is van plutonium. Gebruikmakend van ge-
tabeheerde kernfysische gegevens kan men daaruit berekenen dat van 
elke 34 gevormde plutonium-239 kernen er slechts één door neutronen
vangst is verdwenen, de overige 33 door natuurlijk a-verval. Op grond 
daarvan kan men een schatting maken van de gemiddelde intensiteit van 
het neutronenbombardement waaraan het plutonium, en dus ook het 
uranium, blootgesteld is geweest. Het blijkt dan dat het gemiddelde 
thermisch vermogen 40 kilowatt is geweest (in overeenstemming met de 
eerder genoemde vooriopige schatting), en door dit getal te combineren 
met de totale warmteproduktie resulteert een nieuwe schatting van de 
reactieduur, namelijk ongeveer 400.000 jaar. In Tabel 1 zijn deze uit
komsten voor de zes reactoren tezamen nog eens op een systematische 
manier samengevat. Uiteraard hebben de cyfers slechts globale beteke
nis: de reactoren zuhen in werkelijkheid geen constant vermogen 
hebben gehad en ook niet noodzakelijkerwijs gelijktijdig hebben ge
werkt. 

Fijnstructuur van de reactoren 
Eerder kwam de correlatie ter sprake die al in een vroeg stadium was 
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Fig. 9 Dwarsprofielen door reactor no. 2. Getrolcken zwarte lijn: uraniumgehalte van het mine
raal (rechter schaal); stippellijn: gehalte van isotoop 235 in het uranium (linker schaal). 
Voor zover het uraniumgehalte niet te hoog is geeft laatstgenoemde grootheid een glo
bale aanduiding van de neutronenfluentie ter plaatse. 

opgevallen tussen enerzijds het uraniumgehalte van het Oklo-erts, ander
zijds het gehalte aan isotoop-235 in het daaruit afgescheiden uranium. 
Dit verband is globaal terug te vinden in figuur 9, resultaat van één der 
boringen door reactor no. 2. By de curve die het uranium-gehalte aan
geeft moet worden opgemerkt dat de „deuk" ongeveer in het midden 
correspondeert met een daar aanwezig klei-achtig laagje. De andere 
curve geeft de isotopensamenstelling, of eigenlijk de „verarming" die 
men in eerste instantie als maat voor de neutronenfluentie mag be
schouwen. 

Bij nadere beschouwing blijkt dat laatstgenoemde curve een breder 
profiel vertoont dan overeenkomt met de dikte van de rijke ertslaag. 
Men ziet daaruit hoe destyds de neutronen vanuit de reactor ongeveer 
een decimeter in de omringende natte grond zijn doorgedrongen. 
Verder bhjkt voor het allerrijkste erts (boven ongeveer 50%) de correia-
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tie niet meer op te gaan, want daar vertoont de „verarmingscuiwe" juist 
minima. Reactorfysisclie berekeningen kunnen ook deze afwijking van 
de correlatie verklaren: de neutronen werden hier minder goed afge
remd, waardoor de kans op vangst in uranium-238 groter was, dus meer 
plutonium werd „gekweekt", en het nettoverbruik van uranium-235 
relatief kleiner was. 

Kernsplijtingsafval 
De splijtstofstaven in moderne kernreactoren moeten na enkele jaren 

worden vervangen. Hun inhoud wordt dan opgelost in zuur, waarna het 
overgebleven uranium en plutonium worden afgescheiden. In oplossing 
bl i j f t het aanvankelijk zeer radioactieve mengsel van splijtingsproduk
ten. Na 10 jaar bewaren zijn de meeste daarvan in stabiele atomen 
overgegaan. Als belangrijkste radioactieve elementen voor de middel
lange termijn zijn dan over strontium-90 en cesium-137, beide met een 
halveringstijd van 30 jaar. Langer leven het technetium-99 en 
jodium-127 (0,2, respectievelijk 16 mhjoen jaar). Bovendien bevat on
vermijdelijk de oplossing wat plutonium-239, waarvoor al enkele malen 
een halveringstijd van 24.000 jaar is genoemd, alsmede zwaardere iso
topen daarvan en nog daaruit weer ontstane langdurig radioactieve stof
fen, die men wegens hun chemische verwantschap tezamen als actiniden 
aanduidt. 

Algemeen acht men het niet verantwoord deze voor de gezondheid 
nadehge stoffen onbeperkt in vloeibare vorm te bewaren. Er zijn daar
om methoden uitgewerkt om ze in vaste vorm te brengen. Aldus ont
staan blokken, die men hetzy bovengronds onder toezicht kan bewaren, 
danwel diep kan begraven. In het laatste geval dient men te garanderen 
dat ook op de lange duur de radioactieve stoffen niet via grondwater de 
mens kunnen bereiken. Hoewel de blokken zeer moeilijk oplosbaar zijn 
denkt men daarom meestal aan opslag in ondergrondse zoutformaties, 
waar geen water aanwezig is. Niettemin wordt wel eens de vrees uitge
sproken dat toch water zou doordringen tot het begraven kernsplijtings
afval. 

Uh Tabel 1 volgt dat in de Oklo-reactoren destijds 5,5 ton aan sphj-
tingsproducten is geproduceerd, die uheraard nu niet meer radioactief 
zijn. 

Water is er steeds geweest: we zagen reeds dat het nodig was om het 
uranium ter plaatse te brengen en ook om de kernsphjting mogehjk te 
maken. En, ook op de foto van de half afgegraven reactor no. 2 
(figuur 10) ziet men uh het brokkelige gesteente water opwehen, dat 
tenslotte als een beekje verdwijnt in het dieper uitgegraven deel van de 
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groeve. Door dit water moet liet gesteente steeds zijn blootgesteld aan 
uitloging. 

Bepaalde chemische elementen zijn dan ook meegevoerd. In het ter
rein waren op enkele meters van de reactoren plekken te zien die de 
typische fel gele kleur vertonen van zeswaardige uraniumverbindingen. 
Kennehjk is dus, naar men vermoedt betrekkehjk recent, opnieuw het 
proces opgetreden waardoor oorspronkehjk het uranium is aangevoerd, 
namelijk oplossen in zuurstofhoudend water. Intussen blijkt dat aldus 
maar een heel kleine fractie van het uranium uit de reactoren is afge
voerd. In veel sterkere mate blijkt dit het geval te zijn met het lood 
waarvan, bhjkens Tabel 1, enkele honderden tonnen moeten zijn ge
vormd als eindproduct van het radioactief verval van uranium-238. 

Wat is er nu met de splijtingsprodukten gebeurd? Waren ze ahemaal 
op hun plaats gebleven dan zou men thans de in Tabel 2 genoemde 
elementen moeten vinden in hoeveelheden die men verkrijgt door de 
daarin genoemde getallen met 5,5 te vermenigvuldigen. Aldus vindt men 
dat van lanthaan en de zeldzame aarden tot en met gadolinium bijna 1,6 
ton moet zijn gevormd, waarvan 0,7 ton neodymium. Uit figuur 7 bleek 
dit element inderdaad aanwezig te zijn, en wel voornamehjk als splij-
tingsprodukt. Veiwolgens werd geconstateerd dat dit neodymium niet 
merkbaar verplaatst is ten opzichte van het uranium waaruit het destijds 
ontstaan is. Inderdaad blijkt dat de neodymiumisotopen, en datzelfde 
geldt voor de andere zeldzame aarden en lanthaan, in ongeveer de bere
kende hoeveelheden zijn terug te vinden. Dat is ook zo voor de elemen
ten yttrium en niobium, voor de groep ruthenium, rhodium en palla
dium en voor tellurium. Aan de andere kant worden de elementen 
rubidium, strontium en barium vrijwel in hun natuurlijke isotopen
samenstelling gevonden, zodat men moet concluderen dat deze gemak
kehjk oplosbare splijtingsprodukten zijn gemigreerd. In iets mindere 
mate geldt dit voor cesium en jodium, en ook voor molybdeen. Zirco
nium blijkt nog ten dele aanwezig, ook voor wat betreft isotoop-90, 
eindprodukt van het verval van strontium-90. Dat zou erop wijzen dat 
dit laatste tijdens zijn levensduur weinig verplaatst is. Van de edelgassen 
zou alleen xenon nu nog kunnen bestaan, maar zoals men zou verwach
ten is dat grotendeels verdwenen. 

Tenslotte is er de vraag hoe het plutonium zich heeft gedragen, waar
van volgens Tabel 1 totaal 2,6 ton zijn gevormd. Wij zagen al dat de 
meeste atomen plutonium-239 niet zijn verdwenen doordat ze door een 
neutron werden getroffen, maar door radioactief verval. Daardoor 
hebben ze nagenoeg hun normale levensduur gehad. Uit diagrammen als 
dat in figuur 9 kan men nu aflezen dat het plutonium-239 in die t i jd 
niet verplaatst is. Ware dat anders, dan zou men niet zo'n fraaie corre
latie kunnen vinden tussen isotopenverhouding en het uraniumgehalte 
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1'ig. l O G o / i c h t 111 / L i i t k ' l i j k c richting op de half afgegraven reactor no. 2 ( z i c ook f igmi ró ) . De 
zandstenen wand valt rechts buiten liet beeld. De rijke uraniumlaag is op sommige 
plaatsen te zien als een slingerende donkere band, ongeveer onder hct gespannen li jntje. 
Links een rij boorgaten die hebben gediend om de reactor in kaart te brengen. 
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in liet erts en zou men ook op plaatsen waar het plutonium naar toe 
was gemigreerd uranium moeten vinden met een verhoogd gehalte aan 
uranium-235. Verrassend is deze constatering overigens niet, want het is 
bekend dat plutonium veel moeüijker oplost dan uranium. 

Een unicum? 
Tenslotte rijst de vraag of het Oklo-fenomeen uniek is. Vermoedelijk 

is dat niet het geval en kan het best zijn dat, zeker daar waar men het 
uranium gebruikt zonder kunstmatige verrijking, andere natuurlijke 
reactoren al lang zijn afgegraven en in moderne kernreactoren opge
stookt. Op verschillende plaatsen worden thans ertsanalyses nog eens 
kritisch bekeken, maar hoewel dit enige vage aanwijzingen heeft opge
leverd zijn er nog geen nieuwe natuurlijke reactoren gevonden. 

In dit verband is men zich natuurhjk gaan afvragen hoe groot de kans 
op het ontstaan van natuurhjke kernsplijtingsreactoren in verschihende 
thdvakken van de aardgeschiedenis geweest is. Uit figuur 2 leest 
men af dat naarmate men verder teruggaat in de ti jd de kans groter 
wordt dat een opeenhoping van uraniumerts tot een kettingreactie heeft 
geleid. Anderzijds is de vraag in hoeverre dit laatste wel kan gebeuren 
op dezelfde wijze als in Oklo, namelijk door afscheiding uit een wate
rige oplossing. Uit het feit dat er sporen van leven zijn gevonden van 
meer dan drie miljard jaar geleden moet men aannemen dat er minstens 
zo lang al vloeibaar water op aarde is. Echter, voor de vorming van het 
Oklo-erts moest er ook zoveel levende materie zijn dat voldoende orga
nisch materiaal beschikbaar was om opgelost uranium te reduceren. 
Voorts moet men bedenken dat voor dat oplossen eerst het uranium 
moest worden geoxydeerd, en dat kon pas nadat de dampkring (die 
oorspronkelijk reducerend was) voldoende zuurstof was gaan bevatten. 
Daarvoor was vermoedelijk nodig dat levende wezen met de fotosyn
these waren begonnen. Dit leidt tot de opmerkehjke conclusie dat de 
kernreactoren van Gabon dan wel niet door mensenhanden zijn 
gebouwd, maar dat er toch levende wezens aan te pas zijn gekomen. 
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V E R B A N D E N T U S S E N S T R U C T U U R EN W E R K I N G 
E E N K E E R P U N T OP DE WEG NAAR DE O N T W I K K E L I N G 

VAN NIEUWE G E N E E S M I D D E L E N ? 

door 

Prof. Dr. R.F. Rekker 

Reeds bij de eerste succesvolle pogingen om langs de weg van de 
synthese tot nieuwe geneesmiddelen te komen, is men zich gaan interes
seren in de vraag naar mogelijke verbanden tussen structuur en biolo
gische werking. Langs een weg van veel vallen en opstaan heeft een 
ontwikkehng plaats gevonden, die in de zestiger jaren tot een doorbraak 
geleid heeft; sommigen zijn althans geneigd, de voorbije periode van 
15 jaar overziende, deze karakterisering te gebruiken; anderen menen, 
dat hoogstens gesproken kan worden van het omleggen van een wissel. 

Enerzijds hebben wij deze ontwikkehng aan de introductie van de 
computer in de farmaceutische research te danken, anderzijds aan het 
feit dat men zich is gaan verdiepen in reeds voorhanden — min of meer 
verwaarloosde — gegevens. 

De eerste synthetische geneesmiddelen dateren van kort voor de 
eeuwwissehng. Via namaken van wat de natuur opleverde, b.v. sahcyl-
zuur dat men in de wilgebast aantreft, en modificeren tot iets dat als 
een verbetering van het oorspronkelijke natuurprodukt gezien kan 
worden — bij sahcylzuur de omzetting in acetylsahcylzuur — kwam 
men tenslotte tot het ontwerpen van geheel nieuwe produkten; als voor
beeld noemen wij het fenacetine, ons daarbij beperkende tot de reeks 
der mild werkende analgetica, waarby ook sahcylzuur en acetylsahcyl
zuur gerekend worden. 

Al direct na de ontdekking van de eerste synthetische geneesmiddelen 
is men gaan vragen hoel en waaroml , waarbij het er vooral om ging 
richtlijnen in handen te krijgen bij het op stapel zetten van nieuwe en 
betere therapeutica. 

Aanvankelijk heeft men zich nogal vastgeklampt aan het structuur
beeld en dan vooral aan de wijze waarop de samenstehende delen ge
structureerd en onderhng geordend waren. Hieruh heeft zich ontwik
keld de idee van de therapogene groep - men spreekt ook wel van 
farmacofore groep die gedefinieerd kan worden als een essentieel 

Natuurkiuidige Voordrachten N.R. 55, naar een lezing voor de Koninklijke Maatschappij voor 
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravcnhage op 7 maart 1977. 
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onderdeel uit een structuur waaraan men een zeer bepaalde genees
krachtige (=therapeutische) werking gekoppeld kan denken. 

Een goed voorbeeld van zo'n therapogene groep is de carbonamide-
groep, —CON^; wij kennen een groot aantal medicamenten waarin deze 
groep als zodanig of in een gemodificeerde vorm aanwezig is: 

Aceetamides. Neuronal en Ibrotamide zijn beide hypnotisch actief, 
terwijl Beclamide bekend is om zijn anticonvulsieve werking. 

Co He 

' 3 H 7 c 

- f C - N H , 

Neuronal 

CICH, C H g C g Hg 

Ibrotamide 

Beclamide 

Aceetureides. Bromisoval en Acecarbromal bezitten beide zowel seda
tieve als hypnotische activiteh, terwijl Fenacemide een anticonvulsief 
activiteits-patroon heeft. 

H N _ c - N H - C 
O Ö 

Bromisoval 

C H 3 - 9 
O 

h C H - C H 
Br C H . 

N H - C - N H - C 

6 ö 

^ C a H5 
'C 
Br^Cz H5 

Acecarbromal 

C e H s - C H 

Fenacemide 
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Urethanen. Het eenvoudige Urethaan is een welbekende verbinding 
met hypnotische activiteit; Trimethadione is een verbinding waarin de 
urethaan-eenheid als een geacyleerde cyclische component aanwezig is 
en die bekendheid kreeg om zijn anticonvulsieve werking 

Urethaan Trimethadione 

Hydantoines. Nirvanol en Diphantoine, twee structuren die afgeleid 
zijn van het hydantoine molecule, bezitten respectievelijk hypnotische 
en anticonvulsieve activiteit. 

Nirvanol Dipliantoine 
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Tetrahydrooxypyrimidines. Persedon en Sedulon hebben beide 
hypnotische activiteit. 

H 

O 

•C,H 2' '5 

C 2 H 5 

Persedon Sedulon 

Barbituraten. De klasse van de barbituraten geniet alom bekendheid. 
Men treft er onder zowel hypnotisch actieve als anticonvulsief actieve 
structuren aan. 

^ C H , 

Barbituraten Diazepam 
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Men kan de benzodiazepines het beste beschouwen als afgeleid van de 
barbituraten in een „modern jasje". Onder deze structuren geniet Diaze
pam grote bekendheid. Het wordt gebruikt als tranquilisei-Jiypnotisclw 
en anticonvulsieve activiteiten komt men in de groep ook tegen. 

Al de genoemde structuren hebben iets gemeenschappelijks: zij ont
plooien hun activiteit - of die nu sedatief, hypnotisch of anticonvulsief 
is - op centraal niveau, d.w.z. zij zijn in staat de bloed-hersen-barrière 
te passeren. Of een verbinding daartoe in staat is hangt nauw samen met 
zijn lipofiliteit, zijn voorhefde voor een vetachtig medium boven een 
waterig medium. 

Naast de carbonamide-groep kent men nog een bonte scala van andere 
therapogene groepen. Een klein aantal is ondergebracht in de hieronder 
volgende tabel. Het valt niet te ontkennen, dat het principe van de 
therapogene groep een aantal malen met veel succes gehanteerd is en 
ook anno 1977 kan men nog wel eens een „voltreffer" maken; er zijn 
echter zoveel „missers" geweest, dat het principe eigenlijk reeds in de 
twintiger jaren werd afgeschreven. 

Tabel I 
Enkele voorbeelden van therapogene groepen 

therapogene 
groep 

klasse van 
structuren 

activiteit 

P .NH2-C6H4-COO-

: : :N-CH2-CH2-N(Alk)2 

- 0 - C H 2 - C H 2 - N ( A l k ) 2 
C f i H s - C - C - N H -
P . N H 2 - C 6 H 4 - S O 2 N H -

p.amino-benzoaten 
dialk. aethyleenamines 
dialk. aethyleenaethers 
phenylaethylamines 
sulfonamiden 

locaal anaesthetisch 
antihistamine 
antihistamine 
sympathomimetisch 
chemotherapeutisch 

Wat de „missers" betreft, geven wij nog de volgende bijzonderheden: 
* Kijken wij naar een groep stoffen met eenzelfde therapeutische 
werking, dan bhjken er in zo'n groep dikwijls verbindingen te zitten met 
ongelijke therapogene groepen. 
* Er bestaan reeksen verbindingen die een erkende therapogene groep 
bezitten en desondanks geen werking vertonen. 
* Men moet er zich niet over verbazen, wanneer men twee structuren 
tegenkomt, die in het bezit zijn van een precies eendere therapogene 
groep, maar tegengestelde werkingen hebben: zo kan het gebeuren dat 
de ene bloedvatverwijdend is en de andere vaatvernauwend. 
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•ü Het kan gebeuren, dat een actieve verbinding, door een kleine 
structurele ingreep, die geheel buiten de therapogene groep omgaat 
— de invoering van een methylgroep of de verwijdering ervan is soms 
reeds voldoende — zijn werking volledig verliest. 

Een nieuwe ontwikkeling, die men terug blikkend als een mijlpaal kan 
beschouwen, begint zich af te tekenen zo ongeveer in de dertiger jaren. 
Men stelt dan de structuurformule als zodanig aan de kant en gaat het 
meer en meer zoeken in een beschouwingswijze die de interactie van 
een farmacon met een levend organisme tracht te beschrijven vanuit de 
fysisch chemische eigenschappen van de twee partners. 

Het nieuwe vak, de studie van de structuur — Activiteit — i?elaties 
(by afkorting SAR) werkt volgens een principe, dat in het onderstaande 
schema is weergegeven: 

Schema 

chemie 

fysica 

mathematiek 

(in het bijzonder de 
statistiek 

Structuur Relaties Activiteit 

Links vindt men al die onderdelen aangegeven die dienstig zijn voor 
een adequate beschryving van de structuur en rechts vindt men een 
aantal zaken aangegeven die met de activiteit in verband staan; daar
tussen bevindt zich de ,,black box" — de toverdoos — waarin alle vragen 
ten aanzien van structuur-activiteit relaties samenkomen om zich vervol
gens aan elke waarneming te onttrekken. 

Ten einde het begrip „black box" enigszins tastbaar te maken, vraag 
ik aandacht voor fig. 1, waarin een kamer van fhnke afmetingen is 
afgebeeld. Twee onderzoekers zijn bezig het geheim van de ,,box" te 
ontsluieren. Eén van hen heeft een gesloten deur ontdekt aan de voor
zijde; zelfs een kruk ontbreekt. De tweede ontdekt bovenop de doos 
een handle die verdacht veel op een deurkruk li jkt . Hij draait de kruk 
om, er gebeurt eerst niets, maar na enkele ogenblikken wachten horen 
beide een klik die er duidelijk op wijst, dat het slot van de deur ontgren
deld is. 

werking 

specificiteit 

receptoren 
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Fig. 1. De „blaclc box" - gesloten 

:'ig. 2. De „black box" - het inwendige gemodelleerd 
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In fig. 2 is gepoogd duidelijk te maken, wat er binnenin gebeurd zou 
kunnen zijn. Om de merkwaardige plaatsing van de handle ten opzichte 
van de deur te verklaren, hebben wij drie stangen nodig, die met twee 
kruiskoppehngen onderling verbonden zijn; denkt men in die kruis-
koppelingen een dode gang voor de overbrenging ingebouwd, dan is het 
mechaniek volkomen duidelijk. 

De drie stangen, die elk voor zich een deel van het mechaniek ver
zorgen, laten wij nu model staan voor drie onafhankelijke parameters 
van een SAR model; en wij laten die parameters de beschrijvende 
grootheden van het model - dan samenwerken bij het voor ons begrij
pelijk maken van het verband tussen structuur en biologische werking, 
ongeveer analoog aan de wijze waarop de functie van de handle bij het 
ontsluiten van de deur van de magische doos ons duidelijk werd. Met 
behulp van onderstaande eenvoudige vergehjking laat één en ander zich 
beschrijven: 

B R = f ( p i , p 2 , Ps) 

Deze vergelijking wh tot uitdrukking brengen, dat de activiteit, hier 
aangeduid met BR = biologische responsie, een functie is van de drie 
parameters p i , p2 en Pa, die tezamen de eigenschappen van de onder
zochte structuur, voor zo ver relevant voor de in onderzoek genomen 
werking, beschrijven. 

De twee meest gebruikte SAR-modehen zijn die van FREE-WILSON 
en HANSCH. In fig. 3 vindt men de meest saihante punten aangegeven. 

F R E E - WILSON HANSCH 

param, extension: 

dip. m. 

quant. chem. 

Fig. 3. ModeUen van F R E E - W I L S O N en HANSCH - gescliematiseerd 
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De cirkels symboliseren het basis-skelet van het molecule. FREE en 
WILSON onderscheiden een aantal zones (X, Y, Z, . . .; in de figuur zijn 
er drie ingetekend, maar het aantal kan naar believen opgevoerd 
worden), waarin de diverse substhuenten zijn ondergebracht (in elke 
zone lopend genummerd van 1 t /m n). De biologische activheh wordt 
in het FREE-WILSON model door de volgende eenvoudige vergelijking 
beschreven: 

BR = / i S S (2) 

waarin n de activheit van het naakte basis-skelet voorstelt en E S de 
bijdrage van de substhuenten tot het totaal der activheh. 

Het zal duidelijk zijn, dat in deze vergelijking ix en de diverse S termen 
als onbekenden fungeren en dat er dus een stelsel vergelijkingen be
schikbaar moet zijn om deze onbekenden te kunnen oplossen, m.a.w. 
men kan alleen op basis van de gemeten biologische activiteit van een 
voldoend uitgebreide reeks structuren informatie verkrijgen over de 
activheit van het basis-skelet en de bijdragen van een reeks substituen
ten tot die activiteit. 

Op vrij eenvoudige wijze kan men nu overgaan tot de voorspelling van 
activheiten van nog niet gesynthetiseerde structuren, waarbij de prak
ti jk uheraard hoofdzakelijk geïnteresseerd zal zijn in structuren met 
hogere activheit dan reeds gevonden. Op het predictieve vlak zyn ons 
duidehjk beperkingen opgelegd: van de structuur van het basis-skelet 
mag met afgeweken worden (want dan zal M veranderen) en men mag 
niet andere substhuenten gebruiken dan de reeds onderzochte; wèl mag 
men nog niet onderzochte combinaties van substituenten in zyn voor
spelling betrekken. 

Aan de hand van de uhkomsten, verkregen bij het oplossen van het 
systeem van vergelijkingen (2), zoekt men nu in elke zone de substi-
tuent die de grootst mogehjke bijdrage levert tot de activheh en vindt 
dan als hoogst bereikbare activheit: 

BRMax. = M + Xniax. + Y^ax. + Zmax. (3) 

waarna men zal moeten beoordelen of deze BRmax. waarde inderdaad 
zó gunstig tegen de reeds gevonden activhehen afsteekt, dat synthese 
van deze nieuwe verbinding de moehe van aanmaak waard is. 

Het model van HANSCH kent aan de aanwezige substhuenten para
meter-waarden toe die de diverse fysisch-chemische eigenschappen van 
deze substituenten op correcte wijze beschrijven. Drie van deze eigen
schappen zijn van bijzonder veel waarde gebleken. Dat zijn de lipofiele, 
de elektronische en de sterische eigenschappen, respect, aangeduid met 
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de symbolen T T , a en Eg. De vergelijking waarmee het HANSCH-model 
werkt, vindt men in fig. 3 aangegeven; de parameter symbolen zijn in 
wezen sommaties over alle substituenten in alle zones - in de schemati
sering tot uitdrukking gebracht door de drie pijlen. 
Soms is het nodig voor de hpofihteit een kwadratische parameter, naast 
de lineaire, te gebruiken (eveneens aangegeven in fig. 3). In de verge
lijking van het HANSCH-model komt ook nog een constante term (d) 
voor; dat is de activiteit van een verbinding, waarvoor alle drie de para
meters de waarde nul hebben. Het zal duidelijk zijn, dat zonder meer 
niet de conditie ju = d zal gelden. 

De onbekenden in de HANSCH-vergelijking zijn a, b, c, d en eventueel 
e, en deze krijgt men in handen door een voldoend aantal vergelijkingen 
op te stellen. In theorie zijn 4 (of 5, wanneer ook de T T ^ term aanwezig 
is) vergelijkingen voldoende, maar men moet niet vergeten dat de biolo
gische activiteiten (in het HANSCH-model steeds als log BR waarden 
uitgedrukt) geen exacte getallen zijn, hoe zorgvuldig men het biolo
gische experiment ook uitvoert. Om nu voldoend betrouwbare waarden 
voor a, b, c, d en e te verkrijgen, is het nodig meer vergelijkingen dan 
onbekenden te gebruiken bij het oplossen van het model; men kan dan 
namelijk informatie over de statistische betrouwbaarheid van het gevon
dene vergaren. Eén en ander moge toegehcht worden aan de hand van 
de hierna volgende vergelijking: 

piso =-1 .438 E (HOMO) + 1.726 5 + 0.514 TT + 4.834 (4) 
n = 12; s= 0.269; r = 0.952; F = 26.1 

Het gaat in verg. 4 om de activheit van een serie sahcylaldehyde-deriva-
ten ten opzichte van Saccharomyces cerevisiae; de activiteit is uitge
drukt als piso, dat is de negatieve logarithmc van een dosis die een 
remming geeft van 50%. In de vergelijking treft men ook twee zeer 
speciale parameters aan: E (HOMO) is een parameter die uit de quan-
tumchemie afkomstig is; hy vertegenwoordigt de hoogste energie van de 
bezette elektronen-niveaux. De parameter 5 is afkomstig uit de infra-
rood-spectra van de sahcylaldehydes en is op zijn beurt gecorreleerd 
met de elektronische parameter a. Men ziet uit dit voorbeeld, dat ook 
andere parameters dan de daarnet genoemde drie (fig, 3) van belang 
kunnen zijn. Ahes bij elkaar beschikt men momenteel over een assorti
ment van een dertigtal parameters en men zal begrijpen, dat het uhpro-
beren van dh arsenaal bepaald geen sinecure is. 

Onder de vergelijking (4) treft men nog een aantal byzonderheden 
aan: n = 12 wh zeggen, dat in totaal 12 sahcylaldehydes in het onder
zoek betrokken werden, s = de standaard-deviatie in de volgens de 
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vergelijking te berekenen pljo-waarden, r = de correlatie-coëfficiënt; 
deze zegt ons iets over de kwaliteit van de gevonden vergelijking. In ons 
geval, dat die vergelijking in totaal rond 90% van de varianties verklaren 
kan (men kwadrateert 0.952; dit geeft 0.906 en drukt dit als een per
centage uit: 90.6%). De ook nog opgenomen F-waarde zegt ons even
eens het een en ander over de kwaliteit van onze vergehjking. 

De procedure, die men moet volgen om op basis van verg. (4) tot 
beter actieve salicylaldehyden te komen, is zeer eenvoudig: men ge
bruikt daarvoor substituenten die in het molecule hefst een zo hoog 
mogelijke negatieve E(HOMO) waarde introduceren, gelijktijdig een zo 
hoog mogelijke 6 waarde met zich brengen en bovendien een zo hoog 
mogelijke lipofhiteits-bydrage leveren. 

Ten einde de waarde van de correlatie-coëfficiënt voor de beoordeling 
van een vergelijking nog wat duidelijker naar voren te brengen, kijken 
wy nog even naar fig. 4. Daarin zijn vyf verschihende reactie-typen — zo 
men dat wh mag men ook van interactie-tyepen spreken — aangegeven, 
variërend van A + B (een echte chemische reactie) tot een reactie tussen 
een farmacon A en een intact dier. Onderaan vindt men aangegeven de 
gemiddeld te verwachten waarde van r bij de bestudering van de reactie-
kinetiek van de aangegeven reactie; ook vindt men de „verklaarde" 
percentages aangegeven, variërend van 99.8% bij een echte chemische 
reactie tot 42% by farmacon — dier interactie. De confrontatie van de 
in vergehjking (4) gevonden r-waarde van 0.952 met fig. 4 laat zien, dat 

A A A A \ A 

+ 4- + + + 

B pure enzyme c e l l - i s o l a t e d ' i n t a c t 

(chemical or s y s t e m organ < a n i m a l 

reaction) pure 

receptor " B L A C K 

B O X " 

: 0.999 0.99 0.98 0.92 0.65 

99.8% 98% 96% 85% 42% 

Fig. 4. Enl<clc reactie (interactie)-typen en de daarbij horende r en r'-waarden (de laat.ste 
gegeven als percentages). 
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voor die vergelijking misschien nog wel een hogere r-waarde te scoren 
zou zijn. In het algemeen kan men dat doen door geduldig uitproberen 
van andere parameters óf door de verantwoorde invoering van extra 
parameters. Het eerste leverde in het besproken geval geen positief 
resultaat op: de in verg. (4) ten tonele gevoerde parameters zijn werke
hjk de beste en het tweede is in ons geval niet geheel ongevaarlijk! Wat 
is namelijk het geval? Een stelsel van n vergelijkingen (bv. 5) met n 
onbekenden (dus 5) heeft een exact berekenbare oplossing. Ik kan dus 
een activiteit uitdrukken in een vergehjking met n (= 5) parameters, die 
volkomen willekeurig „bijeen geraapt" zijn en vervolgens deze vergehj
king exact oplossen, wanneer ik er maar voor zorg 4 andere activiteiten 
op eenzelfde wijze te „parametreren"; 

log BRi = aa + j3b + 7C + 6 d + ee 
log BR2 = fa + T?b + 0c + 0d -1- le 
log BR3 = Ka + Xd +nc + vA + 
log BR4 = oa + Trb -t- pc + ad + TC 
log BR5 = ua + r b -h Sc -h î /d -t- coe 

Hierin zijn a, b, c, d en e de op te lossen onbekenden en stellen de 
Griekse letters de paramater-waarden voor. Ik mag deze waarden vol
komen wihekeurig kiezen, ahes mag! er is altijd een oplossing met r = 
1.000! Als parameterwaarden kan men zelfs onzinnigheden als huis
nummers, leeftijden van famhieleden, boord-maten en telefoon
nummers invoeren; er komt altijd een oplossing met volmaakte correla
tie te voorschijn. 

By een te sterk opvoeren van het aantal parameters bij gehjkblijven 
van het aantal onderzochte structuren, beweegt men zich ongemerkt in 
de hierboven omschreven richting, die van de volmaakte correlatie. Om 
dit soort, uiteraard niet gewenste, comphcaties te vermijden, draagt 
men er zorg voor dat men een bepaalde verhouding tussen aantal para
meters en aantal data-punten (zo omschrijft men als regel het in het 
model-onderzoek betrokken pakket van biologische activiteiten) niet 
passeert. Als regel houdt men de verhouding 1 : 4 aan, hoewel, bij 
inachtnemen van de nodige voorzichtigheid met een verhouding 1 : 3 
ook nog wel gewerkt kan worden. 

Het zal nu duidelijk zijn, dat men bij het opvoeren van de r-waarde 
van verg. (4) door middel van een extra parameter naast de drie reeds 
gebruikte, de parameter: data-punt verhouding van 1 : 4 op 1 : 3 brengt 
en zich daarmee bepaalde moeilijkheden op de hals kan halen. Beter is het 
om op basis van wat verg. (4) leert, enkele nieuwe derivaten te synthe
tiseren, deze op hun remmend effect te onderzoeken en een nieuwe 
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vergelijking geldend voor een 15-tal data-punten op te stellen; deze 
nieuwe vergelijking zal zich, zo nodig, wèl lenen voor de uitbreiding met 
een extra parameter. 

Bij de hierboven gegeven toehchting op het HANSCH-model (fig. 3) 
werd gezegd, dat men de parameter-waarden over alle substituenten 
pleegt te sommeren, waarna deze gesommeerde waarden worden inge
voerd. iVIet dit te doen, gaat een hoeveelheid informatie verloren: men is 
niet in de gelegenheid nadere uitspraken te doen over het verschil in 
plaatsing van een bepaalde substituent. Omdat men dit toch graag wil, 
heeft men ingevoerd de z.g. factorizering van de parameters: men be
handelt elke substitutie-plaats separaat. Eén en ander vindt men, met de 
eruit voortvloeiende consequenties, toegelicht in fig. 5. Deze fig. geeft 
ons te zien een benzoëzuur dat drie substituenten heeft; de niet-geUcto-
rizeerde behandeling is hnks in schema gebracht en verteh ons, dat de 
drie parameters op basis van de 1:3 verhouding (erg krap bemeten 
dus!) 9 data-punten vereisen om de HANSCH-vergelijking af te leiden. 
Het totale aantal regressie-vergelijkingen, dat wy ter beoordeling voorge
legd krijgen, zal 7 bedragen: 3 vergelijkingen met 1 parameter, 3 met 
2 parameters en 1 met 3 parameters. 

COOH 

2 O : 1 + 2 + 3 

2TT : 1 + 2 + 3 

EEQ. 1 + 2 + 3 

3 P ' S 

7 regr. eqs 

9 data points 

parameter - f ac to r i sa t ion / extension 

A. a , , Oj.CTg, TT,,TT2,ÏÏ3, Esi,Es2,Es3. 

9 P ' S 511 r. e q s 27 d.p. 

B. F.|, Fg , F3 E s , , Es2, E S 3 
TTi.ÏÏ2,TT3 

E s , , Es2, E S 3 

R,, Rg.Rs MRi,MR2,MR3 

; w i , W2, W 3 ; 
L. —r 

15 P 'S (18 ) 

32767 regr. eqs (262143) 

4 5 d a t a po ints (54) 

Fig. 5. De factorizering van parameters 
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Rechts boven (A) brengen wy het schema voor een eerste factori
zering, terwijl daaronder (B) een verder ingrijpende factorizering is uit
gewerkt. Bij B werden de oorspronkehjke parameter-waarden opge-
sphtst in de parameters F en R, die respectievelijk het inductieve effect 
en het resonantie effect van een substhuent tot uhdrukking brengen, 
zodat het mogehjk gemaakt wordt te onderzoeken in welke mate de 
twee effecten, ahéén of in combinatie, verantwoordelijk zijn voor het 
tot stand komen van het biologische effect van de verbindingen. Tege
lijkertijd is hij B een factorizering van de sterische parameter toegepast 
(beter kan men hier spreken van parameter-extensie): de moleculaire 
refractie-hiidrage van de substituent is „in stelling" gebracht. Heel vaak 
laat men het gewicht van de substituent ook nog als extra parameter 
toe. 

Wat is het gevolg van het een en ander? 
A. 511 regressievergelijkingen moeten beoordeeld worden. Dit gaat 

misschien nog wel. 
B. 32767 vergelijkingen, of 262143 wanneer men ook met W werkt, 

komen op ons bureau te liggen en zullen daar voor ahijd blijven 
hggen, omdat het een onbegonnen werk is een papierlawine van 
deze omvang serieus te bekijken. Gelukkig komt de computer ons 
hier te hulp. Er bestaan sorteer en „kortsluit"-programma's, waar
mee het probleem zich vrij snel laat oplossen. 

De taak van SAR is twee4edig: 
1. Het verdiepen van ons inzicht in wat er precies gebeurt bij een inter

actie tussen een farmacon en een receptor. Dh zal o.a. hierop neer
komen, dat wij proberen te begrijpen, waarom bepaalde parameters 
wèl en andere niet in een vergelijking operabel zijn en aan het einde 
van deze (lange en moeizame) weg zal men een bijdrage geleverd 
wülen zien tot de beantwoording van de vraag, hoe een receptor er 
uit zou kunnen zien. 

2. Het doen van voorspellingen, die ten doel hebben de moeizame weg 
naar nieuwe en sterker werkzame verbindingen te bekorten. Ik wil dit 
toelichten aan de hieronder getekende structuurformule, die van 
a-naftylcarbonamide. H 

a -nafty Icarb o namide 
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V A N NIEUWE G E N E E S M I D D E L E N ? 

In deze structuur heeft men de beschikking over zeven plaatsen in de 
ring, die voor substitutie nog open zijn. Wanneer wij ons beperken tot 
een 15-tal verschhlen substituenten — en dat is nog maar een deel van 
wat de chemicus tot zijn beschikking heeft — dan komt men tot een 
totaal aantal mogelijkheden van 170.859.375 structuren en dan ben ik 
nog lang niet aan het eind van mijn , ,Latijn": in de carbonamide-groep 
zelf zitten nog twee H-atomen die ook nog vervangbaar zyn! Het is 
nauwelijks te becijferen, hoeveel tijd — en dus geld — de realisering van 
een dergelijk programma vraagt en men is daarom wel gedwongen elke 
mogelijkheid te benutten die een gerede kans tot ,,kortsluiting" biedt 
en ons linea recta naar het gewenste doel voert. 

Men kan de vraag stellen, of de beoefenaren van het vak SAR nu de 
mening zijn toegedaan dat het einddoel — de rationele ontwikkeling van 
nieuwe geneesmiddelen en andere produkten met bio-activiteh — 
binnen hun gezichtsveld is gekomen. Antwoord: zonder voorbehoud, 
néén. 

Hoe ingewikkeld de zaken hggen, kan ik duidehjk maken met de in de 
figuren 1 en 2 ten tonele gevoerde „black box". Naar aanleiding van de 
in fig. 2 voorgestelde drie stangen met kruiskoppehngen, annex inge
bouwd vertragingsmechanisme, hadden wij toch eigenlijk wel het gevoel 
de zaken door te hebben. Laten wij nu, ter controle eens een kijkje in 
de box gaan nemen. Wij zien dan, dat de handle bovenop in werkelijk
heid geen deurkruk - daar leek hij immers zo verdacht veel op - maar 

Fig. 6. De „black box" - geopend 
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een kraan is, waarmee wij een waterreservoir hebben opengedraaid. Het 
water druppelt in een erienmeyer, die in balans gehouden wordt door 
een brandende kaars. Die kaars staat onder een touwtje, dat dwars door 
de kamer gespannen is en aan dat touwtje hangt een sleutel, precies 
boven de kop van een aapje. Toehchting is verder niet nodig! Wij weten 
nu hoe de deur in werkehjkheid openging. En deze werkelijkheid is wel 
heel wat gecompliceerder dan de gang van zaken die wij met behulp van 
fig. 2 voorstelden; desondanks liet de werkelijkheid zich met onze een
voudige voorstellingswijze heel redehjk benaderen. 



H E T ONTSTAAN V A N DE M I D - O C E A N I S C H E B E R G R U G G E N 

door 

Dr. B.J. CoUette 

Samenvatting 

Bij het proces van continentverscliuiving ontstaat nieuwe oceaan-
korst langs een wereldomvattende scheur, het midoceanische ruggen-
systeem, door het opstygen van basaltlava's. Loodrecht op de lengte
richting van deze scheur bevinden zich dwarsscheuren, waarlangs de 
midoceanische rug zijdelings verspringt. Hoofd- en dwarsscheuren 
vormen een orthogonaal patroon, waarin de vorm van de veelal al ver 
uiteengedreven continentranden vaak nog herkenbaar is. De oudere 
oceaanbodem ter weerszijden van de rug is dieper, wat geduid wordt als 
een afkoelingsverschijnsel. De dwarsscheuren vinden als warmtekrimp-
scheuren een gerede verklaring. Het vormgetrouw blijven van het 
ruggensysteem wijst op een goed functionerend thermisch geheugen. 

Op deze wijze ontstaat een afgerond fysisch model van de midocea
nische bergruggen, wat nog wel nadere bevestiging behoeft. Over de 
oorzaak van het uiteendrijven is men het nog niet eens. Wel zijn er 
aanwijzingen, dat deze oorzaak minder diep gezocht moet worden dan 
veelal verondersteld wordt. 

Inleiding 

In 1957 deden onderzoekers van het Lamont Geological Observatory 
van de Columbia University te New York de ontdekking, dat de Mid-
atlantische rug met andere onderzeese ruggen een wereldomvattend 
ruggensysteem vormt met een totale lengte van 70.000 km, in beginsel 
bestaand uit één grote wereldomvattende spiraal, beginnend in de Arc
tische Oceaan, zich vervolgend door de Atlantische Oceaan, om Zuid 
Afrika heen door de Indische Oceaan, tussen Australië en Antarctica en 
met een grote boog door de Stihe Oceaan om te eindigen in de Golf van 
Cahfornië. Op drie plaatsen vertakt het midoceanische ruggensysteem 
zich, te weten de belangrijkste aftakking in de Indische Oceaan richting 

Natuurkundige Voordracliten, N.R. 55, naar cen lezing voor de Koninklijke Maatschappij voor 
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 4 april 1977. 



316 DR. B.J. C O L L E T T E 

Rode Zee, verder in de zuidelijke Stille Oceaan ter hoogte van Chili en 
bij de Galapagos eilanden. Het ruggensysteem wordt gekenmerkt door 
het optreden van ondiepe aardbevingen van middelmatige grootte. 

Een beter bekende seismische gordel vormt een tweede spiraal om de 
globe heen, beginnend bij ZuidAmerika, de kust volgend langs de Stille 
Oceaan, langs de eilandenbogen in de Noord- en Westpacifische Oceaan 
en via de Himalaya zich voortzettend naar het Middellandsezeegebied. 
In deze gordel komen ook diepe aardbevingen voor (tot 700 km diep). 
De aardbevingen zijn verder i.h.a. sterker. Evenals bij het midoceanische 
ruggensysteem vindt er een aftakking plaats en wel in de Zuidpacifische 
Oceaan richting Nieuw Zeeland. 

In de jaren daarna wordt het midoceanische ruggensysteem geduid als 
de locus waar nieuwe oceaankorst gevormd wordt, de andere aard
bevingsgordel als de l i jn , waarlangs oude oceaankorst weer opgeruimd 
wordt. Op deze wijze wordt weer nieuw leven ingeblazen aan de theorie 
van de drijvende continenten van Alfred Wegener uh 1908, die ver
onderstelde, dat de continenten omstreeks 200 miljoen jaar geleden één 
geheel gevormd hebben (Gondwana), waarna zij uit elkaar gedreven 
zouden zijn. De theorie raakte in diskrediet, doordat Wegener geen 
mechanisme kon aanwijzen, dat deze bewegingen op bevredigende wijze 
kon verklaren (zijn „Pohlflucht" voldeed niet) en bij gebrek aan een
duidig geologisch bewijs. Voorts was men de mening toegedaan, dat de 
oceaankorst te stijf zou zijn om beweging toe te laten. 

Paleomagnetisch onderzoek aan basaltisch gesteente, later ook aan 
sedimenten, gaf echter aan, dat er wel degelijk iets aan de hand was met 
de positie van de continenten. Fossiele poolbepalingen, ervan uitgaand, 
dat gesteente bij afkoeling de magnetische declinatie en inclinatie van 
het moment aanneemt, waren voor de verschillende continenten niet 
tot dekking te brengen. Teruggaand in de ti jd bleken er significante 
breedteverschihen op te treden. Lengteverschihen komen in dit gegeven 
niet tot uiting en aangezien veel van de bewegingen in het Atlantische 
gebied (maar ook in de Stihe Oceaan) voornamelijk oost-west zijn, 
waren eenduidige conclusies veelal niet mogehjk. 

Een andere paleomagnetische waarneming bleek echter doorslag
gevend. Het aardmagnetisch veld is in het verleden vele malen omge-
poold (gemiddeld enige malen per miljoen jaar). Dit komt tot uiting in 
het wisselend normaal en omgekeerd gemagnetiseerd zyn van lava's van 
een en dezelfde vulkaan. De gegevens van verschihende vulkanen combi-
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nerend kan men komen tot een magnetische geschiedschrijving, een 
geomagnetische tijdschaal. Veronderstelt men nu, dat oceaankorst in 
horizontale zin door een aangroeiproces langs de midoceanische ruggen 
gevormd wordt, dan kan men ook daar een patroon verwachten van 
afwisselend normaal en omgekeerd gemagnetiseerde stroken. Zou het 
proces gelijkmatig verlopen, dan mag men bovendien verwachten, dat 
de hiermee geassocieerde magnetische anomalieën symmetrisch gerang
schikt zijn t.o.v. de midoceanische ruggen. Inderdaad werden zulke 
sequenties gevonden, symmetrisch t.o.v. de midoceanische ruggen en, 
na correctie voor breedteeffecten en invloed van azimuth, vergelijkbaar 
van karakter voor verschillende gebieden. Slechts de snelheid van 
vorming van nieuwe oceaankorst blijkt van oceaan tot oceaan te 
variëren. 

Aan het theoretische bezwaar, dat de oceaankorst te stijf zou zijn om 
bewegingen van dergehjke omvang toe te laten, werd tegemoet gekomen 
in de theorie van de z.g. platentektoniek, die in de tweede helft van de 
zestiger jaren gestalte kreeg. De oceanische en de continentale korst of 
hthosfeer zou zich met een minimum aan interne deformatie kunnen 
verplaatsen t.o.v. een meer vloeibare laag, de asthenosfeer. Het bestaan 
van een dergehjke asthenosfeer, reeds eerder vermoed, werd door seis
mologische waarnemingen bevestigd. Deze laag bevindt zich tussen 
diepten van 100 en 200 km. De weerstand tegen het naar beneden 
drukken van de hchtere gesteenten, waaruit de bovenkant van de ocea
nische lithosfeer bestaat, zou teniet gedaan worden door faseovergangen 
van de betrokken shikaatgesteenten. Het verband tussen diepzeetroggen 
en negatieve zwaartekracht anomaheën, door F.A. Vening Meinesz aan
getoond en door hem geduid als de uitdrukking van het ontstaan van 
nieuwe ploohngsgebergten, krijgt een nieuwe betekenis: hier verdwijnt 
oceanische hthosfeer in de diepte, waar aardbevingen het spoor volgen 
tot 700 km diep waar óf de hthosfeer helemaal verdwenen is, opge
nomen in de mantel, óf de temperaturen zo hoog zijn, dat geen aard
beving meer kan optreden. Ploohngsgebergten ontstaan in de nieuwe 
conceptie terzijde van de verdwijnzones (subductiezones) als primaire 
plooiverschynselen of in een secundair proces. Of in continentale 
botsingszones (Himalaya en Medherraan gebied) korstverkorting op 
dezelfde schaal als in de oceanische subductiezones kan optreden is nog 
een onbeantwoorde vraag. 

Warmtestroommetingen tenslotte, op zee technisch veel gemakke
lijker uit te voeren dan op land t.g.v. de afwezigheid van dagehjkse en 
jaariijkse effecten, geven waarden op de midoceanische ruggen, die 
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ongeveer tienmaal zo hoog zijn als in de oceanische bekkens, hetgeen op 
de aanwezigheid van vloeibaar gesteente op diepten van ongeveer 10 km 
duidt, een aanwijzing temeer, dat onder de ruggen de hthosfeer uiteen 
beweegt, waarby warm gesteente omhoog welt. 

De hierboven geschetste platentektoniek is in eerst instantie kinema
tisch d.w.z. de bewegingen van het aardoppeiwlak worden beschreven in 
een logisch verband maar er wordt geen fysische verklaring voor het 
verscWjnsel als zodanig gegeven. Aanvankelijke vermoedens, dat de door 
Vening Meinesz en anderen veronderstelde warmteconvectiestromen, 
optredend t.g.v. het overschrijden van de adiabatische gradiënt door 
inwendige opwarming van de aarde, de platen op hun rug zouden meene
men heeft men moeten laten varen. Oppervlaktewaarnemingen wyzen op 
eenhoge mate van ontkoppelingin de asthenosfeer waardoor dit aantrek
kelijke beeld niet langer hjkt op te gaan. Wel is men het er over eens, dat 
de verklaring van de beweging in een overproduktie van warmte in het 
inwendige van de aarde gezocht moet worden, maar dit gedeelte van onze 
kennis is nog verre van compleet. De platentektoniek verschilt in zo
verre wezenlijk van Wegener's theorie der drijvende continenten, dat 
thans niet langer de nadruk valt op het uiteendrijven van Gondwana, 
waarbij de Sthle Oceaan wel kleiner wordt maar overigens niet wezen
hjk deel hoeft te hebben aan het proces (d.w.z. „oeroceaan" t.o.v. de 
jonge Atlantische Oceaan), maar op het verjongingsproces dat de totale 
oceaanbodem de laatste 200 miljoen jaren ondergaat, waarby dan 
tevens continenten van positie veranderen. Ook de Stille Oceaan, waar 
indertijd evenmin continent lag, doet mee aan het proces, daarbij 
inderdaad kleiner wordend. Wat voordien gebeurde, d.w.z. in de aard
geschiedenis van 4.500 tot 200 mihoen jaar geleden, is nog niet 
duidelijk. Men helt ertoe over aan te nemen, dat het proces zich vaker 
afgespeeld moet hebben of zelfs wel semi-continu is, maar directe ge
gevens hierover hebben wij niet omdat er eenvoudig geen oudere 
oceaanbodem meer is waarin deze geschiedenis vastgelegd is. De geolo
gische geschiedschrijving van de continentale hthosfeer zal hier uiteinde
l i jk uitsluhsel over moeten geven, maar deze is naar zijn aard (in de 
theorie van de platentektoniek immers secundair) veel onvollediger en 
moeilijker te interpreteren. Of hierbij de ontwikkeling van theoretische 
modehen kan bijdragen is, gezien de complexiteit van het gegeven, 
twijfelachtig. 

Bouw van de midoceanische ruggen 
De bestudering van de midoceanische ruggen ontleent zijn betekenis 

aan de hierboven gegeven schets van de platentektoniek. De midoceani-
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sche gebergteruggen worden bestudeerd enerzijds als verschijnsel an 
sich, anderzijds om een beter inzicht te verkrijgen in het geheel van 
processen, dat de opbouw van de lithosfeer bepaalt. 

Seismisch refractieonderzoek, waarbij men dikte en snelheidsverdeling 
van lagen bepaalt, heeft geleerd, dat de oceaankorst opgebouwd is uit 
drie lagen: 
— laag 1: de sedimentlaag met snelheden van 1.8 tot 4.0 km/s en 

dikten, variërend van nul op de ruggen tot 3 km in de 
bekkens en 10 km langs de continentale randen. 

— laag 2: het oceanisch „basement" met snelheden rond de 4.5 km/s 
en dikten tot 3 km, vermoedelijk geheel bestaand uit uit
vloeiingsgesteenten, en 

— laag 3: de oceanische laag met snelheden van 6 a 7 km/s en een 
dikte tot ongeveer 4 km, bestaand uit dieptegesteente 
(gabbro's) van dezelfde chemische samenstelling als het 
oceanisch basement. 

Hieronder vindt men dan de mantel, bestaand uit zwaardere gesteen
ten met een snelheid van 7.8 a 8.2 km/s. De gi-enslaag wordt de 
Mohorovicic discontinuïteit genoemd. De sedimentlaag ontbreekt vrij
wel geheel op de ruggen, al is er meestal altijd wel wat sediment aan
wezig. 

Het continu-seismisch reflectie onderzoek heeft het inzicht in de op
bouw van laag 1 en het karakter van laag 2 sprongsgewijs doen toe
nemen. Laag 2 blijkt niets anders te zijn dan de laag, die op de ruggen 
aan de oppervlakte komt. Met andere woorden, laag 2 is identiek met 
de vulkanische afzettingen, die men op de rug vindt en die zich met de 
continu-seismische reflectiemethode veelal tot aan de continentale rand 
laat vervolgen. Aan de voet van de continentale helling verhest men als 
regel het contact met laag 2. Hier wordt de sedimentlaag te dik om met 
de standaardapparatuur, die bij het oceaanonderzoek gebruikt wordt, te 
doordringen. Deze standaardapparatuur is een variant van het echolood. 
Als geluidsbron gebruikt men echter niet een discrete frequentie (van de 
orde van lOkc/s bij het echolood) maar het samengestelde spectrum 
van een knal tussen 10 en 250 c/s, die opgewekt wordt door een klein 
volume hogedruklucht in het water los te laten (luchtkanon of airgun). 
De lagere tonen dringen gedeeltehjk ook door in het sediment en 
worden door reflectoren in het sediment en door het oceanische base
ment teruggekaatst. De methode is uherst efficiënt en goedkoop. Men 
heeft slechts een compressor nodig om elke paar seconden te kunnen 
schieten. Als bij het echolood ontstaat zo een profiel, waarop nu niet 
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alleen een bodem maar ook de sedimentlaag wordt afgetekend. Indruk
wekkend zijn de abyssale vlakten, die over duizend kilometer en meer 
monotoon vlak verlopen en die ontstaan doordat van de continentale 
helling grote volumes sediment zich losmaken, met water vermengen tot 
een troebelingsstroom, die zich met grote snelheid over de oceaan
bodem beweegt, dalen opvuhend en zo het oorspronkelijk rehef ver
vagend. In enkele gevallen heeft men de snelheid van deze troebelings-
stromen (tot 60 km/uur) kunnen reconstrueren door het optreden van 
breuk van telegraafkabels. In de abyssale heuvels en op de rugflanken 
komen alleen sedimenten voor die uitregenen uit de bovenste lagen 
(restanten van dierlijk leven en fyn stof, gedeeltelijk van kosmische 
oorsprong). Plaatselijk kan dit sediment weer geconcentreerd worden 
door lokale troebelingsstromen, waarbij sediment losraakt van de berg-
hehingen en verzamelt in de dalen. Afliankehjk van de temperatuur van 
het oceaanwater lossen de kalkskeletdeeltjes weer op bij voldoende 
diepte en treft men alleen sihciumskeletdeeltjes plus stof aan (diepzee-
klei). 

Verwijdert men in gedachten de sedimentlaag dan ontstaat een in 
principe eenvoudig profiel. De diepste bekkens zijn iets meer dan 6 km 
diep en de bodem rijst geleidelijk tot een diepte van ongeveer 2.5 km. 
Ontdoet men het profiel van verschijnselen zoals breuken (fractuur
zones) die het profiel doorsnijden en onderzeese vulkanen, die het beeld 
comphceren, dan blijkt de cui-ve voor t>20 mihoen jaar benaderd te 
kunnen worden met een eenvoudige funktie 

d = 6400 - 3200 e -t/62.8 j^g^gj. 

waarby t de ouderdom van de onderhggende oceaankorst in miljoenen 
jaren is. Voor kleinere ouderdommen geldt een iets afwijkende curve, 
terwijl de as van de midoceanische rug i.h.a. gekenmerkt wordt door 
een depresse of slenk, de median vahey, van ongeveer 4 km diep. De 
ouderdom wordt vastgesteld door middel van de geomagnetische tyd-
schaal, welke bevestigd is door boringen in de oceaanbodem. De relatie 
geldt voor ahe oceanen, d.w.z. de diepte is slechts van de ouderdom 
afhankelijk en niet van de afstand tot de rugas, m.a.w. het doet erniet 
toe met welke snelheid de oceaanbodem uit elkaar beweegt. 

Een ander belangryk gegeven is dat de mid-oceanische ruggen in hydro
statisch evenwicht zyn d.w.z. in een kolom van b.v. 100 km diep bevindt 
zich steeds evenveel massa, zodat de druk aan de voet van de kolom 
onafliankelijk van de bovenhggende topografie is. Dit houdt in, dat de 
gemiddelde dichtheid kleiner is naarmate de oceaan ondieper is. 
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Breukzones 

Met het standaardprofiel (1) is de midoceanische rug slechts gedeelte
l i jk beschreven. Loodrecht op de as komen grote breukzones voor die 
de rug versmjden en waarlangs de rug in veel gevahen verzet is, soms tot 
over afstanden van meer dan 1000 km. Evenals de median vahey tonen 
de breukzones het karakter van een slenk. Het zijn openstaande scheu
ren in het oppervlak van de oceaankorst. 

De breukzones of fracture zones vormen met de segmenten van de 
median vahey een orthogonaal systeem, dat zich voegt naar het vaak 
meer sinusvormige verloop van de rug, waarin veelal nog de contouren 
van de oorspronkelijke breuk zoals vastgelegd in de continentrand terug 
te vinden zijn. De actieve secties van de fracture zones die de segmenten 
van de median vahey verbinden worden gekenmerkt door het optreden 
van aardbevingen met een langsschuif karakter. In het beeld van een 
aangroeiende korst laten de niet-actieve gedeehen van de fracture zones 
zich verklaren als fossiele transformbreuken, sporen als het ware van het 
groeiproces van de oceaankorst. 

Wh een orthogonaal systeem van rugsegmenten en fracture zones 
moeiteloos uiteen kunnen bewegen, dan dienen de fracture zones paral
lel te zijn, op een bol dus parahelcirkels. Globaal is dat ook zo en kan 
men met behulp van fracture zones de pool van uiteenbewegen van 
twee platen bepalen. 

In de scherper gekromde gedeelten van de midoceanische ruggen, zo
als in de Atlantische Oceaan west van Afrika, treden echter afwijkingen 
van betekenis op (tot plus of min 5°), waardoor de Afrikaanse plaat 
klemgehouden wordt door de Amerikaanse plaat als in een zwaluw-
staartconstructie(zie fig. 1). Het is deze waarneming, die geleid heeft tot 
een beter begrip van het ontstaan van fracture zones. Met name valt 
hieruit te concluderen, dat de oceanische hthosfeer zich moet kunnen 
voegen om door een kleinere doorsnee te passeren. Aangezien van 
vloeien onder deze omstandigheden geen sprake kan zijn kan dit aheen 
door volumetrisch krimpen aan te nemen bij het zich bewegen van de 
oceanische lithosfeer van de as van de rug naar buiten, d.w.z. by het 
ouder worden ofwel bij het afkoelen. 

Thermisch model van cle oceanische lithosfeer 
Gecombineerd met het curve van de standaarddiepte van de oceaan 

als funktie van de ouderdom van de onderhggende oceaanbodem, welke 
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Fig. 1. De breukzones loodreeht op de Midatlantische rug zijn niet evenwijdig, waardoor een 
eenvoudig uiteenbewegen van de Afrikaanse en de Amerikaanse plaat bemoeilijkt 
wordt als in een zwaluwstaartconstructie. 

curve al eerder door anderen geduid was als een gevolg van afkoeling, 
hebben we nu de elementen in handen voor een fysisch model van de 
oceanische hthosfeer, waarbij de temperatuur een overheersende rol 
speelt. De e-curve blijkt goed te rijmen te zijn met een afkoelingscurve, 
het totaal effect met A = 4 x 10"^ een dikte van de lithosfeer van 

125 km e n — — ~ = 700° (de onderkant van de lithosfeer bhj f t warm 

en er stelt zich een lineaire temperatuursgradiënt in) is van de goede 
orde van grotte: 4 x 10"= x 0,7 x 10=* x 125 km = 3,5 km. X is hierby de 
effectieve hneaire uitzettingscoëfficiënt d.w.z. zuiver het thermische 
effect plus effecten van faseovergangen van de betreffende gesteenten. 

Aan de oppervlakte komen geen faseovergangen voor, maar het tem
pera tuurverschh is daar het dubbele, wat leidt tot een contractie van 1,5 
X 10"^ X 1,4 X 10^ = 2%. Deze uitkomst is van de juiste orde van 
grootte om de plaat uit de zwaluwstaartconstructie te bevrijden. 

Gegeven nu deze thermische contractie in horizontale zin en ervan 
uitgaande dat de lithosfeer in de richting van transport d.w.z. loodrecht 
op de rug reeds in belangrijke mate een spanningsontlasting ondergaat, 
dan kunnen we ons nu voorstehen, dat loodrecht op de rug krimp-
scheuren zuhen ontstaan omdat de spanningen in de asrichting te hoog 
oplopen (2% contractie geeft met een elasticiteitsconstante van 
10'^kg/cm^ een spanning van 20.000 kg/cm^ wat een orde van grootte 
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hoger is dan gesteente kan verdragen). Gegeven nu een wihekeurige 
breuklyn zoals de breuk door Gondwana was getuige de vorm van de 
nieuwe continenten, en de tendens van bros gesteente onder rek lood
recht de richting van maximale rek te breken dan kunnen we een ortho
gonaal breuksysteem verwachten van de aard als op de midoceanische 
ruggen gevonden. 

Fig. 2a. Thermische contractie in zowel het horizontale als het verticale vlak kan verklaren 
waarom de platen zich toch kunnen bevrijden uit de zwaluwstaartconstructie van 
Figuur 1. 

Fig. 2b. Thermische contractie is tevens de verklaring van het optreden van de breukzones als 
zodanig (loodrecht op de richtingen, waarin geen natuurhjke spanningsontlasting op
treedt). 

Indien het geschetste thermische model juist is, dan kunnen ook frac-
turezones verwacht worden waar zij niet geometrisch nodig zijn van
wege het orthogonale patroon. Thermische contractie iTioet nl. overal 
aanwezig zijn. En inderdaad worden dergehjke fracture zones gevonden, 
zoals die op 17° 40'N. Als bijzonderheid geldt voor deze fracture zone 
dat hij zich op de rugflanken pas goed ontwikkelt: in de centrale zone is 
het kennehjk nog te warm. Een andere gevolgtrekking is dat de fracture 
zone aan de concave kant van de rugbocht minder ver open staan dan aan 
de convexe zijde. Dit hjkt bevestigd te worden. Tenslotte zullen de 
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fossiele fracture zones uiteindelijk parallel moeten gaan lopen, d.w.z. als 
de lithosfeer voldoende afgekoeld is. Dit hoopt men in de nabije toe
komst te bewijzen. 

Speculaties over de bewegende krachten 
We „zien" de platen bewegen. We begrijpen, dat de oceaanbodem 

onder deze omstandigheden een bepaald profiel moet hebben en dat 
fracture zones de oceaanbodem in tahoze segmenten opdelen, en we 
constateren dat op deze wijze warmte afgevoerd wordt. Maar dit zegt 
nog niets over de krachten, die voor de beweging verantwoordelijk zyn. 
Ook hier kunnen indirekte waarnemingen helpen. Met name kan men 
uit het bestaan van fracture zones concluderen, dat koppeling van be
weging van de lithosfeer met de mesosfeer via de asthenosfeer vrijwel 
nihh moet zijn. Immers, grote breukvlakken (duizend khometer lang, 
honderd khometer diep) zijn mogelijk zonder dat viskeuze weerstanden 
in de onderliggende asthenosfeer belemmerend optreden. Het bestaan 
nochtans van zeer kleine (rest)platen in de Pacifische oceaan aan de 
westkust van Noordamerika bewyst veiwolgens, dat de aandryving niet 
gezocht mag worden in grote convectiesystemen. M.a.w. de energie en 
de krachten moeten besloten hggen in het systeem zelf: de hoge hgging 
van de rug geeft energie van plaats waardoor een wykende beweging 
verklaard zou kunnen worden. Wellicht is er bovendien nog sprake van 
een vloeistofdruk in magmakamers die groter is dan de gesteentedruk 
(Pascalse versus Poissonse reakties) by hetzelfde soortelijk gewicht. In
dien de lithosfeer in wezen metastabiel is door zijn lagere temperatuur 
(een instabhiteit die pas na het passeren van een fase overgang op een 
bepaalde diepte effectief zou worden), zou verwacht kunnen worden, 
dat de ondergeschoven lithosfeer aan de oceaanbodem trekt. Afhanke
li jk van de grootte van de diverse krachten zou het proces dus beheerst 
worden door druk- of trekkrachten. 

Opvahend is by dit alles, dat de krachten klein moeten zyn t.o.v. de 
zwaartekracht en dat alles zich zo heel precies en voorzichtig afspeelt. 
De ruggen noch de subductiezones worden op randeffecten na niet 
gekenmerkt door meetbare massaoverschotten of tekorten. De massa
afwijkingen, die men meet in de vorm van afwijkingen van de geoide 
t.o.v. de ehipsoide hebben ruimtelijk geen relatie met wat wij aan het 
oppeiwlak zien, en zyn wellicht gebonden aan diepere stromingsstelsels, 
ontkoppeld van de bewegingen van de lithosfeer. 

Het inzicht tenslotte dat de krachten die verantwoordelijk zyn voor 
het uiteenbewegen van de midoceanische ruggen lichaamskrachten 
moeten zyn, helpt het voorstellingsvermogen by het begrypen van 
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allerlei interessante verschijnselen. Komt een oceaanrug met een sub-
ductiezone samen zoals in de Sthle Oceaan west van Amerika het geval 
is, dan stopt het proces of resulteert slechts een schuifbeweging zoals 
langs de San-Andreasbreuk in Cahfornië. Ook zal de hthosfeer zich hij 
subductie zo voegen, dat hij minimale weerstand oplevert en dat leidt 
tot de ehandenbogen in de Stihe Oceaan: indien men een bolkap in-
verteert behoudt hij hetzelfde oppei-vlak en is dus de deformatieëner-
gie minimaal. De subductie zone wordt dan een kleincirkel en de onder
geschoven korst duikt met een hoek gehjk aan de tophoek van de be
schrijvende kegel onder het oppervlak. Om deze positie van minimale 
deformatieënergie te bereiken beweegt de subductiezone zich oceaan-
waarts of hebben zij zich in het verleden in die richting bewogen hetgeen 
dan aanleiding geeft tot secondaire nieuwvorming van oceaankorst 
achter de oceaanbogen. 

Slotopmerking 
Wat al deze problemen aangaat staan wij overigens nog maar aan het 

begin van een verklaring. Duidelijk is dat ook chemische veranderingen 
optreden, door sommigen primair geacht, door aanhangers van de 
platentektoniek secundair, die echter ook dan het beeld kunnen be
ïnvloeden. Dat in de afgelopen 20 jaar grote vorderingen zijn geboekt 
by het begrijpen van de processen die het aangezicht van de aarde 
bepalen, valt echter niet te loochenen. 




