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RECYCLING EN VERWERKING VAN AFVALSTOFFEN

door
M. Tels

1 Inleiding
De wereid waarin wij leven kent op dit ogenblik een toenemend gebrek
aan betaalbare grondstoffen. De energiecrisis, een gebrek aan betaalbare
brandstoffen, is de meest spectaculaire maar zeker niet de enige uiting
van dit vrij algemene verschijnsel. Behalve met de energiecrisis hebben
wij ook te maken met een toenemende schaarste aan bepaalde metalen,
met een toenemende schaarste aan hout en in sommige delen van de
wereld met een schaarste aan eiwitten voor menselijke consumptie enz.
Deze schaarste is een direct gevolg van wat misschien het belangrijkste
verschijnsel van de laatste ongeveer 2 eeuwen genoemd kan worden, de
bevolkingsexplosie. Tabel 1 toont enige ruwe gegevens omtrent de
Tabel 1: Enige gegevens betreffende de bevolking van de aarde
Jaar

Wereldbevolking
(10 9 mensen)

,Middenstanders"

1800

0,3

0

1977

4

0,6

stabiele
bevolking

7à8

?

1

)

1) verklaring zie tekst
plotselinge, scherpe toename van de wereldbevolking ( 1). Tot aan het
begin van de industriële revolutie tegen het einde van de l 8de eeuw was
het aantal bewoners van de aarde vele eeuwen ruwweg constant geNatuurkundige Voordrachten N.R. 57. Lezing voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 10 oktober 1977.
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bleven op ca. 3 50.10 6 mensen. De industriële revolutie leidde, vooral via
verbeteringen in de hygiëne, in de overige medische technieken en in de
voedingstoestand, tot een abrupte vermindering van de jeugdsterfte en
tot een even abrupte verlenging van de gemiddelde levensduur van de
mens. Dit had tot gevolg dat de wereldbevolking in iets minder dan
200 jaar steeg van 350.10 6 tot 4000. l 0 6 mensen, terwijl de bevolkings"
toename nog steeds voortgaat. Er zijn redenen om aan te nemen (l ), dat
de wereldbevolking zich tenslotte zal stabiliseren op een niveau van
7000.10 6 tot 8000.10 6 mensen. Het is duidelijk, dat één en ander een
sterke toename heeft veroorzaakt van de jaarlijke consumptie van
grondstoffen. Daar komt nog bij, dat het levenspeil in vele landen in de
laatste ca. 2 eeuwen belangrijk is gestegen. Het begrip "levenspeil" is in
belangrijke ma te - zij het ook niet geheel - evenredig met "consumptie
van grondstoffen per jaar per mens".
Het levenspeil is echter niet in alle landen hetzelfde. Om hiermee rekening te houden is in tabel l de wereldbevolking zeer ruw ingedeeld in
bewoners van arme landen en in wat in de tabel "middenstanders"
genoemd worden (het begrip "rijken" lijkt minder dienstig omdat de
meeste bewoners van landen in het westen zichzelf niet als "rijk" beschouwen). De in de tabel gemaakte indeling is zeer onnauwkeurig,
omdat er uiteraard landen zijn - zoals bijv. de Republiek Singapore waarvan de bewoners op het punt staan om de "middenstand" binnen
te treden. De indeling is echter van veel belang voor het gebruik van
grondstoffen. In typische "middenstandslanden" bedraagt de consumptie van grondstoffen veelal ongeveer het vijfvoudige van dat in
arme landen (l ). Ter toelichting van tabel l zij nog vermeld, dat bij de
indeling in "armen" en "middenstanders" huidige maatstaven zijn aangelegd. Naar deze maatstaven gemeten bestonden er in het jaar 1800
nog geen "middenstanders".
Welk getal t.z.t. zal kunnen worden ingevuld in het veld, dat in tabel 1
van een vraagteken is voorzien - dus het aantal mensen dat tot de
"middenstand" zal behoren wanneer de wereldbevolking zich zal
hebben gestabiliseerd - zal hoofdzakelijk worden bepaald door de beschikbaarheid van betaalbare grondstoffen. Immers is het levenspeil,
zoals reeds is gesteld, in belangrijke mate identiek met de consumptie
van grondstoffen per mens per jaar. Het gaat hierbij niet alleen om de
vraag hoeveel bewoners van nu arme landen tot de "middenstand"
zullen gaan behoren, maar ook om hoeveel kinderen van huidige
"middenstanders" straks nog tot de "middenstand" gerekend zullen
kunnen worden. Omdat hierbij constante maatstaven moeten worden
aangelegd is het duidelijk dat de vaak aanbevolen rechtvaardiger verdeling van rijkdom voor ons probleem niet relevant is. Men dient zich
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ook te realiseren, dat het hier niet alleen gaat om de beschikbaarheid
van grondstoffen, maar dat de grondstoffen ook betaalbaar moeten zijn.
Zo is de huidige energiecrisis niet zozeer het gevolg van een plotseling in
mindere mate beschikbaar zijn van ruwe aardolie, maar eerder van het
feit dat de prijzen van uit de Perzische Golf afkomstige aardoliën sinds
1971 met ongeveer een factor 7 zijn toegenomen.
Waar het hier gaat om de tastbare beschikbaarheid van betaalbare
grondstoffen lijkt het voor de hand te liggen, dat zinvolle pogingen om
de grondstoffenpositie te verbeteren alleen van wetenschappelijke,
technisch-wetenschappelijke en/of technische aard zullen kunnen zijn.
Het lijkt ook aannemelijk, dat verbeteringen van de grondstoffenpositie
in beginsel slechts bereikt kunnen worden langs de 3 onderstaande
wegen:

1. Het vervaardigen van nieuwe materialen - of het vinden van nieuwe
toepassingen van bestaande materialen - uit niet schaarse grondstoffen
Zou het bijv. gelukken - zoals het zich laat aanzien - om telefonische
en telegrafische boodschappen over te brengen door voortplanting van
lichtsignalen in glasvezels, en zou de prijs van deze werkwijze aannemelijk blijken, dan zou de schaarste aan koper aanzienlijk afnemen.

2. Het vervangen van schaarse of dure grondstoffen door minder
schaarse of goedkopere grondstoffen
Zo zal aardolie waarschijnlijk voor een deel door kolen worden vervangen wanneer deze vervanging lonend zou worden.

3. Het zuiniger omgaan met beschikbare grondstoffen
Hier zal alleen worden ingegaan op de laatstgenoemde mogelijkheid.
Hoewel ook enige andere mogelijkheden kort worden genoemd blijft
deze bijdrage ook binnen dit derde punt beperkt tot een bespreking van
het streven om waardevolle materialen terug te winnen uit afvalstoffen.
Op dit gebied wordt nog wel onderscheid gemaakt tussen 2 categorieën
van werkwijzen: recuperatie en recycling. Deze termen worden nogal
eens in verschillende betekenissen gebruikt. Hier is gekozen voor de
volgende definities:

Recuperatie: Het winnen in het algemeen van één of meer waardevolle
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materialen uit een afval. Voorbeelden zijn het terngwinnen van ijzer en
tin uit conservenblikjes, die worden afgescheiden uit huishoudelijk afval. Of ook het verkrijgen van brandstoffen door pyrolyse (verhitten
onder uitsluiten van lucht) van huishoudelijk afval.

Recycling: Het terugwinnen van een waardevol materiaal uit afval,
waarna dat materiaal dan weer voor (ongeveer) hetzelfde doel wordt
gebruikt als waarvoor het eerder was toegepast. Voorbeeld is het afscheiden van papier uit huishoudelijk afval, welk papier dan weer wordt
gebruikt om er karton uit te vervaardigen. In deze opvatting is recycling
dus een onderdeel van recuperatie.
II Globale mogelijkheden in Nederland
Aan de mogelijkheid om bruikbare materialen uit afval te winnen of
terug te winnen is door de landen van het westen in het verleden niet
veel aandacht besteed. Sinds het einde van de jaren 1960 wordt in
populair-wetenschappelijke literatuur vrij hoog opgegeven van de vooruitzichten, die de verwerking van afvalstoffen zou bieden. Nu is het
bekend dat in andere gebieden, met name in China, de vergaande verwerking van afval al eeuwen lang een heel gewone zaak is waarvan
echter - voorzover de schrijver weet - nooit een Chinees zeer vermogend is geworden. Het lijkt dus wenselijk om eerst globaal na te gaan
of en in hoeverre de verwerking van afvallen tot een zinvolle verbetering
van de grondstoffensituatie zou kunnen leiden. Daartoe wordt als voorbeeld de toestand in Nederland bezien.
Tabel 2 toont de aard en omvang van de afvalstromen, welke in de
laatste jaren in Nederland ter beschikking kwamen. Het eerste, wat bij
het lezen van de tabel opvalt, is dat het hier gaat om vrij aanzienlijke
hoeveelheden, die in het algemeen in de orde van grootte van 10 5 tot
10 6 ton/jaar liggen. Vergelijkt men deze stromen echter met de stroom
van ruwe aardolie, die per jaar in raffinaderijen in Nederland wordt verwerkt (orde van 70.10 6 ton/jaar) dan blijkt dat tegen deze achtergrond
de beschikbare hoeveelheden afval toch weer beperkt zijn. Hieruit volgt
dat men de bijdrage tot de Nederlandse economie, die de verwerking
van afvallen zou kunnen opleveren, niet moet overschatten. Uit de
eerste publikaties over dit onderwerp, die een tiental jaren geleden het
licht zagen, krijgt men de indruk, dat de auteurs meenden dat afvalverwerking al onze economische problemen zou kunnen oplossen. Dit is
niet het geval, al was het alleen maar omdat de beschikbare hoeveelheden afval niet groot genoeg zijn.
Daarbij komt nog, dat het hier veelal gaat om materialen van zeer
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Tabel 2: Hoeveelheden vrijkomende afvallen in Nederland
Aard afval
Stedelijk (huishoudelijk afval,
grof vuil, tuin-, markt en
straatafval, afval van kleine
bedrijven (zie tabel 4))
Industrieel
a) Soortelijk licht afval
(bijv. verpakkingsmateriaal,
papier, kunststoffen)
b) Agrarische Industrie
(landbouw, tuinbouw, veilingen)
c) Bio-Industrie
(mesterijen, fokkerijen,
slachterijen)
d) Moeilijk verwerkbaar (vooral
chemisch) afval
e) Bouwindustrie
(puin, grond, saneringsafval)
f) Kunstmestindustrie
(gipsafval)
Metaalafval
a) Ferroschroot
b) Nonferroschroot
waarvan Al
Cu
Zn
c) autowrakken
Slib van zuiveringsinstallaties
a) Huishoudelijk (50% droge stof)
b) Industrieel
- Veenkoloniale bedrijven
-Veeteelt
-Overigen
Diversen
(pathogeen en radioactief afval,
destructie-materiaal)

jaar

bron

3.500.000 ton

1973

(2)

800.000 ton

1970

(3)

120.000 ton

1970

(4)

540.000 ton

1970

(4)

1.000.000 ton
1.600.000 ton

1974
1970

(5)
(3)

2.000.000 ton

1974

(5)

1.800.000 ton
125.000 ton
25.000 ton
50.000 ton
8.000 ton
350.000 auto's

1974
1972
1972
1972
1972
1975

(6)
(7)
(7)
(7)
(7)
(8)

750.000 ton

1974

Hoeveelheid per jaar

?

8.000 ton

1970

(4)

slechte kwaliteit. Dit geldt niet in alle gevallen: het is duidelijk, dat men
met ferro- en nonferroschroot wel iets beginnen kan en de schroothandel neemt dan ook reeds vele eeuwen een belangrijke plaats in de
economie in. Het is eveneens duidelijk, dat door het stijgen van de
prijzen van verschillende metalen de verwerking van autowrakken meer
aantrekkelijk is geworden. Een aantal bedrijven houdt zich dan ook al
enige tijd bezig met de verwerking van dit type afval, maar het is evenzeer duidelijk dat het bijzonder moeilijk, zoal niet onmogelijk, zal zijn
een toepassing of een verwerkingswijze te vinden voor het gips (calcium-
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sulfaat, CaS0 4 .aq), dat in grote hoeveelheden ter beschikking komt als
afval bij de bereiding van als kunstmest gebruikte fosfaatzouten. Dit
afval is nat en het is bovendien zeer licht radio-actief. De radio-activiteit
van het materiaal is niet zo sterk, dat het afval als zodanig gevaarlijk zou
zijn, maar toch wel weer sterk genoeg om het gebruik van dit afval in
bijv. de binnenmuren van woonhuizen onmogelijk te maken. Een soortgelijk geval doet zich voor bij het afval uit de bio-industrie. Het gaat
hier in hoofdzaak om dierlijke mest, welke ter beschikking komt in
hoeveelheden die aanzienlijk groter zijn dan die, welke voor bemestingsdoeleinden kunnen worden gebruikt. De situatie is hier misschien niet
zo hopeloos als bij het gips het geval lijkt te zijn. Er wordt wel onderzoek verricht naar mogelijkheden om dierlijke mest te verwerken, bijv.
door het materiaal anaëroob te vergisten tot methaan (het hoofdbestanddeel van het aardgas) of door uit de mest eiwitstoffen af te
zonderen. Geen van deze mogelijkheden is tot dusverre op grote schaal
gerealiseerd. Het slib van rioolwaterreinigingsinstallaties, dat naast anorganische bestanddelen vooral de afgestorven celresten van de microben bevat waarmee de installatie is bedreven, is wel toegevoegd aan
huishoudelijk afval bij de bereiding van compost. Dit heeft echter in
sommige gevallen geleid tot de verontreiniging van de compost met
kleine hoeveelheden van verbindingen van de zware metalen, die soms
in rioolwaterzuiveringsslib aanwezig zijn, hetgeen dan weer aanleiding
kan geven tot aantasting van de gezondheid van vee. Dit vraagstuk is
nog niet opgelost, zodat er voorlopig nog geen bruikbare verwerking van
rioolwaterzuiveringsslib beschikbaar is.
Gesteld kan worden dat afval vrijwel per definitie materiaal van lage
kwaliteit is. Stoffen, die zonder al te veel moeite met winst kunnen
worden teruggewonnen of verwerkt, zijn geen afval en komen ook niet
in het afval voor. Zo bevat huishoudelijk afval vrijwel geen waardevolle
metalen zoals koper, terwijl het aan enige twijfel onderhevig is of
schroot eigenlijk wel als afval beschouwd moet worden.
In sommige gevallen biedt de lage kwaliteit van afval zelf ook enig
voordeel aan de verwerker. Het is vaak een heel probleem waar afvalstoffen zoals gips, mest en rioolwaterzuiveringsslib, die in grote hoeveelheden vrij komen en (nog) niet verwerkt kunnen worden, moeten
worden opgeslagen. Transport en opslag kosten uiteraard geld. In
sommige gevallen, bijv. bij huishoudelijk afval, is het mogelijk het
volume dat moet worden opgeslagen te verminderen door het materiaal
te verbranden. Er wordt ook onderzoek verricht naar de mogelijkheid
om zuiveringsslib te verbranden. Volumevermindering door verbranding
maakt het opslagprobleem natuurlijk eenvoudiger, maar kost ook weer
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geld. Het gevolg van dit alles is dat een onderneming, die bereid is een
firma of een gemeente te verlossen van afval door dat afval te verwerken, daarvoor veelal een beloning kan verlangen. Vele afvallen zijn
dus goederen, die een negatieve waarde hebben. Bij de vraag of een
bepaald afval met winst - of althans zonder verlies - verwerkt kan
worden, dient deze beloning voor de verwijdering natuurlijk mee in
beschouwing te worden genomen. Gevallen, waarin afvalstoffen een
negatieve waarde hebben, kunnen zich nog op een andere manier voordoen. Sommige afvallen mogen bijv. op het oppervlaktewater worden
geloosd indien de vervuiler van dit oppervlaktewater daarvoor een zeker
bedrag betaald. Verwerking van dergelijke afvallen is lonend wanneer de
verwerkingskosten lager zijn dan de kosten, die zijn verbonden aan het
lozen.
Overziet men nu het geheel van wat in deze paragraaf is gesteld, dan
kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
1. De hoeveelheden vrijkomende afvalstoffen zijn groot, maar toch
beperkt. Van de verwerking van afvalstoffen kan niet de oplossing
van het grondstoffenprobleem worden verwacht, maar wel een zekere
bijdrage tot de vermindering van dit probleem.
2. Afvalstoffen zijn vrijwel altijd van zeer lage kwaliteit. Wellicht kan
men - zoals 10 jaar geleden wel werd voorgesteld - afval inderdaad
als een erts beschouwen, maar het is dan toch geen rijk erts.
3. De verwerking van afvalstoffen is in vele gevallen (nog) niet mogelijk
en in slechts weinig gevallen duidelijk winstgevend. De verwerking
van vele soorten afval is niet meer dan marginaal lonend.
Deze marginale winstgevendheid van verscheidene soorten afval stelt de
technicus voor een vaak interessante uitdaging: Juist bij marginaal
winstgevende processen hangt het van het vernuft van de procesontwerper af of de behandeling al dan niet kan worden gerealiseerd.
JIJ Kringloop van grondstoffen

Doordat het in een aantal gevallen mogelijk is afwerkte produkten opnieuw te gebruiken of afvallen te verwerken, ontstaat een vrij ingewikkelde kringloop van grondstoffen (fig. 1). In grote trekken geschiedt het
volgende: verse grondstoffen worden door produktieprocessen omgezet
in produkten, die worden verkocht. De produkten hebben een kortere
of langere levensduur. Na afloop van deze levensduur kunnen sommige
produkten worden gereinigd en opnieuw gebruikt. Andere produkten
komen, gemengd met vele andere goederen, terecht in afval. Wordt dit
afval verbrand of gestort, dan zijn de beschouwde produkten daarmee
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uit de kringloop geëlimineerd. Wanneer het afval kan worden verwerkt,
of wanneer verwerkbare delen uit het afval kunnen worden afgescheiden, ontstaan daaruit weer opnieuw produkten zodat de ktingloop is
gesloten. Het is duidelijk, dat het verbruik van verse grondstoffen kan
worden geminimaliseerd door de eliminatie van stoffen uit de kringloop
te minimaliseren.

IV Industriële afvallen
Bij de verwerking van verse grondstoffen tot produkten in produktieprocessen ontstaan in de meeste gevallen afvallen. In dit geval spreekt
men van industriële afvallen. Sommige industriële afvallen kunnen in
produktieprocessen weer worden omgezet in produkten.
Industriële afvallen zijn vaak homogener van aard dan bijv. huishoudelijk afvallen en zijn daarom soms gemakkelijker te verwerken. Daar de
verscheidenheid van industriële afvallen bijna zo groot is als die van
industriële produkten is een indeling of een generaliserende bespreking
niet makkelijk te geven. Daarom wordt volstaan met de bespreking van
een voorbeeld. Gekozen wordt voor de verwerking van metaalzoutenafvallen uit de galvanische en metaalbeitsindustrieën omdat de soort
problemen die zich hierbij voordoen, vrij typerend is, terwijl het onderwerp door de groep, waartoe de schrijver behoort, wordt bestudeerd.
De hoeveelheden afvallen van metaalverbindingen die in deze industrieën jaarlijks vrijkomen, zijn opgegeven in tabel 3. In de galvanische industrie worden voorwerpen bekleed met een veelal dunne oppervlaktelaag van metaal door die voorwerpen als kathode te plaatsen in
een oplossing van metaalzout(en) waardoor een elektrische stroom
wordt geleid. Het metaalzoutgehalte van de baden wordt op peil gehouden door vers zout toe te voegen. De baden vervuilen echter op den
duur en er ontstaan kleine hoeveelheden vloeibare afvallen, bestaande
uit oplossingen met een hoge concentratie van metaalzouten in water,
die afgevoerd moeten worden ("concentraatbadenafval"). Daarnaast
worden de eenmaal gegalvaniseerde voorwerpen afgespoeld met water,
waarbij grote hoeveelheden afvalwater ontstaan die metaalzout in lage
concentratie bevatten ("spoelbadenafval"). In de metaalbeitsindustrie
wordt de oppervlakte van metalen voorwerpen met zuur behandeld,
waarbij oplossingen van de aldus ontstane metaalzouten vrijkomen. De
moeilijkheid is nu, dat de zouten van de in tabel 3 genoemde zware
metalen Ni, Zn, Cu en Cr vergiften zijn, die bijv. de microben in rioolwaterzuiveringsinstallaties kunnen doden. Daarom zal het in de toekomst verboden worden afvalwateren die zouten van deze metalen be-
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vatten, op de riolering te lozen. Men kan de zouten uit de oplossingen
verwijderen door loog toe te voegen en de hydroxiden van de metalen
neer te slaan. Het daarbij ontstane slib van metaalhydroxiden kan
worden afgefiltreerd. Het slib kan echter niet op land gestort worden,
omdat het in de regen - die ten gevolge van de aanwezigheid van C02 in
de atmosfeer enigszins zuur is - zou oplossen waarna de giftige zware
metaalzouten de bodem zouden gaan verontreinigen. Daarom zou het in
de toekomst noodzakelijk kunnen worden het metaalhydroxide op te
slaan in bijv. verlaten zoutmijnen. Dat is een vrij kostbare operatie, die
de industrie onder zware financiële druk zou brengen. Daarom wordt
binnen de vakgroep voor Fysische Technologie van de Technische Hogeschool Eindhoven een proces uitgewerkt (11 ), waarmee uit de mengsels
van hydroxiden weer de zuivere zouten van de verschillende metalen
apart worden afgescheiden. Deze zouten kunnen dan worden verkocht,
bijv. aan de galvanische industrie, waar ze opnieuw gebruikt kunnen worden. Dit is dus een voorbeeld van recycling. De mengsels van hydroxiden
worden eerste behandeld met zuur bij een bepaalde zuurgraad (pH =
ca. 2,5 - 3). Daarbij lossen de hydroxiden van Cu, Ni, Zn en van de
grootste hoeveelheid Cr op. Het hydroxide van het niet giftige ijzer (Fe)
lost niet op. Dit ongevaarlijke hydroxide kan op land worden uitgestort.
De zouten van Cu, Ni en Zn kunnen nu van het Cr-zout en van elkaar
worden gescheiden door achtereenvolgende extracties bij verschillende
zuurgraad tussen water en een organisch oplosmiddel zoals kerosine.
Hierbij wordt als extractiemiddel een mengsel van oliezuur en cyclohexanonoxim toegepast (11 ). Deze stoffen vormen waarschijnlijk
complexe verbindingen met de metaalionen. De zouten van de verschillende afgescheiden metalen kunnen gemakkelijk worden gezuiverd door
kristallisatie. Deze werkwijze is op zichzelf verliesgevend, maar de
kosten, die er aan verbonden zijn, zijn lager dan die van de opslag van
hydroxiden in verlaten zoutmijnen. De gehele kwestie van metaalzouten
bevattende afvalbaden is illustratief voor het verband, dat bestaat tussen
recycling en recuperatie enerzijds en de bescherming van het milieu
anderzijds. Het is de wetgeving, die gericht is op de bescherming van het
milieu, die de industrie voor moeilijkheden stelt welke door een recyclingproces kunnen worden verminderd. Door dit proces wordt dan
tevens een bijdrage gegeven aan het verlichten van het grondstoffenprobleem. Het lijkt niet ondenkbaar dat dergelijke gevallen zich wel
meer zullen gaan voordoen.
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V Verlenging van levensduur, hergebruik en directe recycling

De beschrijving van de kringloop van grondstoffen wordt nu weer
opgevat. De door de industrie vervaardigde produkten worden verkocht en beginnen hun levensloop in de maatschappij. Sommige goederen, zoals bijv. auto's, hebben een vrij lange levensduur. Het is duidelijk
dat de ernst van het grondstoffenvraagstuk kan worden verminderd
door de levensduur van dergelijke produkten te verlengen. Zou men
auto's gaan vervaardigen, waarvan de levensduur het dubbele zou bedragen van die van de thans vervaardigde voertuigen, dan zou het verbruik van verse grondstoffen, die nodig zijn voor de produktie van
auto's, afnemen. Die afname zou dan waarschijnlijk wel minder dan
50% bedragen, omdat de auto's een hogere kwaliteit zouden moeten
hebben.
Aan de verlenging van de levensduur van produkten blijken helaas allerlei moeilijkheden verbonden te zijn (12). Men moet er bijv. voor waken,
dat de kosten van produkten door verleniging van de levensduur niet te
hoog worden. Iemand zal bijv. liever na elkaar twee auto's kopen dan
één auto van de dubbele levensduur, wanneer de afschrijvingskosten in
het tweede geval hoger zijn dan in het eerste geval. Ook spelen kwesties
van smaak een rol. Het zou de bezitter kunnen gaan vervelen lange tijd
achtereen in dezelfde auto te rijden. Tenslotte dient bedacht te worden,
dat verlenging van de levensduur van artikelen diep kan ingrijpen in het
maatschappelijk bestel. Verdubbeling van de levensduur van auto's zou
bijv. de produktie van auto's halveren. Daardoor zou werkloosheid
kunnen worden bevorderd.
Sommige artikelen lenen zich voor hergebruik na eventuele reiniging.
Het gaat hierbij vooral om verpakkingsartikelen, flessen, containers en
dergelijke. In veel gevallen zal het mogelijk zijn het verbruik aan grondstoffen te beperken door de toepassing van wegwerpartikelen te verlaten en bijv. terug te keren naar het oude systeem van statiegeld. Als
illustratie kan dienen, dat het gebruik van plastic wegwerpflessen voor
bepaalde doeleinden kort geleden in Oostenrijk werd verboden. Men
moet bij dit streven echter wel zorgvuldig nagaan welk effect men
precies bereikt. Zo is door onderzoekers van T.N.O. aangetoond, dat
het reinigen van keramische kopjes meer energie (en dus meer brandstof) kost dan het vervaardigen van plastic wegwerpbekertjes.
Sommige materialen lenen zich bijzonder goed voor recycling. Zo kan
ferroschroot weer naar de hoogovens worden teruggebracht en tenslotte
worden gebruikt voor de vervaardiging van nieuwe ijzeren of stalen
goederen. Verscheidene soorten van nonferro-schroot kunnen op ver-
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gelijkbare wijze worden gerecycled. Oud papier kan opnieuw worden
gebruikt voor de bereiding van nieuw papier of voor de produktie van
karton. Men heeft hier te maken met oude recyclingbedrijvigheden,die
soms al eeuwen lang bestaan. Daar er voor de recycling geen bepaalde
bewerkingen nodig zijn spreekt men in dit geval soms van "directe
recycling".
VI Huishoudelijk afval
VI 1 Inleiding

Een groot aantal produkten die door de produktiebedrijven in omloop
worden gebracht, belanden nadat ze hun levensduur doorlopen hebben
in het huishoudelijk afval. Dit afval bevat daarnaast nog allerlei andere
componenten, zoals etensresten en tuinafval. Het zal duidelijk zijn dat
een materiaal, dat eenmaal in huishoudelijk afval is terecht gekomen
niet meer gemakkelijk uit dat afval kan worden afgescheiden.
Het is daarom in het belang van recycling en recuperatie dat componenten, welke in aanmerking komen om in de kringloop van grondstoffen te blijven, niet met de rest van het huishoudelijk afval worden
gemengd. Er bestaat sinds lang een commercieel streven om dit
te verhinderen. Men denke daarbij aan de helaas min of meer in
onbruik geraakte handel in lompen en aan de handel in oud
papier, welke in de laatste jaren assistentie heeft gekregen van kinderen die - vaak t.b.v. sportclubs - oud papier ophalen. Een dergelijk gescheiden ophalen, dat samen met het terugvoeren van de verschillende soorten schroot valt onder "directe recycling", is uiteraard
zeer voordelig voor de verwerking. Het gescheiden opgehaalde papier is
niet verontreinigd door ander afval en bevat ook veel minder bacteriën
dan papier dat uit huishoudelijk afval is afgescheiden. Soortgelijke overwegingen gelden in nog sterkere mate voor glazen artikelen zoals
flessen: Glas, dat eenmaal in huishoudelijk afval is opgemengd kan daaruit niet meer gemakkelijk worden afgescheiden.
Daarom worden de laatste tijd wel containers opgesteld, vooral in de
buurt van supermarkten, waarin het publiek lege flessen kan deponeren.
De ervaring leert echter, dat in die containers slechts een fractie van de
totaal in omloop zijnde glazen flessen terecht komt en dat ook ander
afval dan glazen flessen in de containers wordt gestort. Ook kan de
oud-papierhandel slechts een deel van het oud papier uit de afvalzak
houden. Hoe groot dit deel is hangt in belangrijke mate af van de prijs
van oud papier. Er is daarom wel voorgesteld, dat de gemeentelijke
reinigingsdiensten artikelen zoals oud papier, glazen goederen en lege
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conservenblikjes apart zullen ophalen. Men kan de huisvrouw dan
aparte vuilniszakken geven, bijv. van verschillende kleur, waarin de
diverse afvalsoorten moeten worden opgeborgen. Het is de vraag of deze
werkwijze werkelijk zo handig zou zijn als ze lijkt. In de eerste plaats
zal het ophalen van afval er zeer door worden bemoeilijkt. Men moet
ofwel verschillende vuilnisophaalauto's de ronde laten doen, ofwel de
vuilniswagens indelen in verschillende compartimenten. De prijs van het
ophalen zal daardoor aanzienlijk stijgen en het lijkt onzeker of de verkregen baten wel tegen de extra kosten zullen kunnen opwegen. Het
succes van de operatie hangt ook af van de discipline waarmee de bevolking met het gescheiden ophalen zou meewerken. Experimenten met
gescheiden ophalen zijn gedurende vele jaren op grote schaal uitgevoerd (13) in de wijk Ohji van de stad Tokyo (Japan) (296.000 inwoners). De medewerking van de bevolking was uitmuntend. Men moet
daarbij uiteraard bedenken, dat de Japanse bevolking zeer gedisciplineerd is. De ophaalkosten bleken door het gescheiden ophalen echter te
worden verdubbeld. Dit doet enige twijfel rijzen aan het nut van verdere
experimenten in Nederland.

VI 2 Samenstelling
In hoeverre en met welk nut huishoudelijk afval verwerkt kan worden
hangt uiteraard af van de samenstelling. Tabel 4 geeft de over het jaar
gemiddelde samenstelling van Nederlands afval in een viertal wijken van
Arnhem, Amsterdam en Overasselt (14). Het blijkt dat, op droge gewichtsbasis, keuken- en tuinafval ca. 50% van het afval uitmaken, papier
en karton ca. 25%, glas ca. 12%, plastics ca. 5,5% en lege conservenblikjes ruim 3%. Verder bevat het afval alle mogelijke en onmogelijke
componenten die men zich maar kan voorstellen. Het Nederlandse huishoudelijk afval bevat ruwweg 85% organische bestanddelen en ruwweg
15% anorganische componenten.
Overigens moet worden opgemerkt, dat de samenstellingen van tabel 4
jaargemiddelden zijn, waarvan de actuele samenstelling van het afval van
een bepaalde wijk in Nederland op een bepaalde dag in het jaar zeer
sterk kan afwijken. De samenstelling van het afval varieert sterk van
wijk tot wijk (afval van hoogbouw bevat geen gras) en van seizoen tot
seizoen (kerstbomen na nieuwjaar) en zelfs van dag tot dag (meer papier
na het weekeinde).

VI. 3 Eliminatie
De opslag van Nederlands afval is nog niet op bevredigende wijze geregeld. Nog steeds wordt meer dan de helft van het huishoudelijk afval
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gestort op vuilnishopen. Dit geeft aanleiding tot stank, trekt ongedierte
aan en leidt tot broei, wat gepaard gaat met rookontwikkeling en
branden. Toch bestaan er hygiënisch volstrekt verantwoorde
werkwijzen om afval uit de kringloop van grondstoffen te elimineren,
zij het dan ook dat deze methoden duurder zijn dan het storten op
vuilnishopen. Misschien de eenvoudigste, verantwoorde werkwijze is
het zg. "gecontroleerd storten". Afval wordt in dunne lagen gestort,
geplet met behulp van b.v. bulldozers om het volume te verkleinen en
aan het eind van de werkdag afgedekt met een laagje aarde. De methode
leidt tot enige verontreiniging van bodem en oppervlaktewater, doordat
doorsiepelend regenwater wordt vervuild. Deze verontreiniging kan
door het aanleggen van ringsloten en het zo nodig toepassen van waterzuiveringsinstallaties echter zeer goed in de hand gehouden worden. Op
de verhoogde terreinen, die bij het gecontroleerd storten ontstaan,
kunnen b.v. parken worden aangelegd. Naar schatting zou al het afval,
dat in Nederland vrij zal komen tot aan het jaar 2000 kunnen worden
ondergebracht in een gecontroleerde stort van 8 m hoogte en een oppervlakte van 9 km 2 • Vooral in het westen van Nederland, waar in de
onmiddellijke omgeving van de wooncentra maar weinig terreinen voor
gecontroleerd storten beschikbaar zijn, zodat de kosten voor het
transport van het afval te hoog zouden oplopen, wordt het huishoudelijk afval van verscheidene gemeenten verbrand. Deze werkwijze is vrij
wat duurder dan gecontroleerd storten, vooral ook omdat de verbrandingsovens onderhavig zijn aan corrosie, met name ten gevolge van
het vrijkomen van zoutzuur en chloor uit verbrandend polyvinylchloride en doordat de afgassen gereinigd behoren te worden om luchtverontreinigingen te voorkomen. Door verbranden kan het te storten
volume van het afval meesttal met ongeveer 80% verminderd worden,
zodat het overgrote deel van de organische componenten van het afval
wordt omgezet in vluchtige verbindingen.
Vanuit het standpunt van de milieubescherming kan tegen goed uitgevoerd gecontroleerd storten of verbranden geen enkel bezwaar
worden gemaakt. Betrekt men echter het grondstoffenvraagstuk in de
beschouwing, dan moet worden vastgesteld, dat het in beginsel zonde
kan zijn stoffen uit het afval te elimineren welke, zoals zal blijken, in
principe verwerkt kunnen worden. Men moet echter wel bedenken, dat
de verwerking van afval steeds geld zal kosten en bovendien in veruit
de meeste gevallen energie - en dus brandstoffen - zal vergen. Voordat
men overgaat tot een verwerking van huishoudelijk afval zal men dus
steeds moeten bezien of de som van de prijs van de verkregen produkten en de beloning voor de afvoer van het afval opweegt tegen de kosten
van de operatie. Daarnaast behoort ook een energiebalans over de verwerking en het daaraan verbonden transport te worden opgemaakt.
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Vooral dit laatste wordt vaak uit het oog verloren.
VI. 4 Winning van energie uit afval

De gedachte ligt voor de hand te trachten de bij de verbranding van
huishoudelijk afval vrijkomende warmte gedeeltelijk om te zetten in
mechanische energie. Dit wordt dan ook op verscheidene plaatsen
gedaan. Het huisafval wordt uit de vuilniswagens gestort in een
bunker en van daaruit met een grijperkraan gestort in een als slot
fungerende koker. Uit de koker valt het afval op een verbrandingsrooster, dat vaak bestaat uit schuiven of rollen, die het brandende
afval voortbewegen. De uitgebrande slak wordt vaak in water geblust.
De afgassen worden gekoeld in een warmtewisselaar waar in pijpen
of dergelijke stoom wordt opgewekt. De afgekoelde gassen worden
door een ruimte gevoerd waar vliegas, druppels en andere kleine
deeltjes kunnen bezinken. Ook elektrostatische filters worden veel toegepast. Met de verkregen stoom wordt meestal in turbines elektriciteit
opgewekt.
Het bedrijven van dit soort installaties is helaas niet zo succesvol als
men wel zou kunnen wensen. Hier wreekt zich het eerder gesignaleerde
feit, dat de stroom van huishoudelijk afval toch maar beperkt is. Bovendien is de calorische waarde van het veelal natte afval niet buitengewoon groot. Wanneer men alle in Nederland vrij komende huisafvallen zou verbranden met winning van energie zou men met de opgewekte
elektriciteit in minder dan 0,5% van de Nederlandse energiebehoefte
kunnen voorzien. De elektriciteitsbedrijven zijn in de levering van kleine
hoeveelheden extra elektriciteit vooral geihteresseerd wanneer die
elektriciteit in de spitsuren kan worden geleverd. Nu is huishoudelijk
afval echter een buitengewoon slecht stromend materiaal, dat ongeschikt is om er snel een stoomketel mee op te warmen. Het gevolg is,
dat de opgewekte elektrische stroom niet in de spitsuren kan worden
geleverd zodat men voor deze elektriciteit geen zeer hoge prijs kan
bedingen. Daarbij komt, dat de stoompijpen, om boven opgegeven
redenen, aan sterke corrosie bloot staan. Een en ander heeft tot gevolg
dat het verbranden van afval met winnen van energie soms zelfs duurder
is dan het verbranden zonder energiewinning. Men zou zich kunnen
afvragen of de uitvoerder van een prudent energiebeleid hier niet corrigerend zou kunnen en moeten optreden.
Deze situatie heeft ertoe geleid, dat men is gaan omzien naar processen om uit huishoudelijk afval niet rechtstreeks energie te winnen, maar
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om het afval om te zetten in brandstoffen, die elders kunnen worden
verbrand. Voor dit doel wordt thans vrij veel geëxperimenteerd met het
"pyrolyseproces", waarvan ook de werkgroep waartoe de schrijver behoort de fundamenten onderzoekt. Het gaat hier om een verhitting
onder uitsluiting van lucht, die geheel vergelijkbaar is met het proces
waarmee vroeger kolen werden omgezet in stadsgas en cokes. De produkten van het proces komen dan ook overeen met die van de vercokesing. Er ontstaat in de eerste plaats een gas waarvan de samenstelling lijkt op die van het vroegere stadsgas (en waarvan de verbrandingswarmte per eenheid van volume dus aanzienlijk lager is dan die van
aardgas). Verder kan men, wanneer men het proces althans bij vrij lage
temperatuur uitvoert en het afval snel op reactietemperatuur brengt,
een olie verkrijgen die in eigenschappen enigszins lijkt op zeer zware
stookolie. Voorts ontstaat een houtskool, die wellicht dienst zal kunnen
doen als absorberende kool van lage kwaliteit. Tenslotte verkrijgt men
een waterig produkt, dat vele soorten organische verbindingen bevat in
helaas zo lage concentraties, dat het onmogelijk lijkt ze lonend af te
scheiden. Deze waterfractie is dus een storend afval en moet gereinigd
worden.
Tabel 3: Hoeveelheden vrijkomende metaalhoudende afvallen in de
galvanische en metaalbeitsindustrieën (9), (10)
Metaalcomponent

Proces waarbij het afval ontstaat Hoeveelheid afval
(in ton metaal/jaar)

Fe
Ni
Zn
Cu
Cr
Al
Cu/Zn
Fe/Cu
Zn/Fe
Al/Mn/Zn/Cu

beitsen van staal
galvanische industrie
galvanische industrie
galvanische industrie
galvanische industrie
beitsen en anodiseren
beitsen van Cu (legeringen)
etsen van ferrichloride
verzinken
beitsen

totaal

13.000
100
38
9,1
107
310
151
52
1.300
160
15.000

Het pyrolyseproces heeft bepaalde voordelen boven het verbrandingsproces. Bij een verbrandingsproces komt alle stikstof uit de verbrandingslucht terecht in het afgas, dat gereinigd moet worden. Het
pyrolyseproces heeft echter in beginsel niets met luchtstikstof te
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maken, zodat de hoeveelheid te reinigen afgas veel kleiner is. Er zijn dan
ook, eerst in de Verenigde Staten en nu ook in Europa, enige fabrieken
gebouwd om te onderzoeken of het proces economisch rendabel is. Er
zijn nog te weinig gegevens bekend om een conclusie te kunnen
trekken.

Vl5 Rechtstreekse omzetting in produkten
Er is een aantal processen bekend - en andere processen zijn voorgesteld - volgens welke afval rechtstreeks en dus zonder voorafgaande
scheiding in componenten kan worden omgezet in produkten. Het voornaamste proces is de "compostering". Dit is een gemengd aëroob en
anaëroob verlopende omzetting onder invloed van bacteriën. Het produkt bestaat voor een groot deel uit humusachtige, zure componenten
die geschikt zijn om aarde rul te maken en het dichtslaan van grond
door regenval te verhinderen. De compostering wordt in ons land door
de Vuil Afvoer Maatschappij N.V. (VAM) op grote schaal bedreven. De
omvang van de compostmarkt is echter beperkt, zodat slechts een klein
deel van het huisafval gecomposteerd kan worden. Vergistingen van
afval tot andere produkten dan compost, bijv. tot methaan, zijn wel
voorgesteld maar, voorzover de schrijver bekend is, nog niet op grote
schaal toegepast. Ook is wel geprobeerd afval, eventueel met bindmiddelen, samen te persen om er bouwelementen voor bijv. binnenmuren van te vervaardigen. Ook in Nederland is een dergelijk materiaal,
het z.g. "Vamton'', aangeboden. Het succes is (nog) niet erg groot
geweest.

VII Afvalscheidingsprocessen
Toen een tiental jaren geleden werd voorgesteld ter verlichting van het
grondstoffenvraagstuk afvallen te gaan verwerken, zijn verschillende
laboratoria en instituten werkwijzen gaan ontwikkelen om diverse
componenten uit huishoudelijk afval af te scheiden. Thans is het
stadium bereikt waarbij proeven worden genomen met installaties op
technische schaal. Bij het onderzoek gedurende het laatste decennium is
vrij duidelijk komen vast te staan wat de mogelijkheden en moeilijkheden zijn.
Aan de hand van de in tabel 4 gegeven samenstelling van Nederlands
huisafval kan men zich afvragen, van welke componenten het de moeite
waard is ze uit het afval af te scheiden. Daarbij vallen in de eerste plaats
de conservenblikjes op. Deze kunnen, zoals zal blijken, betrekkelijk
gemakkelijk uit het afval worden verwijderd. Conservenblikjes zijn

RECYCLING EN VERWERKING VAN AFVALSTOFFEN

17

meestal van ijzer, dat is bekleed met een dunne laag tin, die roesten
voorkomt. Het tin moet worden verwijderd vóór het ijzer naar de hoogoven wordt gebracht, omdat tin de bekleding van de hoogoven kan
aantasten. De verwijdering van tin kan bijv. geschieden in een elektrolytisch proces, of ook door een warmtebehandeling bij een zeer bepaalde temperatuur, waarbij het tin door luchtzuurstof wordt geoxydeerd maar het ijzer onaangetast blijft. Dit door onderzoekers aan
de Technische Hogeschool Twente ontwikkelde proces ( 15) lijkt bijzonder geschikt, omdat de blikjes toch van aanhangende voedselresten
moeten worden bevrijd, hetgeen geschiedt door afbranden.
Een tweede component, die met nut uit afval afgescheiden kan worden,
is papier. Er bestaat een duidelijk tekort aan houtpulp voor de papieren kartonfabricage, dat zou kunnen worden verlicht door de toepassing
van nog meer oud papier dan nu al wordt gebruikt. Uit afval afgescheiden oud papier lijkt niet erg geschikt om in de papierproduktie te
worden toegepast, maar men kan er wel karton mee vervaardigen. De
afscheiding (waarvan hieronder een voorbeeld wordt besproken) is niet
eenvoudig, maar lijkt wel lonend, indien althans de vergoeding voor de
afvoer van afval in de berekening wordt betrokken. Een bezwaar is, dat
de prijs van oud papier tot voor kort aan sterke wisselingen onderhevig
was. Er zijn echter reeds stappen ondernomen om te trachten de markt
voor oud papier te stabiliseren door het vormen van buffervooITaden.
Bij sommige processen voor het afscheiden van papier uit afval komt
tevens plasticfolie beschikbaar. Het is nog niet goed duidelijk of dit
materiaal toepassing kan vinden. De meeste toegepaste plasticsoorten
zijn thermohardend en ze ontleden wanneer ze opnieuw aan hoge
temperaturen worden blootgesteld zoals voor het extruderen noodzakelijk is. Voorwerpen uit opnieuw geëxtrudeerde plastics zijn dan ook
meestal zwart. Dit is niet zo bezwaarlijk omdat de voorwerpen geverfd
kunnen worden. Ernstiger is, dat plasticafvallen vaak meer dan één
soort kunststof bevatten. Daar de gesmolten plastics, zoals vermeld, bij
de smelttemperatuur chemisch niet stabiel zijn, is er onvoldoende tijd
beschikbaar om de materialen in de extruder te mengen. Het gevolg is,
dat het materiaal, dat in de gietvorm stroomt, inhomogeen is, zodat het
afgekoelde gietstuk oneffenheden en scheuren vertoont. Tot dusverre
kunnen, ondanks het feit dat in Japan (waar hout een hoge prijs heeft)
veel onderzoek op dit punt is uitgevoerd, uit plastic dat uit afval is
afgescheiden, nog slechts ruwe gebruiksvoorwerpen worden vervaardigd.
In hoeverre dit lonend is moet nog blijken.
Er zijn verschillende voorstellen gedaan voor werkwijzen om glas uit
afval af te scheiden. Uit publikaties blijkt, dat dit inderdaad mogelijk is
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(bijv. 16). De prijs welke voor afvalglas kan worden verkregen is echter
zo laag, dat het naar de mening van de schrijver voorlopig nog niet
lonend zal zijn om glas uit huisafval te verwijderen.
De meeste andere componenten komen in Nederlands huisafval in zulke
lage concentraties voor, dat afscheiding niet goed mogelijk lijkt of (nog)
al te kostbaar zou zijn. Voor afval in andere landen behoeft niet hetzelfde te gelden. Zo komt in huisafval in de Verenigde Staten vrij wat
aluminium voor, doordat in dat land aluminium bierblikjes worden toegepast. Terugwinnen van het vrij kostbare aluminium is zeer aantrekkelijk.

Tabel 4: Samenstelling van Nederlands afval, gemiddeld over 197 5 in 4
wijken. In gewichtspercent op droge basis (14).

groente-, fruit-, tuinafval
papier, karton
textiel, lompen, touw
glas
ijzer (vnl. blik)
stenen, aardewerk
kunststoffen
non-ferrometalen
brood
tapijten, matten
beenderen, dierlijk afval
kadaver-afval
leder, rubber, linoleum
hout

50,6%
21,4%
1,0%
12,4%
2,5%
3,6%
5,4%
0,0%
1,2%
0,4%
0,7%
0,1%
0,4%
0,3%

46,9%
25,2%
2,2%
10,4%
3,3%
1,1%
5,4%
0,2%
2,8%
0,1%
1,0%
0,0%
0,6%
0,8%

38,8%
29,9%
1,5%
16,1%
3,4%
1,7%
6,1%
0,6%
1,5%
0,2%
0,7%
0,0%
0,4%
0,6%

59,1%
16,4%
1,9%
9,0%
2,9%
1,1%
5,5%
0,5%
1,2%
0,1%
1,1 %
0,0%
0,3%
0,9%

Over afscheiding van de gehele organische fractie of van grote delen
daarvan zal hieronder nog iets worden gezegd.
Als voorbeeld van hoe componenten uit huisafval worden afgescheiden wordt hier een proces besproken dat door T.N.O. in opdracht van Esmil B.V. en van Recycling B.V. werd ontwikkeld (17). Het
proces is reeds met succes beproefd bij een doorzet van 15 ton Nederlands huisvuil per uur.
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Het afval wordt eerst onder een magneet doorgeleid, welke de conservenblikjes uit het afval verwijdert. Daarna wordt het afval verkleind
met behulp van een hamermolen. Het is jammer, dat deze bewerking
moet worden uitgevoerd omdat het hier een behandeling betreft waarvoor veel energie nodig is (het energetisch rendement van een verkleining is zelden groter dan 4% ). Het is echter onvermijdelijk, dat aan
de afvaldelen een grootste afmeting wordt gegeven, waarmee gewerkt
kan worden (orde van bijv. 5 cm). In huishoudelijk afval komen immers
ook tapijten en tentzeilen voor. Het verkleinde materiaal wordt nu
gebracht in een windzifter van het z.g. "zig-zag" type. Dit is een
verscheidene malen geknikt, rechthoekig kanaal waardoorheen door
middel van een ventilator een luchtstroom wordt gezogen. Afvaldeeltjes die soortelijk licht zijn en een groot oppervlak hebben worden door de luchtstroom naar boven meegevoerd. Deze delen verlaten de kolom aan de bovenzijde. Soortelijk zware delen vallen onder
uit de kolom. Op iedere knik kunnen deeltjes uit de opstijgende stroom
overgaan in de dalende stroom. Zo vindt op iedere knik een scheiding
plaats. Men heeft hier dus te maken met een cascade waar in iedere knik
een scheidingstrap is. De afvalfractie, welke het apparaat aan de bovenzijde verlaat (dus het materiaal, dat soortelijk licht is en een groot
oppervlak heeft) bevat vooral papier, plasticfolie en fijn gemalen organische bestanddelen uit keuken- en tuinafval. Het materiaal, dat de
windzifter aan de onderzijde verlaat, bevat de rest van het afval en
wordt niet verder verwerkt. Uit de topfractie worden allereerst de fijn
gemalen organische bestanddelen verwijderd door afzeven. Het fijne,
organische materiaal, dat door de zeef valt, is bij uitstek geschikt om
gecomposteerd te worden. Het is ook geschikt om toegevoegd te
worden aan klei waarvan stenen worden gebakken. Het materiaal, dat
niet door de zeef valt, bevat hoofdzakelijk papier en plasticfolie. Dit
materiaal wordt nu met water bevochtigd. Het papier neemt daarbij
water op, maar de plasticfolie is daartoe niet of nauwelijks in staat. Het
soortelijk gewicht van de plasticfolie blijft dus vrijwel gelijk, maar het
soortelijk gewicht van de papierdeeltjes is toegenomen doordat deze nat
zijn geworden. Scheidt men dit mengsel nu in een tweede windzifter,
dan verlaat het papier deze zifter aan de onderkant terwijl de plasticfolie aan de bovenzijde uittreedt. De papierfractie is geschikt gebleken
om als uitgangsmateriaal te dienen bij de fabricage van karton.
Uit het afval worden met dit proces dus gescheiden a. conservenblikjes,
b. een fijngemalen organische fractie, c. een plasticfolie-fractie en d. een
papierfractie. Het lijkt op dit ogenblik niet lonend nog verdere scheidingen uit te voeren. Vermeld zij nog, dat bijv. in St.Louis (Missouri,
USA) grootschalige proeven zijn uitgevoerd met een soortgelijk proces,

20

M.TELS

waarbij na verwijdering van de conservenblikjes in een windzifter zoveel
mogelijk de gehele organische fractie wordt gescheiden van de anorganische rest (18). De organische afvaldelen kunnen dan bijv. met een bindmiddel worden gebriketteerd. Deze briketten lijken bijzonder geschikt
om te worden verbrand in een oven waarin stoom wordt opgewekt.

VIII Conclusies en toekomstverwachting
In het bovenstaande is aannemelijk gemaakt dat de verwerking van afvalstoffen weliswaar niet het gehele vraagstuk van het toenemende
tekort aan betaalbare grondstoffen kan oplossen, maar toch wel een
bijdrage kan leveren, waardoor de ernst van dit probleem kan worden
verminderd. Op sommige terreinen (verwerking van metaalschroot,
handel in oud papier, composteren) bestond reeds lang aanzienlijke
activiteit. In de laatste 10 jaren is ook op andere gebieden onderzoek
verricht. Als gevolg daarvan is een aantal nuttige processen ontwikkeld,
waarmee zowel industriële als huishoudelijke afvallen verwerkt kunnen
worden. Processen volgens welke componenten uit huishoudelijk afval
kunnen worden afgescheiden zijn gekomen in het stadium van de beproeving op technische schaal.
Verwacht mag worden dat het onderzoek op dit gebied nog wel enige
jaren zal worden voortgezet. Welke afvallen verwerkt zullen kunnen
worden hangt enerzijds af van de economische en politieke ontwikkelingen. Anderzijds zal voortgezet wetenschappelijk en technisch-wetenschappelijk onderzoek de verwerkingsmogelijkheden kunnen doen toenemen. Er bestaat daarbij vooral behoefte aan een vergroting van de
kennis over het hanteren van samendrukbare, vaste materialen.
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FUNCTIONEREN VAN HET NATIONAAL VERGIFTIGINGEN
INFORMATIE CENTRUM EN DE
BEHANDELING VAN ERNSTIGE VERGIFTIGINGEN

door
A.N.P. van Heijst en S.A. Pikaar
Het functioneren van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
bestaat uit 3 nauw met elkaar verbonden activiteiten.
1) het geven van informatie gedurende 24 uur van de dag en ook gedurende de weekends aan artsen, apothekers en dierenartsen die worden
geconfronteerd met een vergiftiging. Daartoe werd een kaartsysteem
opgebouwd dat thans meer dan 70.000 kaarten bevat en nu geleidelijk
wordt gecomputeriseerd. De gegevens voor deze kaarten worden verkregen ten eerste uit de wereldliteratuur, verzameld door de afdeling documentatie (hoofd Mw. S.A. Pikaar). Op deze afdeling zijn 6 personen
werkzaam. Ten tweede uit de eigen klinische ervaringen.
2) het behandelen van vergiftigingen op de afdeling Reanimatie en
klinische Toxicologie van het Academisch Ziekenhuis te Utrecht. Een
afdeling met een staf van 4 specialisten en 4-6 arts-assistenten en 30
verpleegkundigen. Het is een afdeling voor intensive care waar continu
een arts aanwezig is en parameters ter bewaking van ademhaling en
circulatie voordurend gemeten worden. Kunstmatige ventilatie, ondersteuning van de circulatie, hemodialyse en hemoperfusie behoren tot de
routine werkzaamheden.
3) het verrichten van het noodzakelijke onderzoek naar de toxische
verschijnselen van nieuwe stoffen die jaarlijks in steeds toenemende
hoeveelheden op de markt verschijnen. Niet alleen echter voor nieuwe
stoffen is onderzoek noodzakelijk. De toxische verschijnselen van reeds
lang in gebruik zijnde stoffen verschillen soms aanmerkelijk van die
welke worden beschreven in de handboeken. Symptomen die als kenmerkend beschreven staan treden onder invloed van de intensieve behandeling niet meer op, terwijl andere symptomen daarvoor in de plaats
komen. Voor het verrichten van laboratorium onderzoek moet, tengevolge van het multidisciplinaire karakter van de toxicologie, een beroep worden gedaan op verschillende laboratoria. Nauwe samenwerking
bestaat o.a. met het Farmacologisch Laboratorium (hoofd Dr.
Natuurkundige Voordrachten N.R. 57. Lezing voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 25 september 1978.
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A.G. Rauws) van het Rijks Instituut voor de Volksgezondheid (RIV)
en met het laboratorium voor Experimentele Cardiologie en Klinische
Fysiologie van de Circulatie (hoofd Dr. A.N.E. Zimmerman) van het
Academisch Ziekenhuis te Utrecht. Voor de toxicologisch-analytische
bepalingen in lichaamsvloeistoffen kunnen wij dag en nacht een beroep
doen op het laboratorium van de apotheek (hoofd Drs. J. Glerum) van
het Academisch Ziekenhuis, terwijl de research-bepalingen geschieden
op het Laboratorium voor humane Toxicologie van de Farmaceutische
faculteit (hoofd Prof. Dr. R.A.A. Maes) Utrecht.
Het aantal informaties dat werd gegeven aan artsen, apothekers en
dierenartsen die werden geconfronteerd met een vergiftiging, is in de
loop der jaren aanmerkelijk toegenomen (Tabel 1). Er worden thans
meer dan 15.000 informaties per jaar verstrekt, voornamelijk over medicamenten en huishoudprodukten. Het aantal informaties betreffende
vermoedelijke vergiftigingen bij kinderen overtrof dat bij volwassenen.
Vergiftigingen bij kinderen komen voornamelijk voor in de leeftijd van
één en twee jaar en wel meer bij jongens dan bij meisjes (Fig. 1). In de
leeftijd van 5-10 jaar komen zelden vergiftigingen voor. Bijna de helft
van de intoxicaties wordt door huishoudmiddelen veroorzaakt die het
kind al kruipend of klimmend tegenkomt. Nu moet vastgesteld worden,
dat de aard van de reinigingsmiddelen die in de huishouding worden
gebruikt, in de loop van de tijd agressiever is geworden. Het vuil wordt
niet meer verwijderd door schrobben en schuren daar dit te veel tijd
kost, maar alles moet met één streek schoon zijn.
Ook de toepassing van machines in de huishouding, zoals voor de textielwas, heeft produkten geihtroduceerd die vóórdat ze worden gebruikt
ergens "opgeborgen" worden. De z.g. allesreinigers en produkten die
worden gebruikt in vaatwasmachines zijn echter ook agressief voor de
slokdarm wanneer een kind deze produkten te pakken krijgt en in de
mond brengt. Het is bepaald verontrustend waar te nemen hoeveel
informatie wordt ingewonnen over etsende stoffen waarmee kinderen
mogelijk in contact zijn geweest (Tabel 2). Het blijft echter de vraag of
een kind van deze stoffen gedronken of gegeten heeft. Het feit dat er
niet noodzakelijkerwijs afwijkingen aan lippen of mond waarneembaar
moeten zijn voor het bestaan van een slokdarmaandoening, maakt het
dikwijls nodig de slokdarm te bekijken, waarvoor onder narcose een
buis ingebracht moet worden. Dit betekent een opname in een ziekenhuis, hetgeen voor een kind een vaak niet te verwaarlozen psychische
belasting betekent. Als men bovendien ziet, dat men in de periode van 8
jaar in 270 gevallen een therapie heeft ingesteld wegens slokdarmbeschadiging (Tabel 3), dan wordt de verontrusting duidelijker gemotiveerd. Daarbij komt nog dat de stoffen waarbij de meeste afwijkingen
werden gesignaleerd, in de meeste huishoudens te vinden zijn zoals

HET NATIONAAL VERGIFTIGINGEN INFORMATIE CENTRUM

25

1965-1978
t\i nderen

Leeftijd
Afd. Reanimatie en klinische Toxicologie
~
380

D~

1027
706

&

340

300
f-

'I

260
'·

·;

220
'f-

180

14 0

'

100
~

60

20

l

il
0

R.1.V. NV.l.C.

2

-~---------·--

Fig. 1

l

!

-·

~l
5-10

9449

26

A.N.P. VAN HEUST EN S.A. PIKAAR

allesreinigers, gootsteenontstoppers en in toenemende mate stoffen gebruikt in automatische was- en afwasmachines.
Ook wat betreft de bleekmiddelen is er in de loop der jaren een concentratieverhoging in het chloorgehalte opgetreden. Werd aanvankelijk
bleekwater (5% actief chloor) gebruikt, weldra opgevolgd door geconcentreerd bleekmiddel (10% actief chloor), thans is al chloorbleekloog
(15% actief chloor) op de markt gebracht. Van chloorbleekmiddelen
zijn slokdarmafwijkingen beschreven terwijl van chloorbleekloog
ernstige verbrandingen te verwachten zijn. Fabrikanten hebben enige
maanden geleden bleekwater met 5% natriumhypochloriet op de markt
gebracht, waarop geen gevarenteken behoeft te worden aangebracht,
daar dit produkt geen etsingen geeft. Het merkwaardige geval doet zich
nu voor dat huisvrouwen dit produkt niet kopen, omdat zij denken dat
het niet "sterk" genoeg is.
Nadat een kindje gedronken had van een soldeervloeistof op basis van
zinkchloride trad zeer snel de dood in door het optreden van shock na
het perforeren van de slokdarm. Hetzelfde deed zich voor bij een kindje
dat een ontroester (op basis van ammoniumbifluoride) dronk. Treedt er
geen perforatie op maar herstelt zich de etsing, dan ontstaat littekenweefsel dat de slokdarm vernauwt waardoor voedsel nauwelijks meer
kan passeren. Regelmatig moet het kind worden opgenomen om de
slokdarm op te rekken, hetgeen voor zowel het kind als het gezin een
ware beproeving is.
Heeft men een slokdarmverbranding geconstateerd dan brengt men een
maagslang in die men laat zitten gedurende een aantal weken, terwijl
verder hoge doseringen corticosteroiäen worden gegeven om de vorming
van littekenweefsel tegen te gaan.
Welke maatregelen kunnen getroffen worden om deze calamiteiten te
voorkomen? Door het plaatsen van waarschuwingen op de flacon op
een duidelijke en uniforme wijze wordt getracht de gebruiker erop
attent te maken dat de stof gevaarlijk is bij inslikken. Er is thans een
wetsvoorstel om dit te regelen aanhangig gemaakt. Men moet zich
echter wel realiseren, dat het van huishoudmiddelen vaak niet voorspelbaar is of zij een etsende werking hebben, daar noch de pH noch de
samenstelling van de produkten een absolute zekerheid geeft omtrent
deze eigenschap.
De samenstelling van de huidige textiel wasmiddelen is zeer complex en
kan bestaan uit:
1. wasactieve stoffen meestal anionactieve detergentia
2. wasversterkers die uit hard water het Ca en Mg verwijderen. De meest
gebruikte stof uit deze categorie is wel het natriumtrepolyfosfaat. Deze

HET NATIONAAL VERGIFTIGINGEN INFORMATIE CENTRUM

27

stof probeert men thans uit de samenstelling te doen verdwijnen omdat
gebleken is dat hij de eutrofiëring van het oppervlaktewater bevordert.
Dit betekent, dat de groei van algen toeneemt. Met veel moeite en grote
kosten heeft men het nitrilo-aceaat ontwikkeld dat eveneens goede wasresultaten heeft, maar waarvan later vruchtbeschadigende eigenschappen niet helemaal uitgesloten konden worden. Als alternatief werden silicaten en carbonaten gebruikt, stoffen die berucht zijn om hun
etsende eigenschappen op de slokdarm. Dit betekent opnieuw een gevaar voor kinderen, zodat men kan stellen, dat men bezig is het kind
met het waswater weg te gooien!
3. bleekmiddelen o.a. het perboraat
4. optische witmakers
5. vuildragers
6. schuimregulatoren
7. wasgoedverzachters
8. enzymen
9. bactericiden
10. parfum olie.
Wanneer men nu weet, dat de samenstelling van één en hetzelfde wasmiddel regelmatig wordt gewijzigd, dan ziet men de moeilijkheden voor
de aanduiding van gevarentekens.
Behalve de etsende stoffen die het kind op zijn omzwervingen ontdekt,
komt het ook vaak petroleumprodukten tegen, meestal in de vorm van
terpentine in de z.g. meubelolie. Als het meubelolie drinkt treedt vaak
een chemische longontsteking op die eerst na 12-24 uur op de röntgenfoto zichtbaar wordt. In 1977 werd bij 35 kinderen deze afwijking waargenomen. Ook bij de meubelglans-produkten heeft zich de reeds eerder
genoemde ontwikkeling in de richting van gevaarlijker huishoudmiddelen voorgedaan. De vroeger gebruikte meubelwas is door zijn grotere
viscositeit weliswaar moeilijker te verwerken maar daardoor ook veel
minder gevaarlijk bij innemen; een chemische longontsteking is hierbij
niet te verwachten. Ook de lampenolie, die thans in grappige flessen in
felle kleuren wordt verkocht, heeft menig kind een chemische pneumonie bezorgd, daar de olie een petroleumbasis heeft.
Vergiftiging bij volwassenen komt vooral voor bij vrouwen; de hoogste
frequentie wordt waargenomen in de leeftijd van 20-30 jaar (Fig. 2). Dit
zijn alle "intentionele" vergiftigingen, een terminologie die beter met de
werkelijkheid overeenkomt dan reële zelfmoordpogingen. Over het algemeen is het, vooral bij de 20-30 jarigen, een kreet om hulp als men geen
uitweg meer ziet in zijn sociale en maatschappelijke zorgen. "Accidentele" vergiftigingen zijn uitermate zeldzaam. Het zal wel niemand ver-
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bazen, dat het hier veel meer vergiftigingen betreft met geneesmiddelen
dan met huishoudmiddelen (Tabel 4).
Uit de lijst van de medicamenten die werden ingenomen (Tabel 5) kan
men direct aflezen dat dit stoffen zijn die door de arts aan de patiënt of
aan diens familie werden voorgeschreven. Deze middelen liggen direct
voor het grijpen als er zich een toestand van vernauwd bewustzijn voordoet ten gevolge van uitwendige omstandigheden die men psychisch
niet kan verwerken. Dit geldt niet voor de echte zelfmoordpogingen
waarbij tevoren duidelijk de balans wordt opgemaakt. Deze komen
echter veel meer voor in de leeftijd van 40 tot 50 jaar en in nog veel
grotere mate bij bejaarden.
Het aantal vergiftigingen waarbij psychofarmaca, ook wel "tranquillizers" genoemd, bij betrokken zijn, is het hoogste. Daarbij mag het een
voordeel worden genoemd dat de benzodiazepines (ValiumR etc.) een
geringe toxiciteit hebben, zelfs als deze in grote hoeveelheden worden
ingenomen. Dit is in tegenstelling tot andere vertegenwoordigers uit
deze groep psychofarmaca nl. de tricyclische antidepressiva. Deze produkten die van grote waarde zijn voor de behandeling van depressieve
patiënten blijken, in grotere hoeveelheden ingenomen, ernstige hartafwijkingen te veroorzaken waarvoor tot op heden een specifiek therapeutisch antwoord nog niet is gevonden.
De reeds zeer lang in gebruik zijnde barbituraten eisen bij vergiftigingen
nog steeds het hoogste aantal doden op (Tabel 6); voornamelijk ten
gevolge van VesparaxR, een sterk werkend slaapmiddel bestaande uit
een combinatie van secobarbital, brallobarbital en hydroxyzine. Reeds
na het innemen van 8-10 tabletten ontstaat een diep coma en in hogere
doseringen komt het tot een ademstilstand en bloeddrukdaling.
De behandeling van een acute vergiftiging door barbituraten en andere
toxische stoffen bestaat in eerste instantie uit een zo snel mogelijke
verwijdering van de toxische stof uit het lichaam. Daartoe kan men in
vele gevallen de patiënt laten braken of de maag spoelen, terwijl het nog
niet geresorbeerde deel door middel van laxeren uit het lichaam kan
worden verwijderd. Ook in de urine kan het gif in verhoogde mate
worden uitgescheiden door de urinestroom groter te maken tot ongeveer 12 liter per 24 uur, de z.g. versterkte diurese. Dit kan worden
bereikt door verhoogde vochttoevoer via de bloedvaten. Hiervan kan
natuurlijk alleen maar effect worden verwacht als de toxische stof of
diens werkzame metabolieten via de urine worden afgevoerd. Een
andere mogelijkheid om via de nier de giftige stof versneld afgevoerd te
krijgen is door te voorkomen dat de stof via de nierbuisjes wordt teruggeresorbeerd in het lichaam. Dit kan men bereiken door de urine alkalischer te maken waardoor het dissociatie-evenwicht van zwak zure stoffen in de richting van het geföniseerde deel verschuift. Immers, alleen
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niet-geïoniseerde stoffen zijn in staat door de celwand te diffunderen.
Door deze methode kan worden bereikt dat het barbituraat fenobarbital (LuminalR) aanmerkelijk sneller wordt uitgescheiden. Helaas is
deze methode alleen voor fenobarbital (LuminalR) en barbital (VeronalR) bruikbaar omdat deze stoffen een lage dissociatieconstante (pK)
hebben. Is de pK groter dan 7 ,5 dan heeft alkaliseren geen zin omdat
het fysiologisch niet haalbaar is in de urine een hogere pH te bereiken
dan 7,5.
Door hemodialyse kunnen ook giftige stoffen versneld uit het lichaam
worden verwijderd. Het bloed van de patiënt wordt door een semipermeabele membraan gevoerd die zich in een spoelvloeistof bevindt
waarin de toxische stof diffundeert.
Bij een nieuwere techniek die nog effectiever is, voert men bloed over
een kolom gevuld met actieve koolstof waarna het in het lichaam terug
gepompt wordt, de z.g. hemoperfusie. Doordat men de koolstof bedekt
heeft met een dun laagje kunststof blijven de bloedcellen onbeschadigd,
terwijl de adsorptie van toxische stoffen niet in ernstige mate wordt
verminderd. In plaats van koolstof wordt wel een adsorberende hars
gebruikt (XAD-4) waarvan het effect nog groter blijkt te zijn. Een vergelijking van het effect op de klaring (ml/min.) van toxische stoffen doormiddel van de verschillende technieken wordt in tabel 7 weergegeven.
Hemoperfusie is duidelijk superieur en het door slaapmiddelen veroorzaakte coma wordt er dan ook aanzienlijk door bekort. Deze eliminatietechnieken hebben echter alleen betekenis als de concentratie van de
toxische stof in het bloed behoorlijk hoog is. Is het vergif langere tijd
geleden ingenomen, waarbij het al uit de bloedbanen in de lichaamscellen is opgenomen, dan hebben deze technieken geen zin meer. Dit is
ook het geval als het vergif slechts zeer kort in de bloedbaan verblijft en
snel wordt opgenomen in de cellen zoals o.a. met de tricyclische antidepressiva het geval is.
Middelen die dienen voor pijnbestrijding, de analgetica, kunnen in overdosering eveneens aanleiding geven tot ernstige ziekte verschijnselen.
Het is daarom bepaald verontrustend dat paracetamol door diverse
instanties wordt aanbevolen nadat gebleken is, dat fenacetine ernstige
nierafwijkingen kan geven wanneer dit in enorme hoeveelheden
chroniscµ wordt ingenomen. Van paracetamol, dat in feite de voornaamste metaboliet is van fenacetine, is dat onbekend. Men gaat er
echter geheel aan voorbij, dat paracetamol in overdosering onherstelbare leverafwijkingen kan geven. Als de vergiftiging niet binnen 12 uur
wordt ontdekt, leidt dit onvermijdelijk tot de dood omdat er geen
therapie bekend is.
Doordat de hoeveelheid glutathion in de lever ontoereikend is om de
massale hoeveelheid actieve metabolieten in-actief te maken, waardoor
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deze als cysteihe en mercaptuurzuur kunnen worden uitgescheiden,
worden de levercellen aangetast die vervolgens te gronde gaan. Het is
beangstigend, dat binnenkort in elke huishouding paracetamol te vinden
zal zijn en dat een patiënt in een depressieve bui deze tabletten gaat
innemen omdat ze direct voor het grijpen liggen. Het was bepaald
dramatisch een jong meisje dat dit middel had ingenomen, te horen
vragen "ik ga toch niet dood dokter" terwijl haar doodvonnis al was
getekend. Wanneer een kind van 2 jaar 8 tabletten van 500 mg inneemt
dan is het, als de vergiftiging wat later wordt ontdekt (hetgeen niet
onwaarschijnlijk is omdat in het begin geen alarmerende verschijnselen
waarneembaar zijn), niet meer te redden. Wordt de patiënt binnen 12
uur in een ziekenhuis opgenomen dan is toediening van acetylcysteihe,
dat mogelijk als voorloper van glutathion werkt, levenreddend.
De hoeveelheid pesticiden en insecticiden die in Nederland wordt gebruikt, is bijzonder hoog. Het valt daarom des te meer op hoe weinig
ernstige accidentele vergiftigingen zich voordoen. Ook het aantal intentionele vergiftigingen is laag. De Nederlandse boeren vertonen een
duidelijk stenisch karakter of misschien hebben zij het te druk om
zelfvergiftiging in overweging te nemen. Wordt echter een reële zelfmoordpoging met deze middelen ondernomen dan is de afloop meestal
fataal. Bij vergiftigingen met cholinesterase-remmers moet zo snel mogelijk atropine worden toegediend in vaak grote hoeveelheden (tot
80 mg! en hoger), terwijl eveneens zo snel mogelijk begonnen moet
worden met de toediening van oximen zoals P 2 S (ContrathionR) of
ToxogoninR (echter niet bij carbamaten) dat echte antidota zijn die
specifiek aangrijpen op het werkingsmechanisme.
Het aantal doden door rodenticiden is, in vergelijking met de vorige
stoffen, hoog (Tabel 8). Dit wordt bijna uitsluitend veroorzaakt door
thalliumvergiftigingen. Deze stof is in vele merken rattekruit verwerkt
en is overal verkrijgbaar. Het wordt ook bij voorkeur gebruikt bij moord
omdat )iet kleurloos en vrijwel smaakloos is. Sinds wij in 1970 in
samen)'1erking met het Farmacologisch Laboratorium van het RIV
bewezen dat Berlijns Blauw het thallium in de darm bindt en bij patiënten een duidelijke verhoogde uitscheiding van thallium in de ontlasting
veroorzaakt, zijn al veel patiënten gered.
Vroeger zouden zij kansloos zijn geweest. Berlijns Blauw gaf dus een
aanmerkelijk beter resultaat dan het tevoren in alle handboeken aangeprezen antidotum dithiocarb. Wij konden aantonen, dat onder invloed van deze stof een redistributie van thallium plaats vond. Hierdoor
werd de concentratie in de hersenen vele malen groter dan tevoren. Dit
gevoegd bij de korte halfwaarde tijd van het chelaat veroorzaakte de
aanmerkelijk slechtere conditie van de patiënt. Het middel bleek erger
dan de kwaal! Het wordt overigens hoog tijd dat bij de wet verboden
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wordt thallium vrij te verkopen. In de meeste ons omgevende landen en
Amerika is dat al lang het geval. De gang van zaken rond het thallium
bevattende rattekruit toont overigens hoe nodig en nuttig de samenwerking is tussen de afdeling Reanimatie en Klinische Toxicologie van
het Academisch Ziekenhuis en de laboratoria van het Rijks Instituut
voor de Volksgezondheid.
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Een beangstigende constatering is wel een toename van het aantal
doden tengevolge van een paraquat-vergiftiging. Paraquat, dat onder de
naam GramoxoneR als herbicide wordt verkocht, veroorzaakt wanneer
het is ingenomen een sterke woekering van de celwanden van de longblaasjes, waardoor zuurstof niet meer in het lichaam kan worden opgenomen. De patiënt ondergaat een langzame verstikkingsdood. Indien
tijdig Fuller's aarde wordt toegediend aan welks oppervlakte het
parquat zich vast hecht, kan verdere resorptie worden voorkomen. Om
het reeds in het bloed aanwezige paraquat te verwijderen kan men
hemodialyse of hemoperfusie toepassen. Experimenteel is aangetoond
dat toediening van zuurstof, zelfs in een concentratie gelijk aan die in
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de buitenlucht, de sterfte van vergiftigde ratten vergroot (Fig. 3 en
Fig. 4). Nu kan paraquat alleen zijn toxische werking ontvouwen wanneer zuurstof aanwezig is om het elektron uit de radicale paraquat-verbinding over te nemen. Dit geradicaliseerde zuurstofmolecuul kan de
onverzadigde vetzure ketens in de celmembraan aantasten. Het paraquat
bereikt de hoogste concentraties in nieren en longen. Dit zijn dan ook
de meest bedreigde organen. Daar bovendien de zuurstofconcentratie in
de long het hoogst is, wordt juist dit orgaan ernstig getroffen. Bij
patiënten wordt er dan ook naar gestreefd de zuurstofspanning in de
slagaderen niet hoger te laten komen dan 50-70 mm Kwikdruk. Dit kan
worden bereikt door kunstmatige ventilatie waarbij mengsels van lucht
en stikstof in de inademingslucht worden gebracht.
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TABEL I NATIONAAL VERGIFTIGINGEN INFORMATIE CENTRUM
Acute intoxicaties

Aantal informaties:
1965-1970 1970-1975 1975
27090 8559
6657

1976
10445

1977
11971

5020
2776
700
416
545
197
210
256

5764
3045
791
554
589
248
226
350

Soort produkten *
Geneesmiddelen
Huishoudmiddelen
Bestrijdingsmiddelen
Cosmetica
Plänten
Gassen en dampen
Industriële produkten
Diversen

2531
2378
1055
152
141
215

12996
8331
2114
1153
712
449
438
474

4108
2432
570
345
311
172
159
231

*Zonder produkten geslikt door dieren

TABEL Il KINDEREN 1965 - 1978

A.FD. REANIMATIE

N.V.I.C.
Aantal informaties

39174
15416

Corrosiva
Petroleumprodukten
Diversen

7678
4750
2988

Totaal 1733
Huishoudprodukten

851
150
372
329
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TABEL III N.V.I.C.
SLOKDARMVERBRANDINGEN BIJ KINDEREN (1969 -1977)
Totaal 270
Produkt

Aantal etsingen

Machine vaat- en textielwasmiddelen
Natronloog (ontstopper, melkbussenreiniger enz.)
Allesreinigers
Bleekmiddelen
Soldeervloeistof
Toiletreinigers (natrium bisulfaat)
Desinfectantia (op basis van fenolen)
Format dehyde (LysoformR, sapoform)
Ammonia- en ammonia basis
Koperpoets
Zuren (azijn-zout-zwavelzuur)
Soda
Verharders
Ontroesters (ammoniumbifluoride)
HalamidR
Kaliumpermanganaat
Schuurmiddel (vloeibaar)
Carbolineum
Lyso1R
Kunstmest
Permanentvloeistof

44
42
41
23
18
18
14
14
12
9
6

5
5
4
3
3
3
2
2

1
1

TABEL IV VOLWASSENEN 1965 - 1978

AFD. REANIMATIE

N.V.I.C.
Aantal informaties

24061
3496
14673

Opnamen
Huishoudprodukten
Geneesmiddel

5032
255
4170
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TABEL V VOLWASSENEN
1965 - 1978
Geneesmiddelen totaal: 14 6 73

Geneesmiddelen totaal: 4170

Nationaal Vergiftigingen
Informatie Centrum

Afdeling Reanimatie en
klinische Toxicologie

1613 Non barbituraten
142
Doriden®
734
Methaqualon
412
Mono-ureiäen
325
Diversen

497
127
173
142
55

1647 B(lrbituraten
206
Soneryl®
568
Vesparax®
873
Diversen

1223
324
406
493

5975 Tranquillizers
2833
Benzodiazepines
17 44
Tricyl. antidepr.
13 98
Diversen

1440
963
222
255

TABEL VI 1965 - 1977
Slaapmiddelen
VOLWASSENEN
AFD. REANIMATIE

N.V.I.C.
Soort
Barbituraten
Non barbituraten
Psychofarmaca

aantal
1414
1313
4716

overleden
61
21
44

aantal
1164
456
1228

overleden
15
7
6

-

TABEL VII
Geforceerde
diurese
Glutethimide
Barbituraten
Ethchlorvynol

20
20
23

Hemodialyse
40
30
64

Hemoperfusie
Haemocol® XAD- 4
114
90
137

251
228
280
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TABEL VIII N.V.l.C. +afd. Reanimatie 1970 - 1977
VOLWASSENEN
Bestrijdingsmiddelen
Cholinesterase remmers
Rodenticiden
Paraquat (GramoxoneR)
Gechloreerde koolwaterstoffen
Fenoxyvetzuren
Mollengif (strychnine)
Diversen
Totaal

aantal
493
383
125
111
89
32
700

overleden
7
13
15
2
2
3
2

1933
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HET ONDERZOEK VAN CAVITATIE BIJ DE
SCHEEPSVOORTSTUWING IN DE "LAGE-DRUK"-SLEEPTANK
VAN HET NEDERLANDS SCHEEPSBOUWKUNDIG
PROEFSTATION (WAGENINGEN - EDE)

door
J.D. van Manen
Inleiding

Na zes jaar ervaring met de "lage-druk"-sleeptank (Vacuümtank) zijn de
technisch wetenschappelijke verwachtingen bewaarheid en geconstateerd kan worden, dat dit unieke laboratorium een nieuwe dimensie
heeft toegevoegd aan het onderzoek van de scheepsvoortstuwing.
In dit laboratorium kan voor het eerst een zeer hoge graad van nauwkeurigheid van de simulatie van het stromingsveld achter de scheepsvorm ter plaatse van de scheepsvoortstuwer worden bereikt. Deze hoge
simulatiekwaliteit is verkregen door een verantwoorde keuze van de
grootte van de schaalmodellen en de daaruit voortvloeiende laboratoriumafmétingen. Bovendien kan simultaan worden voldaan aan de
gelijkheid van de kengetallen van Fraude en Thoma - belangrijke kriteria voor de dynamische gelijkvormigheid bij schaalproeven.
In deze voordracht zullen recente resultaten worden behandeld op
het gebied van:
a. waarneming van cavitatieverschijnselen aan de scheepsvoortstuwer;
b. wisselende drukken en krachten opgewekt door de voorstuwer;
c. hydro-akoestisch onderzoek aan scheepsmodellen.
Bij deze onderzoekingen spelen de fysische eigenschappen van het water
en de structuur van de grenslaag een grote rol.
Alvorens in detail op het cavitatie-onderzoek in de Vacuümtank in te
gaan, is het nuttig even stil te staan bij de motieven, die hebben geleid
tot de bouw van deze faciliteit. In de eerste plaats kan worden opgemerkt dat aan het eind van de jaren zestig de "oude" diepwatersleeptank van het NSP door zijn beperkte breedte en diepte en daardoor
maximaal toelaatbare modelgrootte van 7 à 8 m, niet meer adequaat
werd geacht voor het uitvoeren van voortstuwingsproeven voor de
steeds groter wordende tankers, bulkcarriers en containerschepen. Om
deze proeven verantwoord uit te kunnen blijven voeren werd besloten
Natuurkundige Voordrachten N.R. 57. Lezing voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 9 oktober 1978.
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een nieuwe sleeptank met afmetingen van die van de sleeptanks in Hamburg en Tokyo te bouwen, waarin ter vermijding van te grote schaaleffecten modellen van de genoemde grote schepen op een schaal van
ca. 1 : 30 (resulterend in modellengten van ca. 12 m) zouden kunnen
worden beproefd. Toen dit besluit genomen was, lag het voor de hand,
met de grote interesse in de schaaleffecten op de voortstuwingskomponenten, de simulatie van het modelonderzoek van een nieuwe dimensie te
voorzien door de mogelijkheid tot het op schaal reduceren van de druk
in de sleeptank toe te voegen aan het nieuwe ontwerp. Ervaringen met
een kleine tank met varieerbare druk voor hoge snelheden in Californië
en voor modellen van geringe afmetingen in Leningrad bevestigden de
wenselijkheid van deze toevoeging aan de mogelijkheden van dit nieuwe
laboratorium.
Tevens gaf toepassing van deze opzet ongekende mogelijkheden met betrekking tot een verbetering van de simulatie van het volgstroomveld en
de interactie-effecten tussen romp en schroef tijdens cavitatie-onderzoeken, vooral aan langzame volle grote schepen en schepen met hoge
schroefbelastingen en kleine schroefindompeling zoals LNG, Containeren Ro-Ro schepen, waarbij effecten ten gevolge van de vrije vloeistofoppervlakte, een belangrijke rol spelen in het onderzoek.
Het zijn deze mogelijkheden die van overheersend belang zijn geweest
bij de overwegingen die geleid hebben tot de bouw van de Vacuümsleeptank.
Doordat in de loop der laatste jaren door het wegvallen van de grote
tankermarkt en het steeds meer in de aandacht komen van lawaai- en
trillingsproblemen het belangstellingsgebied sterk verschoven is van
scheepsweerstand en -voorstuwing naar cavitatie en de daarmede samenhangende hydrodynamische excitatie, zijn het vooral deze laatste aspecten welke nu in de Vacuümtank onderzocht worden.

Cavitatie; soorten cavitatie
Er zijn twee manieren waarbij in een vloeistof dampbellen ontstaan:
a. door de vloeistof te verwarmen onder constante druk;
b. door de temperatuur constant te houden en de druk te verlagen.
In het eerste geval spreekt men van koken, in het tweede geval van cavitatie.
Aangezien een vloeistof, die een hoeveelheid onopgeloste kleine dampof gasbellen (kernen) bevat, geen trekspanningen op kan nemen, zullen,
zodra de druk langs een schroefblad de druk in de belletjes benadert,
holten (caviteiten) rondom elk van de belletjes ontstaan. De omvang
van de caviteiten - of cavitatie - op de schroefbladen is derhalve afhankelijk van de wisselingen in de aanstroming van de schroef, omdat een

HET ONDERZOEK VAN CAVITATIE BIJ DE SCHEEPSVOORTSTUWING 41

toename in de invalshoek van de stroming tot een groter onderdrukgebied leidt.
Het optreden van cavitatie hangt in sterke mate samen met de zuiverheid, het luchtgehalte en de drukhistorie van het water en verder met de
oppervlakte-eigenschappen van het caviterende lichaam. De invloeden
van deze parameters zijn de laatste jaren op het NSP uitvoerig onderzocht. Wanneer een cavitatie-bel in een gebied met hogere druk komt,
zal de bel imploderen. Deze implosie verloopt gewoonlijk zeer heftig en
kan allerlei neveneffecten veroorzaken.
De verschillende typen cavitatie die op de scheepsschroef kunnen optreden zijn: vliescavitatie, bellencavitatie, wolkencavitatie, tipwervelcavitatie en naafwervelcavitatie. Vliescavitatie kan zowel aan de druk- als aan
de zuigzijde van de schroefbladen optreden; ze begint aan de voorkant
(intredende rand) en breidt zich als een vlies over het blad uit. Dit type
cavitatie treedt op door niet-stootvrije aanstroming van het schroefblad
waardoor locale onderdrukgebieden aan de intrederand van het blad
ontstaan. Bellencavitatie treedt voor het eerst op het midden van het
schroefblad op bij stootvrije aanstroming. Dit type cavitatie manifesteert zich als aparte bellen. Wolkencavitatie treedt dikwijls op achter
sterk ontwikkelde vliescavitatie al dan niet in combinatie met bellencavitatie. Wervelcavitatie treedt op aan de bladtip of bij de naaf. De omstroming aan de bladtip en ter plaatse van de bladvoet, van de hoge-

TIP VORTEX
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Fig. 1

Verschillende typen van cavitatie.
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naar de lagedrukzijde, veroorzaakt sterke wervels stroomafwaarts. Omdat de druk in de kern van deze wervels (die spiraalvormig zijn vanwege
het roteren van de schroefbladen) gewoonlijk zeer laag is, zal het
binnenste gedeelte van deze wervels caviteren, d.w.z. gevuld worden
met waterdamp (Fig. 1).
Gevolgen van cavitatie
De schadelijke gevolgen van het optreden van cavitatie kunnen zijn:
- versterking van de door de schroef opgewekte wisselende krachten op
schroefas en scheepsromp;
- toename van het door de schroef onder water uitgestraalde lawaai;
- beschadiging door erosie van de schroefbladen (Fig. 2);
- daling van het rendement.
Het optreden van cavitatie bij scheepsschroeven werd ontdekt door de
invloed die dit verschijnsel heeft op het rendement. In feite stelt het
optreden van cavitatie een limiet aan de hoeveelheid stuwkracht per
oppervlakte-eenheid, die een schroefblad kan produceren. Dit vindt zijn
oorzaak in het feit dat, praktisch gezien, geen grotere onderdruk op het
schroefblad kan optreden dan de druk behorend bij de dampspanning
van het medium waarin de schroef opereert (water). Het verschil tussen
deze minimale druk en de effectieve omgevingsdruk van de schroef
wordt kleiner naarmate een schroefblad sneller door het water beweegt.
De effectieve omgevingsdruk is evenredig met het verschil tussen de
statische druk op de diepte van het schroefblad onder water, verminderd met de term l/i.p V2; waar p = dichtheid van water en V = de
snelheid van het schroefblad door het water. Bij het opvoeren van de
omwentelingssnelheid zal de stuwkracht van de schroef toenemen
(ongeveer evenredig met het toerental in het kwadraat), doch zodra
cavitatie het schroefblad nagenoeg bedekt zal een verdere verhoging van
het toerental een verlaging van de stuwkracht teweegbrengen. Dit openbaart zich in het "op hol slaan" van de schroef, waardoor grote schade
kan ontstaan aan de voortstuwingsmachines (meestal een dieselmotor of
turbine).
Zodra een caviteit terechtkomt in een gebied van hogere omgevingsdruk, implodeert deze. Vanwege de zeer korte tijdsduur van deze implosie worden locale schokgolven geproduceerd. Als de implosie van een
caviteit dicht bij het schroefbladoppervlak geschiedt, dan wordt het
schroefblad beschadigd door de plaatselijk zeer hoge drukken. Deze beschadigingsvorm wordt erosie genoemd vanwege het geërodeerd uiterlijk
van het beschadigde oppervlak. Bellen- en wolkencavitatie zijn het gevaarlijkst voor erosie vanwege de kleine tot zeer kleine cavitatiebelletjes
die bij deze cavitatievormen ontstaan; de implosies daarvan zijn veel ge-
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Fig. 2

Erosie tengevolge van cavitatie aan de bladvoet van een scheepsschroef.
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vaarlijker dan de meer geleidelijke implosie van één grote caviteit.
Een andere vorm van beschadiging die kan optreden, is het ombuigen
van de achterrand van het schroefblad. Deze beschadiging wordt verklaard door de grote krachten die kunnen optreden bij het simultaan
imploderen van vele cavitatiebellen op de achterrand.
Het ontstaan en het verdwijnen van de grote caviteiten - vliescavitatie
genaamd - gaat met belangrijke drukgolven gepaard. Deze wisselende
drukken, geihtegreerd over het achterschip boven de schroef, exciteren
de romp en veroorzaken belangrijke, meestal locale trillingshinder.
Het is van essentieel belang trillingsproblemen reeds in de ontwerpfase
van een schip doeltreffend aan te pakken. Hiertoe zijn op het NSP geavanceerde technieken ontwikkeld om het trillingsgedrag van een schip
te berekenen. Locaal kan door aanpassing van de constructie ernstige
trillingshinder vermeden worden. Constructief kan echter weinig aan
het feit worden gedaan, dat de eigen-frequentie van de scheepsromp in
het gebied van de schroefbladfrequentie ligt. De gedachte wint daarom
meer en meer veld de trillingshinder te verminderen door de excitatiekrachten zelf te verlagen. Ten dele impliceert dit het beheersen van het
cavitatieprobleem.
Beschouwen we tenslotte het door schroeven onder water uitgestraalde
geluid, dan blijkt dat dit bij hogere scheepssnelheden veroorzaakt wordt
door cavitatie. Vooral bij marineschepen dient het onder water uitgestraalde geluid zoveel mogelijk beperkt te worden uit tactische overwegingen. Voor een effectieve opsporing en bestrijding van onderzeeboten door oppervlakte-schepen dient de snelheid van deze schepen,
waarbij sonar-waarnemingen kunnen worden uitgevoerd, hoog te zijn.
Het is duidelijk dat de problemen die samenhangen met cavitatie op
schroeven en de nadelige gevolgen van deze cavitatie voortdurend de
aandacht vragen. Voor het bepalen van de beste combinatie van schroef
en achterschip wordt vaak gebruik gemaakt van modelproeven. De
reden hiervoor is dat het nog onmogelijk is geheel theoretisch het
hydrodynamische gedrag van de schroef, de invloed van cavitatie op dit
gedrag en op de wisselwerking tussen schroef en schip te berekenen
voor schroeven die werken in de ongelijkmatige aanstroming achter het
schip.
Gelijkvormigheidsmechanica
Om aan het geometrisch gelijkvormige scheepsmodel een met de werkelijkheid gelijkvormig stromingsbeeld te krijgen, moet men zorgen dat de
vaste begrenzingen van het water door de bassinwanden geen storende
invloeden op de metingen kunnen uitoefenen. Daarvoor moet de verhouding tussen de afmetingen van de dwarsdoorsnede van het bassin en
van het model groot genoeg zijn.
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Bovendien moet worden voldaan aan de kinematische eis van eenzelfde
verhouding in alle snelheden. Deze eis of modelregel brengt voor een
met een schroef voortgestuwd model mee dat de omwentelingssnelheid
van de schroef bij schip en model in dezelfde verhouding tot de translatie-snelheid of de snelheid van het schip moet staan. Als parameter kiest
men meestal voor schroeven:
J=

cv )

_ ( v)

nD model -

nD ware grootte

waarin V= scheepssnelheid, n = schroeftoerental en D '= schroefdiameter.
Om er voor te zorgen dat de optredende krachten op het model en op
het schip van ware grootte gelijkvormig zijn (in zowel grootte als richting), moet ook nog worden voldaan aan de z.g. dynamische gelijkvormigheid. De bij scheepsmodelproeven in acht te nemen modelregels
hiervoor zijn vooral:
de modelregel van Fraude
Fr = (V/y'gL) model =(V/y'gL) ware grootte

de modelregel van Reynolds
Re= (VL/v)

model

= (VL/v) ware grootte

In deze uitdrukkingen is L = lengte van het schip, V = de scheepssnelheid, g =de versnelling van de zwaartekracht aan de aardoppervlakte en
v = de kinematische viscositeit van de vloeistof.
Het is bij scheepsmodellen technisch niet mogelijk tegelijkertijd aan de
modelregels van Fraude en Reynolds te voldoen. Dit komt doordat het
kengetal Fr eist dat de snelheid van het scheepsmodel gelijk moet zijn
aan de scheepssnelheid op ware grootte gedeeld door de wortel uit de
modelschaal, terwijl het kengetal Re eist dat de snelheid van het
scheepsmodel gelijk moet zijn aan de scheepssnelheid op ware grootte
vermenigvuldigd met de modelschaal, dus: Vm = V 8 /yÀ. (Fraude) en
Vm =V8 .À. (Reynolds), waarin À.= de modelschaal. De index m refereert
aan de modelwaarde, terwijl de index s refereert aan de scheepswaarde.
Deze waarden voor V m gelden, als de proefneming geschiedt in water
waarvoor v en g voor model en ware grootte gelijk zijn.
In de sleeptank treedt gewoonlijk geen cavitatie op de schroefbladen
op. Dit komt doordat het model op schaal is gemaakt, doch de luchtdruk boven het wateroppervlak niet op schaal is gereduceerd. De genoemde luchtdruk is een zeer groot gedeelte van de op de schroefbladen
aanwezige druk. Deze is in de sleeptank dus te groot. In de sleeptank is
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het om praktische redenen niet goed mogelijk de luchtdruk op schaal te
reduceren.
In het geval dat cavitatie op modelschaal moet worden gesimuleerd,
moet naast de modelwetten van Fraude en Reynolds, rekening worden
gehouden met de wet van gelijke cavitatiegetallen. Deze wet, toegeschreven aan D. Thoma in 1926, schrijft voor dat:
P-Pv

a = (~P y2) model

P-Pv
(~P y2) ware grootte

waar P =de statische druk in een referentiepunt, Pv =de dampspanning,
p = de dichtheid van het medium en V = de snelheid in het referentiepunt.
Praktisch gezien betekent deze wet dat, als voldaan wordt aan de
modelwet van Fraude, de luchtdruk ongeveer gereduceerd moet worden
in dezelfde verhouding als de geometrische modelschaal. Om hieraan
tegemoet te komen is het nodig faciliteiten ter beschikking te hebben
waarin de luchtdruk gevarieerd kan worden. De behoefte aan een dergelijke faciliteit werd het eerst door Parsons in Engeland onderkend en hij
bouwde in 1895 de eerste z.g. cavitatietunnel.
De cavitatietunnel is een ringvormig, vertikaal opgesteld, gesloten
kanaal met een vrij wateroppervlak in een dame, waarin op eenvoudige
wijze door middel van een pomp de luchtdruk kan worden gereduceerd.
Hierin kan het schroefmodel worden onderzocht onder condities, zoals
deze op de proeftocht of in diensttoestand optreden.
Bij een varend schip heeft de schroef een zekere axiale snelheid t.o.v.
het omringende water. In de cavitatietunnel blijft de schroef op zijn
plaats staan. Om relatief dezelfde stromingsverschijnselen langs het
schroefblad op te wekken wordt aan het water een axiale snelheid gegeven. Dit geschiedt door middel van een schroefpomp, die in het
onderste horizontale been van de cavitatietunnel is aangebracht.
Schroefpomp en modelschroef worden beide door elektromotoren aangedreven.
Door het NSP is in 1972 de z.g. Vacuümsleeptank in gebruik genomen.
In deze sleeptank kan de druk boven het water gevarieerd worden en
kunnen proeven met complete scheepsmodellen bij het juiste cavitatiegetal uitgevoerd worden.
De afmetingen van deze tank
(240 m x 18 m x 8 m) zijn zodanig gekozen dat het schaaleffect ten gevolge van een te klein Reynolds-getal niet onvoorspelbaar groot is. De
druk in de tank kan in ca. 8 uur tot 0,04 van een atmosfeer verlaagd
worden en scheepsmodellen met een maximale lengte van 12 m kunnen
bij de juiste drukverhoudingen beproefd worden. Deze lage-druksleep-
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tank komt tegemoet aan de verschillende nadelen van cavitatietunnels
zoals de gebrekkige simulatie van het volgstroomveld. Beter dan voor
heen kan de invloed van cavitatie op rendement, de door de schroef
opgewekte wisselende krachten enz. worden onderzocht (Fig. 3).

Fig. 3

Sleepwagen met scheepsmodel (Vacuümtank).

Voordelen van de Vacuümtank boven cavitatietunnels zonder vrij vloei
stofoppervlak
Voor cavitatie- en rompexcitatie-onderzoek .heeft de Vacuümtank de
volgende unieke voordelen:
1. Door zijn grote dwarsdoorsnede van 18 x 8 m en toepassing van grote
12 m lange modellen is de simulatie van het volgstroomveld door af-
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wezigheid van wandinvloeden, in het bijzonder wat betreft de tangen
tiale en radiale componenten, optimaal.
2. Doordat de druk in de tank boven het vrije vloeistofoppervlak op
schaal kan worden ingesteld, kan in ieder punt van de schroefschijf
tijdens de cavitatieproef het juiste cavitatiegetal verkregen worden,
hetgeen vooral bij kleine schroefindompelingen van groot belang is
voor een juiste simulatie van het dynamisch gedrag van caviteit en
dus voor het hydrodynamische excitatieniveau op de romp.
3. Doordat de volledige geometrie van het achterschip tijdens de proef
kan worden nagebootst, kunnen de voor het onderzoek belangrijke
interactie-effecten tussen romp en schroef beter gesimuleerd worden
dan bij onderzoeken in een cavitatietunnel achter gazen of dummy
modellen. Bovendien kunnen door deze juiste geometrie van het
achterschip de drukfluctuaties op het achterschip mede door de af
wezigheid van wandreflecties beter gemeten worden.
4. Door de aanwezigheid van het vrije vloeistofoppervlak kunnen
extreme ballastcondities waarbij de schroef dicht aan het wateropper
vlak komt, nu ook onderzocht worden, hetgeen in een conventionele
tunnel niet mogelijk is.
Cavitatie-observatiemethoden in de Vacuümtank
Directe waarneming van cavitatieverschijnselen onder stroboscopische

Fig. 4

Cavitatiewaarneming van scheepsschroef met tipwervels.
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belichting is slechts mogelijk met behulp van periscopen vanuit de sleep
wagen, waardoor veel informatieverlies ontstaat tijdens de transmissie
van het beeld door het uit vele optische eenheden bestaande systeem
van de periscop'en (Fig. 4).
In verband met° dit nadeel van de directe waarneming van het cavitatie
verschijnsel door pedscopen wordt deze methode op het moment eigen
lijk alleen nog als aanvullend systeem gehanteerd. In de afgelopen jaren
zijn nieuwe methoden in de Vacuümtank ontwikkeld. Thans worden
hoofdzakelijk indirecte waarnemingen gebruikt volgens de hieronder in
volgorde van toenemende sample-frequentie gegeven methoden:

Fotografie

Met behulp van fotocamera's die in het model geplaatst worden,
kunnen, op afstand bediend, foto's gemaakt worden van de cavitatie op
de zuigzijde van de schroef door een transparant gedeelte in het achter
schip. De cavitatie aan de drukzijde wordt in verband met de omvang
van de fotoappáratuur nog steeds via een achter het model in het water
gestoken periscoop vanuit de sleepwagen gefotografeerd, maar in daar
voor in aanmerking komende gevallen zou een onderwatercamera achter
het model gebruikt kunnen worden. De maximale foto-samplefrequentie
bedraagt ca. 2 Hz, de kwaliteit van de cavitatiebeelden is over het alge
meen zeer goed (Fig. 5).

Fig. 5

Voorbeeld van zuigzijde-cavitatie.
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Video
Het gebruik van video wordt beperkt doordat de vaste scanfrequentie
van video (25 Hz) niet gelijk is aan de flitsfrequentie van de stroboscoop. Bij asfrequente belichting ontstaan na elk belicht beeld
enkele niet belichte beelden waardoor een onrustige en soms gedeeld
videobeeld ontstaat. Verder is een nadeel van video, dat het videobeeld
door het beperktere oplossend vermogen van de opname-apparatuur van
mindere kwaliteit is dan foto- of filmbeelden. Voordelen van video zijn
de grotere hoeveelheid informatie (25 Hz) en de mogelijkheid tot
directe kwaliteitsbeoordeling van het beeld tijdens het uitvoeren van de
proef.
Filmen ( 16 mm)
Bij deze methode wordt het filmtransport extern gestuurd door de
schroefaspuls, zodat het mogelijk is opnamen te maken met een
frequentie die gelijk is aan de bladfrequentie (orde 50 Hz).
Een nadeel van filmen ten opzichte van video is de lange tijd tussen de
opname en de mogelijkheid tot kwaliteitsbeoordeling.
High-speed filmen
Het bezwaar van de voorgaande systemen is, dat, afgezien van het vrijwel
identiek blijven van de experimentele omstandigheden, steeds een
andere momentopname van het verschijnsel cavitatie wordt genomen,
zodat een indruk van het dynamisch karakter van de caviteit alleen door
middeling van onderling onafhankelijke opnamen kan worden verkregen. Wil men het verschijnsel vanaf het ontstaan via de groei tot het
imploderen volgen dan is continu registreren de enige goede methode.
Dit kan met behoud van voldoende bewegingsscherpte en continuiteit
door gebruik te maken van een high-speed filmcamera met een opnamesnelheid van 10.000 beelden per sekonde.
Met een door het NSP ontwikkelde verlichtingstechniek is het mogelijk
gedurende 0,2 s te filmen in welke tijd de schroef ca. 2 omwentelingen
kan maken.
Stereofotogrammetrie
Met alle hierboven genoemde methoden kan de omvang van de caviteit
slechts 2-dimensionaal worden vastgelegd. Met behulp van stereofotogrammetrie is het mogelijk ook de dikte van de caviteit te meten, zodat
met deze methode volume-variaties van de caviteit kunnen worden bepaald.
Stereofoto-opnamen worden gemaakt met speciale opnameapparatuur
die met volkomen vertekeningsvrije lenzen werkt. De verwerking van de
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opnamen tot een hoogtekaart van het waargenomen verschijnsel vereist
eveneens een zeer gespecialiseerde uitrusting.
Het volgstroomveld
Bij schepen wordt de scheepsvoortstuwer achter het schip geplaatst,
vooral omdat het voortstuwingsrendement toeneemt wanneer de gemiddelde intreesnelheid van het water naar de voortstuwer kleiner
wordt. De passage van een schip door het water resulteert in een meebewegende hoeveelheid water, de z.g. volgstroom, waardoor de snelheid
van het water ter plaatse van de schroef in het algemeen kleiner is dan
de scheepssnelheid. Het verschil tussen de scheepssnelheid en de achter
het schip optredende, van plaats tot plaats verschillende, snelheid wordt
de volgstroomsnelheid genoemd. De over de schroefschijf gemiddelde
volgstroomsnelheid, gedeeld door de scheepssnelheid, wordt het volgstroomgetal genoemd.
De snelheidsverdeling in de volgstroom is afhankelijk van de vorm van
de scheepsromp. Bij slanke, gestroomlijnde schepen zal de (grenslaag)stroming rondom het schip, van voor naar achter, de romp volgen, hetgeen resulteert in een kleine volgstroom dicht bij de huid gelegen. Bij
"volle" schepen zal de stroming ergens na het evenwijdig middenschip
loslaten, omdat het niet in staat is de sterke vormverandering van de
romp te volgen. Hierdoor ontstaat een grote volgstroom, die vanwege
het optreden van loslating, een zeer ongelijkmatig en wervelend karakter heeft. Het snelheidsveld dat optreedt achter de scheepsromp, wordt
het volgstroomveld genoemd.

Drukfluctuaties op de romp
Door metingen in werkelijkheid en op modelschaal is vastgesteld dat
een caviterende schroef grote drukfluctuaties op het achterschip kan
opwekken. De amplitude van deze fluctuaties kan vele malen groter zijn
dan die veroorzaakt door een niet-caviterende schroef. Het is dus van
het grootste belang deze rompexcitaties onder een zo nauwgezet mogelijke simulatie van de werkelijkheid op modelschaal te meten. De
Vacuümtank heeft hiertoe, zoals in het voorgaande werd uiteengezet,
grote mogelijkheden. In de afgelopen jaren is daarom veel aandacht besteed aan verbetering van de drukmetingen en de verwerking van deze
metingen. Op het ogenblik worden op de modellen in de Vacuümtank
op 20 punten op de huid boven de schroef simultaan de drukken
gemeten.
Uit deze gemeten drukken worden door integratie over het oppervlak
met inachtneming van de faseverschillen tussen de verschillende punten
de totale verticale excitatiekrachten op het achterschip berekend.
Voor verschillende scheepstypen zijn vergelijkende drukmetingen in de
Vacuümtank uitgevoerd onder caviterende en niet-caviterende om-

52

J.D. VAN MANEN

6o

30o

48o

CAVITATION PATTERNS WHICH ARE AESPONSIBLE FOR A .DAASTIC INCREASE OF THE HIGHER
HAAMONICS OF THE PROPELLER FOAC.ES

Fig. 6

Cavitatieverschijnselen die aansprakelijk zijn voor een scherpe toename van de hogere

harmonischen van de schroefkrachten.

standigheden. Uit deze metingen blijkt dat bij de niet-caviterende
schroef de drukwisselingen voornamelijk bepaald worden door de eerste
bladharmonische component van de totale gemeten waarde. Bij de
caviterende schroef zijn de tweede en veela.l ook hogere harmonische
componenten van evenveel belang als de eerste harmonische (Fig. 6).
Voor een beter begrip van dit verschijnsel is het interessant hier het
resultaat van door Noordzij theoretisch berekende drukken, opgesplitst
naar bijdragen tengevolge van bladdikte, cavitatiedikte, belasting en
wervelsysteem en cavitatie-volumevariatie te geven. Het blijkt dan dat
de bijdrage tengevolge van de volumevariaties van de caviteit over
heersend is in de waargenomen totale drukvariaties. Gezien het vaak
zeer dynamische karakter van de cavitatie-volumevariaties kunnen de
waargenomen hogere bladharmonische componenten in de drukfluctua
ties dus zeer wel van grote amplitude zijn en dan een grote kans op
trillingen in de accommodatie geven (Fig. 7).
Hydro-akoestisch onderzoek
De akoestische eigenschappen van een caviterende schroef kunnen een
belangrijke rol spelen bij lawaaibestrijding aan boord, detectie door een
vijand etc. Het is dus van belang het door de schroef geproduceerde ge
luidsniveau te meten, hetgeen in de Vacuümtank door zijn unieke
mogelijkheden en grote afmetingen zonder storende wandreflecties kan
worden gerealiseerd met behulp van in de tank vast opgestelde hydro-
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Invloed van cavitatie op de schroefasklachten.

foons. Het resultaat van zulke metingen t o o n t duidelijk de zeer grote
invloed van cavitatie op het door de schroef opgewekte geluid (Fig. 8 ) .
Correlatie tussen cavitatie en drukwaarnemingen
in de Vacuümtank
en
aan boord van schepen
I n het hier voorafgaande z i j n resultaten van obseiwaties en metingen aan
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modellen i n de V a c u ü m t a n k gegeven. Hoe verhouden deze waarnemingen i n de tank zich n u t o t die i n de werkelijkheid achter het schip?
Deze vraag heeft vele gebruikers van de V a c u ü m t a n k i n de afgelopen
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Correlatie van de vorm en dikte van het cavitatievhes bij schaalmodel en scheepsschroef op ware grootte.
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jaren bezig gehouden en zowel voor marine- als koopvaardijschepen
z i j n uitgebreide correlatiemetingen aan b o o r d van schepen uitgevoerd.
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a. 350.000 TDW Tanker(40.000APK, 85 omw./min.)
Van deze tanker staat een zeer complete studie zowel op modelschaal
als tijdens de proeftocht ter beschikking. Er zijn voor de cavitatie op de
schroef uitgebreide reeksen stereofoto's gemaakt zowel beladen als in
ballast waarvan hier een uitgewerkt voorbeeld wordt gegeven (Fig. 9).
Uit deze voorbeelden blijkt duidelijk dat type, omvang en dikte van de
caviteit zeer goede overeenstemming geven tussen model en schip.
Het dynamische karakter van de caviteit is op modelschaal door middel
van high-speed filmopnamen voor beladen en ballastdiepgang vastgelegd. Helaas is het nog niet mogelijk zo'n film aan boord van het schip
op te nemen, zodat vergelijking met de werkelijkheid hier alleen verkregen kan worden door middeling van het vele fotomateriaal.
Uit deze vergelijking kan geconcludeerd worden dat ook het moment
van ontstaan, het groeien en het verdwijnen van de caviteit redelijk goed
overeenkomen tussen model en schip. Dit komt, zoals met zo'n goede
correlatie in de waargenomen cavitatiepatronen te verwachten valt,
eveneens tot uitdrukking in de correlatie van de gemeten drukvariaties
op de huid van model en schip (Fig. 10). Door harmonische analyse van
de gemeten druksignalen kan worden vastgesteld, dat de eerste en
tweede harmonischen zeer goed overeenkomen, maar dat de hogere
harmonischen voor het model lager zijn dan die voor het schip.

b. 51.9000 TDW LPG Carrier (20.300 APK, 122 omw./min)
Van dit van een straalbuisschroef voorziene schip zijn tijdens de proeftocht alleen cavitatie-observaties genomen. Zoals uit het hier gegeven
voorbeeld (Fig. 11) blijkt is de correlatie voor dit schip met de vroeger
in de Vacuümtank verkregen beelden, zoals gegeven in het middelste
gedeelte van dit voorbeeld, in het gebied beneden 0,8R aan de intredende kant van de schroef duidelijk onvoldoende. In werkelijkheid trekt
het vlies aan de intredende kant ver naar beneden door, maar op het
model treedt beneden 0,8R in het geheel geen cavitatie op. Dit verschijnsel is in meer gevallen waargenomen en zoals in het vervolg zal
worden behandeld is intensief onderzoek door het NSP verricht om in
deze tekortkoming, die overigens ook in conventionele cavitatietunnels
wordt waargenomen, verbetering te brengen.
Een verdere tekortkoming van de Vacuümtank was het feit dat aanvankelijk een onstabiel cavitatiepatroon werd verkregen. Zoals in het
volgende zal blijken is hierin verbetering gebracht door toepassing van
elektrolyse van het water bij de achtersteven van het model.

Verbetering van stabiliteit en inceptie van cavitatie op schroefmodellen
Het in sommige gevallen geheel achterwege blijven van cavitatie en/of
het onregelmatig ontstaan van cavitatie duidden, al vrij vroeg in het
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Correlatie van cavitatiewaarnemingen (invloed van ruwheid).
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Invloed van elektrolyse op de stabiliteit van cavitatieverschijnselen.
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bestaan van de Vacuümtank, op een te geringe hoeveelheid cavitatiekernen in het water van de tank. De op de bodem van de tank aangebrachte beluchtingsinstallatie voor het water was duidelijk ineffectief
doordat het water stilstaat en geen menging optreedt. Metingen van het
kernengehalte van het water bevestigden dit en het was dus noodzakelijk op een andere manier voldoende kernen in de vloeistof te genereren
en dan vooral in de vloeistof welke tijdens de proef door het schroefvlak stroomt. Noordzij heeft hiervoor een zeer effectieve oplossing gevonden in de vorm van de door hem systematisch uitgeteste toepassing
van elektrolyse van het water bij de achtersteven van het model. Een
voorbeeld van toepassing van elektrolyse zoals hierbij gegeven (Fig. 12)
toont duidelijk het effect van de kunstmatig aan het water toegevoegde
kernen op het intreden (inceptie) van de stabiliteit van de caviteit aan de
schroeftip boven 0,7Ren op de inceptie van het vlies tussen 0,7 en O,SR,
dat zonder elektrolyse in het geheel niet ontstaat.
Hoewel dus elektrolyse zeer effectief is ter verkrijging van inceptie en
een stabiel cavitatiepatroon aan de tip van de schroef, waar de stroming
over het schroefmodel turbulent is, heeft elektrolyse geen enkel effect
op die gebieden waar laminaire stroming in de grenslaag op het schroefmodel optreeç:lt. Een uitzondering hierop is het gebied van laminaire
stroming waar loslating van de grenslaag plaats vindt. In het gebied van
laminaire loslating is de elektrolyse weer wel een effectief middel.
Voorbeelden van deze gevallen zijn de Kawasaki LPG straalbuisschroef
(Fig. 11) welke beneden 0,8R een laminaire stroming heeft en waarbij
elektrolyse niet geholpen heeft en voorts de in het voorbeeld van het
effect van elektrolyse getoonde schroef (Fig. 12) waar laminaire loslating optreedt in het gebied tussen 0,7 en O,SR, in welk geval elektrolyse effectief als inceptiemiddel is toe te passen.
Het door Arakeri beschreven feit dat in gebieden van laminaire stroming
cavitatie-inceptie niet plaats kan vinden is zowel voor de Vacuümtank
als voor conventionele cavitatietunnels een onaangenaam verschijnsel,
daar natuurlijke omslag van de grenslaag op het schroefmodel in het
gebied van de meer naar binnen gelegen bladdoorsneden pas plaats vindt
in de buurt van Reynolds- getallen van 5 x 10 6 of hoger. Deze getallen
liggen boven het bereik van beide genoemde soorten faciliteiten. Om
omslag van de grenslaag van laminair naar turbulent te verkrijgen zal de
grenslaag dus kunstmatig gestimuleerd moeten worden door turbulentiemiddelen toe te passen op de intredende kant van het blad.
In de Vacuümtank wordt op het ogenblik door Kuiper zeer uitgebreid
onderzoek met turbulentiemiddelen uitgevoerd. Uit de resultaten van
dit onderzoek is het hier interessant te vermelden, dat toepassing van
een zeer smalle zandstrip met ruwheden van ca. 50 à 60 µm effectief de
grenslaag van laminair naar turbulent doet omslaan, zoals te zien is in
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Invloed van de mate van ruwheid op het uitgestraalde cavitatie-lawaai.

het bijgevoegde voorbeeld (Fig. 13) uit het werk van Kuiper. In dit
voorbeeld is tevens te zien dat omslag van de grenslaag direct in het
cavitatiepatroon en in dit geval op de hydroakoestische consequenties
van cavitatie tot uitdrukking komt.

Slotbeschouwing
In de Vacuümtank is een zeer goede simulatie van de randvoorwaarden
waaronder een scheepsvoortstuwer achter een schip werkt, gerealiseerd.
Hierdoor zijn frappante successen bereikt in de verbetering van de cor
relatie tussen schaalmodel en schip met voortstuwer. Deze correlatie
betreft zowel het cavitatiebeeld, de hydrodynamische excitatie tenge
volge van cavitatie als de hydro-akoestische waarnemingen.
Naast het onderzoek van prototypen voor toekomstige schepen blijken
de omstandigheden in de Vacuümtank zich ook uitstekend te lenen
voor meer fundamenteel onderzoek van cavitatie-inceptie en verschil
lende typen cavitatie.
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ONDERZOEK VAN DE GEURWAARNEMING

door
E.P. Köster
Rond 1900 heeft een aantal vooraanstaande onderzoekers, Passy in
Frankrijk, Henning en Von Skramlik in Duitsland en Zwaardemaker in
ons eigen land, getracht voor het onderzoek van de chemische zintuigen, reuk en smaak, eenzelfde doorbraak te bewerkstelligen als Helmholtz en Heering in het onderzoek van het zien te weeg hadden gebracht. Vrijwel alle typen experimenten die in het onderzoek met menselijke proefpersonen op het gebied van de geurwaarneming sindsdien
gedaan zijn, waren door hen reeds bedacht en uitgevoerd. De doorbraak
kwam echter niet en is ook eigenlijk nu, 50 jaar na het verschijnen van
de laatste grote werken uit die periode - Zwaardemakers' "l'Odorat"
(1925) en Von Skramliks' "Die Physiologie des Geruchs- und Geschmacksinnes" ( 1926) - nog niet gekomen. Toch is na een periode van
betrekkelijke stilte, de belangstelling voor het onderzoek van de reukzin
gedurende de laatste twintig jaar zeer sterk toegenomen. Bovendien zijn
belangrijke hinderpalen voor de onderzoekers uit Zwaardemakers generatie, zoals het ontbreken van zeer zuivere reukstoffen en van de
techniek voor het toedienen van qua concentratie en duur goed gecontroleerde geurprikkels, weggenomen. Waar ligt dan de oorzaak van de
achterstand in het onderzoek van de geurwaarneming, vergeleken met
het onderzoek op het gebied van zien en horen? De belangrijkste reden
is ongetwijfeld dat we nog steeds niet weten wat nu eigenlijk de geurprikkel is. Zeker, we weten dat er reukstofmoleculen in de neus moeten
komen en dat die moleculen daar contact moeten maken met de reukreceptorcellen die in een speciaal stukje slijmvlies, hoog in de neus
liggen. Maar hoe dat contact, waarbij de chemische boodschap in een
zenuwboodschap wordt omgezet, precies verloopt weten we niet. Evenmin weten we, welke eigenschappen van het molecuul bepalen of het
een geur heeft en zo ja welke geur dat zal zijn. Zo kunnen we bij het
ontstaan van een nieuwe chemische verbinding nog steeds niet nauwkeurig voorspellen of die verbinding een geur zal hebben en als dat het
geval is, welke kwalitatieve eigenschappen die geur zal hebben. Uit de
literatuur zijn zeer markante voorbeelden te noemen waarin een zeer
Natuurkundige Voordrachten N.R. 57. Lezing voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 23 oktober 1978.
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kleine w13z1gmg in de stmctuur van een molecuul, de geur totaal veranderde of ineens geheel deed verdwijnen. Dit gemis aan voorspelbaarheid heeft niet alleen lastige consequenties voor iedereen die in praktische situaties met geuren te maken krijgt, het betekent voor de onderzoeker tevens, dat hij geuren niet op een fysisch zinvolle wijze kan
groeperen of op een continuüm kan afzetten, zoals kleuren en geluiden.
Het kiezen van stimuli voor beslissende experimenten wordt daardoor
zeer bemoeilijkt en behoudt steeds iets willekeurigs. Ook Zwaardemaker en Henning hebben zich gerealiseerd, dat een goede indeling van
geuren voor het onderzoek van groot belang was. Henning ( 1916) ontwierp het geurenprisma naar analogie van de kleurenkegel en Zwaardemaker stelde een klassificatie van geuren in negen hoofdklassen en een
groot aantal subklassen voor. Evenals een kleinere klassificatie die daarna tot stand kwam (Crocker Henderson 1927) waren deze klassificaties
geheel gebaseerd op de subjectief ervaren gelijkenis tussen geuren. Vaak
werden deze gelijkenissen alleen beoordeeld door de auteur zelf of door
een kleine groep proefpersonen. Later onderzoek met meer proefpersonen en betrouwbaarder meetmethoden (Yoshida 1962, 1964 a, b, c en
Woskow 1968) liet niet alleen zien dat de klassificaties vaak willekeurig
waren geweest, maar toonde tevens aan, dat dergelijke kwalitatieve beoordelingen van geuren in hoge mate cultureel bepaald zijn. Zo is de
mate van gelijkenis tussen geuren voor een zeer belangrijk deel mee
bepaald door de vraag of men ze beide aangenaam of onaangenaam
vindt. Dit betekent, dat met deze methoden verkregen klassificaties
vaak slechts een zeer beperkte relevantie bezitten voor de problemen
die samenhangen met de aard van de receptormechanismen die bij de
waarneming betrokken zijn. Smaken verschillen immers en zintuigen
doen dat zeker niet in dezelfde mate.
Op grond van deze overwegingen hebben wij getracht een klassificatie
op te bouwen op basis van minder subjectieve gegevens dan geurgelijkenissen (Köster 1971 ). Met name hebben wij daarbij gebruik gemaakt
van een methode die zich baseert op de specificiteit van de adaptatieverschijnselen die optreden wanneer het reukzintuig aan prikkeling wordt
blootgesteld. Adaptatie, dat wil zeggen vermindering van de gevoeligheid
van een zintuig onder de invloed van prikkeling, is een algemeen verschijnsel. Het berust op een verminderde reactiviteit waarvan het zintuig
zich geleidelijk herstelt nadat de prikkeling is opgehouden. Adaptatie
beschermt de centrale delen van het zenuwstelsel tegen een overmaat
aan monotone en oninteressante prikkeling en vervult een functie bij de
selectie van steeds nieuwe stimuli uit de omgeving van het organisme.
Adaptatie kan zowel in de perifere receptororganen zelf, als in meer
centrale delen van het zenuwstelsel optreden. Door zorgvuldig experimenteren zijn de effecten van deze verschillende vormen van adaptatie-
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echter te scheiden. Om de selectieve functie goed te kunnen vervullen
dient het adaptieve proces een zekere specificiteit te bezitten, die ervoor zorgt dat adaptatie aan één soort prikkel niet tegelijkertijd het
doordringen van alle andere prikkels uitsluit. Om deze specificiteit in
het geval van sensorische adaptatie te kunnen verklaren, moet men aannemen dat er een aantal verschillende en relatief onafhankelijke receptormechanismen bestaat, die elk afzonderlijk (of elk in verschillende
mate) door adaptatie aan reukstoffen bei'nvloed kunnen worden.
De methode die wij gebruikten, de kruis-adaptieve methode, veronderstelt nu, dat de invloed die twee reukstoffen op elkaars waarneembaarheid hebben en die tot uitdrukking komt in een vermindering van de
gevoeligheid voor één van deze stoffen na adaptatie aan de andere,
wordt veroorzaakt doordat beide stoffen hetzelfde receptormechanisme
prikkelen.
Indien deze veronderstelling juist is, kan de mate van kruisadaptatie, dat
wil zeggen van de wederzijdse bei'nvloeding van de gevoeligheid, worden
gebruikt om de geuren te groeperen op basis van hun gemeenschappelijke inwerking op dezelfde receptormechanismen. Het zoeken naar
moleculaire structuren en eigenschappen die de reukstoffen binnen één
op een dergelijke wijze gevormde groep van stoffen gemeen hebben en
die zij niet of nauwelijks delen met stoffen uit andere groepen, kan dan
leiden tot hypothesen over de kritieke variabelen die voor het stimuleren van bepaalde receptormechanismen verantwoordelijk zijn en tot
een hypothese over het receptormechanisme zelf.
In het door ons uitgevoerde onderzoek werden alle kruisadaptieve
relaties binnen twee groepen van 7 stoffen onderzocht. Zonder in dit
bestek uitgebreid op de opzet van deze experimenten in te gaan geven
wij hier enkele van de resultaten weer. In figuur 1 zijn alle kruisadaptieve effecten binnen een groep van 7 stoffen afgebeeld door pijlen
waarvan de dikte aangeeft, in welke mate de gevoeligheid voor de stof
waar de pijl heen wijst, wordt verminderd door kruisadaptatie met de
stof waar de pijl vandaan komt.
Uit het onderzoek kon een aantal algemene regels worden opgesteld die
voor kruisadaptatieve relaties blijken te gelden en die zoals wij verderop
zullen zien, wellicht ook van belang zijn voor ons denken over het
receptormechanisme.
De belangrijkste regels zijn:
1. Geen enkele adapterende stof verhoogt de gevoeligheid voor een
andere stof.
2. Geen enkele andere stof kan de gevoeligheid voor een bepaalde stof
in sterkere mate verminderen dan die stof zelf.
3. Een stof kan een grotere invloed hebben op de gevoeligheid voor een
andere stof dan op de gevoeligheid voor zichzelf.
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Overzicht van alle kruisadaptatieve relaties tussen 7 stoffen (voor verklaring zie tekst)

4. De meeste kruisadaptatieve relaties tussen stoffen zijn niet reciprook,
De ene stof beihvloedt de gevoeligheid voor de andere stof in sterkere
mate dan andersom.
5. De gevoeligheid voor een stof die een sterke eigen-adaptatie vertoont,
wordt doorgaans ook door adaptatie aan andere stoffen sterk beihvloed.
Helaas is het niet mogelijk gebleken op grond van de gegevens tot een
duidelijke en éénduidige indeling van de reukstoffen in groepen te
komen. Geconcludeerd wordt dan ook, dat de kruisadaptatieve relaties
te complex zijn en dat het aantal onafhankelijke receptormechanismen
dat bij de reukwaameming betrokken is, te groot is om kruisadaptatie
een vruchtbare methode van geurklassificatie te doen zijn. Wel kan
kruisadaptatie-onderzoek een belangrijk hulpmiddel zijn bij het toetsen
van specifieke hypothesen over het receptormechanisme. Geconstateerd
moet tevens worden, dat onze poging tot geurklassificatie op basis van
kruisadaptatie geen bijdrage heeft kunnen leveren tot het inzicht in de
eigenschappen van het molecuul die bepalend zijn voor de geur ervan.
Over deze eigenschappen bestaat wel een aantal theorieën die vanuit een
sterk theoretische achtergrond en wederom op basis van gegevens over
geurgelijkenis zijn ontwikkeld. De belangrijkste zijn:
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A.De resonantie-theorie
Deze theorie, die met grote hardnekkigheid en vindingrijkheid door
zijn opsteller Dr. R.H. Wright wordt verdedigd (Wright 1977), gaat uit
van de gedachte dat de gemreceptoren gevoelig zouden zijn voor de
interne vibratiefrequentie van de reukstofmoleculen, zoals die kan
worden afgeleid uit de infraroodspectra van de moleculen. Voor de
theorie pleit een aantal gegevens, waaruit blijkt dat stoffen met sterk
gelijkende geuren, banden in het verre infraroodspectrum gemeen
hebben. Een belangrijk argument tegen de theorie is dat niet kan
worden verklaard dat enantiomeren, dat wil zeggen stoffen met een
identieke maar spiegelbeeldige structuur, verschillende geuren hebben,
terwijl ze hetzelfde infraroodspectrum vertonen.

B. De" moleculaire vorm "-theorie
In zijn oorspronkelijke vorm stelde deze theorie, dat er een beperkt
aantal verschillende typen receptoren is die elk gekenmerkt worden
door een voor dit type gevoelige plaats, een ruimtelijk goed gedefi~
nieerd holletje waarin moleculen van een bepaalde grootte en vorm
passen als een sleutel in een slot. Aanvankelijk werd slechts aan
7 receptortypen gedacht maar in een recente publikatie van de opsteller
van de theorie, Dr. J.E. Amoore (Amoore 1977) wordt verondersteld
dat er tenminste 32 van deze "primaire" receptortypen zijn. Voor deze
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Fig. 2

Histogram van de geurdrempels van 39 proefpersonen voor 4 chloraniline. De verdeling
is bimodaal. De in het gearceerde deel weergegeven proefpersonen worden volgens
Amoore's criteria als anosmici beschouwd (Drs. P. Punter)
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Fig. 3 Histogram van de geurdrempels van 38 van de 39 pruefpersonen uit fig. 2 voor 2
chlor-aniline. De in het gearceerde deel weergegeven proefpersonen werden in fig. 2 als
anosmici voor 4-chloraniline aangeduid (Drs. P. Punter)
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Fig. 4 Histogram van de geurdrempels van dezelfde 39 proefpersonen als in fig. 2 voor 3
chlor-aniline, De in het aearceerde deel weergegeven proefpersonen werden in fig. 2 als
anosmici voor 4 chlor-aniline aangeduid (Drs. P. Punter)
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Fig. 5 Histogram van de geurdrempels van 51 proefpersonen voor iso-valeriaanzuur. De 8
proefpersonen in gearceerde deel werden in fig. 2 als anosmici voor 4 chlor-aniline
aangeduid (Drs. P. Punter)

theorie pleiten gegevens over de geurgelijkenis tussen moleculen met
overeenkomstige moleculaire vormen en gegevens over de zogeheten
"specifieke anosmieën". Een specifieke anosmie is een sterk verminder·
de gevoeligheid voor een enkele geur of een kleine groep van moleculait
nauw met elkaar verbonden geuren bij een persoon die overigens een
normale geurgevoeligheid bezit. Volgens Amoore zou het optreden van
een dergelijke specifieke anosmie erop wijzen dat bij de betreffende
persoon een van de primaire receptortypen ontbreekt. Voor één van de
vrij veel voorkomende specifieke anosmieën, de anosmie voor de
muskusgeur, meent Amoore zelfs te hebben aangetoond dat deze heriditair bepaald zou zijn. (Whissel-Buechy en Amoore 1972). Op grond van
de door hem gepubliceerde gegevens moet echter ernstig aan de juistheid van zijn conclusie worden getwijfeld, omdat hij slechts de helft van
zijn gegevens blijkt te hebben gebruikt en bovendien een zeer beperkt
model van recessieve overerving hanteert. Uitgaande van al zijn gegevens
en een beter model bereikt men een tegengestelde conclusie, zoals kortgeleden door een van onze studenten de heer A.P.J. Hendriks werd
aangetoond.
Ook zijn de correlaties die Amoore vindt tussen de mate van gelijkenis
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in moleculaire vorm enerzijds en de mate van geurgelijkenis anderzijds
(Amoore en Venstrom, 1967), te laag om de theorie rigoureus te ondersteunen.
In ons laboratorium is overigens onlangs een aantal experimenten verricht die voor de theorie van Amoore van betekenis zijn. Zo werd door
Drs. P.H. Punter in het kader van een onderzoek naar de geurgevoeligheid van een vaste groep proefpersonen voor een tachtigtal geuren een
nieuwe specifieke anosmie ontdekt voor de chloranilines. Het blijkt dat
proefpersonen die een duidelijk verminderde gevoeligheid voor 4-chloraniline vertonen ook minder gevoelig zijn voor 2- en 3-chloraniline, maar
dat zij voor een andere geur zoals iso-valeriaanzuur (een van Amoores
"primaire" geuren) een volkomen normale gevoeligheid bezitten. Ook
heeft de heer Hendriks juist een kruisadaptatie-experiment voltooid
waarin hij gebruik heeft gemaakt van stoffen die door Amoore als typerende "primaire geuren", dat wil zeggen geuren die vrijwel uitsluitend
op één type "primaire receptor" aanspreken, zijn gekarakteriseerd. Het
betreft iso-valeriaanzuur, dat door Amoore als de "sweaty primary"
wordt aangeduid en isobutyraldehyde dat door Amoore de "malty
primary" wordt genoemd. Bovendien werden enkele nauw met deze
stoffen verwante stoffen, zoals bijvoorbeeld boterzuur, gebruikt.
Het bleek dat de beide primaire geuren een zeer grote mate van eigen
adaptatie (vermindering van de gevoeligheid na aanbieding van dezelfde
stof) vertoonden, terwijl de kruisadaptatie die zij voor elkaar teweeg
brachten, vrijwel nihil was. Dit is uiteraard direct in overeenstemming
men op grond van Amoores theorie zou moeten verwachten. Bovendien
bleken de kruisadaptatieve relaties tussen de primaire geuren en de
nauw met hen verwante stoffen niet reciprook in die zin, dat de verwante stoffen steeds aanzienlijk meer kruisadaptatief effect op de gevoeligheid voor de primaire stoffen uitoefenden dan omgekeerd. Ook dit
is in overeenstemming met Amoores theorie. Op grond van die theorie
moet immers worden aangenomen dat er voor het waarnemen van een
primaire geur slechts één receptortype aanspreekbaar is, terwijl dat er
voor een verwante geur minstens twee zouden moeten zijn. Dit betekent dat de moleculen van de primaire geur de receptoren voor de
verwante geur nooit uitputtend zouden kunnen bezetten, terwijl dit in
het omgekeerde geval wel mogelijk is.
Het is in dit licht aantrekkelijk nog eens de algemene regels te bezien
die wij voor kruisadaptatieve relaties konden opstellen. Regel 5 zegt,
dat de gevoeligheid voor een stof die een sterke eigenadaptatie vertoont,
doorgaans ook sterk door adaptatie aan andere stoffen wordt bei'nvloed.
We hebben zojuist gezien dat dit inderdaad opgaat voor stoffen waarvan
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Amoore, op basis van de specifieke anosmie die ervoor bestaat, aanneemt dat zij maar op één receptortype aanspreken.
Misschien mogen we in het algemeen zeggen dat, naarmate stoffen meer
eigen adaptatie vertonen en ook meer door kruisadaptatie beüwloed
worden, mag worden aangenomen dat er minder receptortypen bij de
waarneming ervan betrokken zijn.
Ook regel 3 die stelt dat een stof een grotere invloed kan hebben op de
gevoeligheid voor een andere stof dan op de gevoeligheid voor zichzelf,
past in dit beeld.
Een stof die de gevoeligheid voor een andere stof in kruisadaptatie
sterker beïnvloedt dan de gevoeligheid voor zichzelf in eigen adaptatie
moet een stof zijn die verschillende receptortypen aanspreekt, terwijl de
stoffen die door deze stof zo sterk kruisadaptatief beïnvloed worden,
slechts bij een deelselectie van de receptortypen van de laatstgenoemde
stof terecht kunnen. Dat de meeste kruisadaptatieve relaties niet-reciprook zijn, zoals. regel 4 stelt, zou dan aangeven dat bij paren stoffen
gedeeltelijke overlapping van de receptortypen die zij aanspreken eerder
regel dan uitzondering is.
Hoewel onze kruisadaptatieve regels dus niet in strijd zijn met de
theorie van Amoore moeten we toch voorzichtig zijn ze als duidelijke
evidentie voor de juistheid van die theorie te beschouwen. In de simplistische vorm waarin de theorie van Amoore meestal naar voren is gebracht is het aanspreken van een receptortype door een reukstof een
alles-of-niets fenomeen. Een stof kan het receptortype aanspreken of zij
kan dat niet. Op grond van die opvatting komt Amoore er bijna automatisch toe het bestaan van veel verschillende receptortypen te moeten
aannemen.
Met een opvatting over de receptoren die minder van een alles-of-niets
principe uitgaat maar een meer gegradeerde affiniteit van de receptortypen voor verschillende stoffen toelaat zal dit aantal te veronderstellen
receptortypen waarschijnlijk sterk kunnen worden teruggebracht. Ook
met een dergelijk model zouden de door ons empirisch gevonden regels
niet in strijd hoeven te zijn. Een ander gegeven uit ons laboratorium dat
Amoores opvattingen over het bestaan van primaire receptoren lijkt te
bevestigen, berust op de meting van de waarnemingsdrempels van een
grote groep dezelfde proefpersonen voor een aantal stoffen waaronder
twee primaire geuren van Amoore, w-pentadecanolide en 5 a-androst-16- en -3- one en enkele sterk met deze stoffen verwante andere
stoffen (Koele ga en Köster 197 4 ). Voor elk van deze stoffen werd bij
123 proefpersonen de detectiedrempel bepaald. De detectiedrempel is
de laagste concentratie van een stof die in 503 van de keren dat hij
wordt aangeboden, kan worden waargenomen. De proefpersonen verschillen aanzienlijk in hun gevoeligheid voor elk van de stoffen. Door nu
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de drempels voor de verschillende stoffen over de 123 proefpersonen te
correleren, kan worden nagegaan of de gevoeligheid voor een stof
samenhangt met die voor een andere. Zo bleek in een eerste
experiment, dat tussen de gevoeligheden voor twee nauw verwante
stoffen pentadecanolide en oxahexadecanolide een significante correlatie (r = .76 voor mannen en r = .85 voor vrouwen) werd gevonden, hetgeen betekent, dat iemand die gevoelig is voor de ene stof, ook gevoelig
is voor de andere.
In de groep van 123 proefpersonen werd een dergelijke hoge correlatie
(r = .78) ook gevonden tussen de drempels voor 5 cx-androst-16- en
-3- one en <l4, 16 androstadien -3- one, twee ook qua geur sterk op
elkaar gelijkende stoffen. De drempels voor beide stoffen vertoonden
echter zeer lage correlaties met de drempel voor w-pentadecanolide
(r = .21) voor 5-cx-androsten -3- one en r = . l 0 voor <l4. l 6.androstadien
-3- one). Dit is duidelijk in overeenstemming met hetgeen op grond van
de theorie mocht worden verwacht. Voor niet-primaire geuren zoals
amylacetaat, pyridine en safrol werden in een soortgelijk experiment
correlatiecoëfficiënten gevonden die tussen .23 en .55 schommelden.
De verdeling van de correlatie-coëfficiënten tussen de drempels van
69 stoffen in een groot onderzoek, uitgevoerd door Drs. P.H. Punter, is
weergegeven in fig. 6.
CORRELATION
N=2346

COEFFICIENTS

69 ODORS

F

x1 = .216
500

1

1
1

-1

0

+1

Fig. 6 Histogram van de correlatie coëfficiënten tussen de drempels voor 69 verschillende
geurstoffen bij dezelfde groep proefpersonen (Drs. P. Punter)
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Zoals uit deze figuur blijkt zijn de correlaties overwegend positief m&ar
laag.
Over het eigenlijke transductiemechanisme zeggen noch de resonantietheorie noch de moleculaire vorm iets. Zij leiden uit vrije globale gegevens over de onderscheidbaarheid en gelijkenis van geuren en daaraan
gerelateerde moleculaire eigenschappen van de reukstofmoleculen af,
dat de receptor een speciale gevoeligheid of vorm zou moeten bezitten.
Het zintuig en de receptorcellen zelf worden in deze theorieën vrijwel
niet anders beschouwd dan als de hypothetische tegenpool van de
naderende reukstofmoleculen.
Wellicht is het goed toch ook het zintuig zelf nader te bezien.
Hoog in de neus ligt een klein stuk gepigmenteerde slijmhuid, het olfactorisch epitheel, waarin zich de reukreceptoren bevinden. Dit epitheel is
bedekt met een speciale slijmlaag waar de moleculen doorheen moeten
dringen om contact te kunnen maken met de olfactorische cilia, de
haarvormige uiteinden van de receptorcel. De receptorcellen zijn gedifferentieerde zenuwcellen. Zij zenden de zenuwboodschappen via hun
axonen naar de bulbus olfactorius, een boven de neus gelegen vooruitgeschoven deel van de hersenen.
De receptorcel steekt met een knopvormig uiteinde iets boven de laag van
steuncellen in zijn omgeving uit. Op deze knop ontspringt een aantal
cilia of haren die de oppervlakte van de cel zeer aanzienlijk vergroten en
die in een dicht netwerk verweven liggen met de cilia van andere cellen.
Uit elektrofysiologische studies ( Ottoson 19 5 6) kan worden afgeleid
dat deze olfactorische haren de plaats zijn waar de omzetting van een
chemische boodschap in een neurale boodschap plaatsvindt. Binnen
onze groep in Utrecht heeft Dr. B.P.M. Menco een vries-ets-studie
gemaakt van de ultrastructuur van de membranen van deze olfactorische haren (Men co 197 6, 1977). Het blijkt dat er in de membranen
van de receptorcelharen aanzienlijk meer eiwitpartikels voorkomen dan
in de membranen van de haren van cellen in het respiratorische deel van
de neus. Dit zou op de aanwezigheid van speciale receptoreiwitten in
het membraan kunnen wijzen. Ook op andere gronden is het waarschijnlijk dat receptoreiwitten bij de transductie een rol spelen. Zo
heeft Marilyn Getchell in de V.S. (Getchell, '72) aangetoond, dat na het
toedienen van eiwitinhibitoren zoals n-malemeide de elektrofysiologische reactie van de receptorcellen irreversibel kan worden geblokkeerd. Bovendien liet zij zien, dat de receptoren tegen de inwerking van
de inhibitor konden worden beschermd door kort van te voren reukstof
toe te dienen. Waarschijnlijk spelen receptoreiwitten derhalve een rol in
het transductiemechanisme. Men zou zich kunnen voorstellen dat zij
onder invloed van de reukstofmoleculen een conformationele verande-
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ring ondergaan, die op zijn beurt de permeabiliteit van het membraan
beihvloedt met als gevolg, dat op de gebruikelijke wijze de receptorpotentiaal tot stand komt die weer tot de vorming van actiepotentialen
leidt. Ondanks verschillende pogingen is het tot dusver niet mogelijk
geweest de receptoreiwitten uit het membraan van de olfactorische cilia
met voldoende zuiverheid te isoleren. Het ultrastructurele werk van Dr.
Menco dient in de eerste plaats als voorbereiding op een nieuwe reeks
isolatiepogingen. Het is daarvoor nodig een goede methode te hebben
om de zuiverheid van de verkregen membraanfracties te bekijken. Zolang het niet gelukt is de membraanpartikels te isoleren en langs biochemische weg uitsluitsel over het transductiemechanisme te verkrijgen, blijven we aangewezen op meer indirecte methoden van onderzoek waarvan elektrofysiologische afleiding van enkelvoudige receptorcellen nog de meest directe is. Onderzoek door Duchamp c.s. ( 197 4)
laat zien, dat de reukreceptorcel doorgaans gevoelig is voor een grote
variëteit van reukstoffen, maar dat er toch een zekere grove klassificatie
van r~ceptorcellen mogelijk is. Zo blijken cellen die op een aromatische
verbinding reageren, doorgaans ook meer gevoelig voor andere aromatische verbindingen. Eerder toonde Gesteland al aan, dat de receptorcellen geringe specificiteit vertonen. Het komt vaak voor dat twee verschillende cellen beide op eenzelfde groep van 4 of 5 chemische verbindingen reageren, maar het blijkt ook steeds gemakkelijk mogelijk dan
een verbinding te vinden waarop de ene cel wel en de andere niet
reageert. Er is dus naast een behoorlijke mate van overlap een vorm van
specificiteit.
Al met al wijst dit er mogelijk op, dat een cel een vrij groot aantal
verschillende receptoreiwitten bevat. Elektrofysiologische experimenten
met geurmengsels geven een zeer verwarrend beeld. Vaak onderdrukken
de componenten elkaar. Dit is in goede overeenstemming met een aantal psychofysische experimenten over geurmengsels die wij de afgelopen
jaren hebben uitgevoerd in de hoop via de onderdrukkingsverschijnselen
die zich voordoen tot een klassificatie van geuren te komen.
Aanvankelijk werd verondersteld, dat de onderdrukking van de intensiteit van de geuren in mengsels het gevolg was van onderlinge competitie
van de moleculen van de componenten om een plaats op hetzelfde
receptoreiwit. Dit zou betekenen, dat twee geuren die elkaar onderdrukken, een stukje van het receptormechanisme moeten delen. Een
eenvoudig experiment heeft ons geleerd dat dit niet het geval kan zijn.
Wanneer men bij een prikkel die juist op de drempel ligt en die dus een
kans van 503 heeft om waargenomen te worden, de concentratie verdubbelt, kan men precies voorspellen hoe de kans op waarneming stijgt
op basis van een model van onafhankelijke kansen. Als de kans voor de
enkele concentratie p = .50 is, is de kans op waarnemen van de dubbele
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concentratie .50 + (1-.50) 50 = .75. Dit gaat op voor verdubbeling van
concentraties van pure stoffen en het betekent dat er bij de drempelconcentratie nog een grote overmaat van onbezette receptorplaatsen
vrij is.
Mengt men nu bij dezelfde concentraties twee verschillende stoffen dan
treedt wel degelijk onderdrukking op en ligt de geobserveerde kans op
waarnemen steeds onder de op basis van onafhankelijkheid verwachte
kans. De onderdrukking kan dus niet het gevolg zijn van competitie om
dezelfde plaatsen omdat er immers nog een overmaat van plaatsen aanwezig moet zijn. Wellicht is er sprake van onderdrukking in de cel zelf
als gevolg van inhibitoire interacties bij het binnenkomen van twee
verschillende informaties. Hoewel dit fenomeen ons zeker stimuleert tot
verder onderzoek, slaat het tegelijkertijd voorlopig een bres in onze
hoop langs de weg van de geurmenging te komen tot een deugdelijke
klassificatie van geuren en daarmee tot de oplossing van het belangrijkste probleem waarvoor de onderzoeker op het gebied van de reukzin
zich gesteld ziet.

MORFOGENESE BIJ PLANTEN

door
K.R. Ubbenga en R.J. Bogers
INLEIDING
Wat is morfogenese?
Levende organismen kunnen zich reproduceren. Reproduceren betekent
letterlijk het maken van copieën; organismen hebben dus het vermogen
copieën van zichzelf te maken. Het betreft hier evenwel geen exacte
copieën, getuige de verschillen tussen individuen van één soort. De genetica leert ons bovendien, dat individuen over het algemeen geen volledig
getrouwe copieën zijn van de genetische informatie van (één van) hun
ouders. We kennen twee vormen van reproduktie, nl. geslachtelijke en
ongeslachtelijke. Bij de geslachtelijke reproduktie worden door de organismen na reduktiedeling (meiose) haploïde geslachtscellen of gameten
geproduceerd, die na paring (waarbij de gameten als regel van verschillende individuen afkomstig zijn) een nieuw diploiäe organisme opleveren met de kenmerken van de soort. Er zijn verschillende vormen van
geslachtelijke voortplanting bekend. De vorm waarmee we het meest
vertrouwd zijn is de oögamie, waarbij de gameten gedifferentiëerd zijn
in relatief grote, onbeweeglijke vrouwelijke gameten (eicellen) en relatief kleine, beweeglijke mannelijke gameten (spermatozoiäen). In plaats
van de geslachtelijke voortplanting kunnen bepaalde organismen een
ongeslachtelijke voortplanting vertonen, waarbij de nakomelingen direct
ontstaan uit somatische cellen die zich van het ouderorganisme hebben
vrijgemaakt.
De ontwikkeling van bevruchte eicellen of van enig ander één- of meercellig onderdeel van een ouderorganisme tot een nieuw volwassen individu
wordt ontogenetische ontwikkeling genoemd (we kennen ook een fylogenetische ontwikkeling, dat is het ontstaan van nieuwe soorten in de
evolutie). De biologische discipline die de ontogenetische ontwikkeling
bestudeert, wordt ontwikkelingsbiologie genoemd. Indien we het begrip
ontwikkelingsbiologie ruim opvatten, dan strekt deze zich uit tot gedragsontwikkeling, geestelijke ontwikkeling (bij de mens), enz .. De ontwikkelingsbiologie is echter van oudsher een morfologische wetenschap
en beperkt zich ook nu nog tot de bestudering van de morfogenese.
Onder morfogenese verstaan we de in de erfmaterie vastgelegde strucNatuurkundige Voordrachten N.R. 57. Lezing voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 6 november 1978.
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Plantecel. Als voorbeeld is schematisch een doorsnede door een gedifferentieerde
parenchymcel afgebeeld, zoals die m.b.v. een elektronenmicroscoop te zien is. De celwand (w) kan tot op zekere hoogte vergeleken worden met gewapend beton; de
vlechtijzers bestaan uit lange cellulosemoleculen, ingebed in een cement (matrix) van
pectine en hemicellulose. In groeiende cellen is de plasticiteit van de celwand groter
dan in gedifferentieerde cellen. Overige afk.: c, chloroplast; e, endoplasmastisch reticulum; g, Golgi-blaasjes; k,kern;m,mitochondrion; n, nucleolus;p, plasmalemma; t,
tonoplast; l', vacuole; x, kernmembraan; y, kernporie; z, microtubuli.

tuur- en vormveranderingen die zich tijdens de ontogenetische ontwikkeling voltrekken.
Eén van de vragen die de ontwikkelingsbioloog zich kan stellen is:
waardoor worden de genoemde structuur- en vormveranderingen veroorzaakt? Het onderdeel van de ontwikkelingsbiologie waarin deze
causale vraag wordt gesteld, is de ontwikkelingsfysiologie (ontwikkelingsmechanica). Een belangrijk aspect hiervan is de bestudering van de
regelende processen die de genetisch vastgelegde planmatigheid van de
ontwikkeling tot stand doen komen. Door de stormachtige ontwikkeling van de moleculaire biologie en de celbiologie gedurende de laatste
10 jaar is ons inzicht in de verbanden tussen enerzijds de organisatie en
structuur van de cel en anderzijds de regelende processen die in de cel
bij de moleculaire wisselwerkingen optreden, sterk toegenomen. De
introductie van nieuwe inzichten en technieken uit de moleculaire biologie en celbiologie in de klassieke ontwikkelingsfysiologie en -gene-
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tica heeft geleid tot het ontstaan van een moleculaire ontwikkelingsbiologie. Een belangrijk facet van de moleculaire ontwikkelingsbiologie is
het onderzoek naar de moleculaire basis van het celdifferentiatieproces.
Celdifferentiatie

De kleinste bouwsteen van organismen is de cel (Fig. 1 ). Een cel bezit
alle kenmerken van het begrip levend en heeft dus vermogen tot reproduktie: door somatische kern- en celdeling wordt de genetische inhoud
van de cellen gecopiëerd en overgedragen op de dochtercellen. Bij gecompliceerde veelcellige organismen ontstaat ondanks de nauwkeurige
copiëring van de genetische inhoud tijdens kern- en celdeling een grote
verscheidenheid aan celfenotypen, een proces dat we aanduiden als celdifferentiatie. Elk van de fenotypen onderscheidt zich door zijn specifieke structuur, vorm en functie (Fig. 2).
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Fig. 2.

Celspecialisatie bij de hogere plant. Uit de zygote (bevruchte eicel) ontstaat door
groei en differentiatie op den duur een volledige plant, bestaande uit vele verschillende celfenotypen.
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Door celdeling en actieve celbeweging (bij dieren) ontstaan opeenvolgende ruimtelijke rangschikkingen (configuraties) van cellen. Deze
cellen differentiëren zich, afbankelijk van hun posities binnen de configuraties, in uiteenlopende richtingen. Hierbij ontstaan steeds complexere morfologische en functionele eenheden: weefsels, organen,
orgaanstelsels. Vaak worden deze eenheden op regelmatige wijze herhaald, m.a.w., de organismen vertonen (bij benadering) bepaalde
symmetrieën. Van de vele mogelijke klassen van symmetrie komt er bij
organismen één zeer vaak voor (Fig. 3). Deze symmetrie wordt gekarakteriseerd door de aanwezigheid van een symmetrieas, bij organismen de
lichaamsas genoemd. Als we het organisme (of onderdelen ervan) om
deze denkbeeldige as draaien, dan valt het steeds na gelijke hoeken van
360°
- - met zichzelf samen.
n

Na n rotaties is de uitgangspositie bereikt en zijn de volgende rotaties
equivalent aan de vorige. Bovendien kunnen we door de lichaamsas
n vlakken aanbrengen die het organisme steeds in twee spiegelbeeldige
delen verdelen. Langs de lichaamsas veranderen de morfologische en
fysiologische eigenschappen van het organisme, zodat geen symmetrievlak kan worden aangebracht loodrecht op de lichaamsas, m.a.w., de
lichaamsas is ongelijkpolig. Dit verschijnsel wordt polariteit genoemd.
Het ontstaan van de ruimtelijke ordening van cellen, weefsels en organen duidt men aan als patroonvorming.
De celdifferentiatie voltrekt zich over het algemeen geleidelijk. Eerst
treedt determinatie van cellen of cellencomplexen op. Bij de determinatie wordt de ontwikkelingsgang van cellen vastgelegd, met uitsluiting van de verwezenlijking van de overige mogelijkheden die de
cellen bezitten. Een gedetermineerde toestand is via somatische celdeling overdraagbaar van de ene celgeneratie op de andere, zodat cellijnen ontstaan. Determinatie vindt vaak stapsgewijs plaats, waardoor de
ontwikkelingspotentie van de cellen steeds meer wordt ingeperkt, totdat uiteindelijk de gespecialiseerde structuur en functie van de verschillende celtypen tot expressie komen. Deze laatste stap wordt wel terminale differentiatie genoemd.
We weten nog erg weinig over de moleculaire basis van het celdifferentiatieproces. Tegenwoordig hangt men algemeen de epigenetische theorie aan. Volgens deze theorie ontstaan potentiëel reversibele veranderingen in de genetische informatie als gevolg van wisselwerkingen
tussen kern en cytoplasma. In globale kwalitatieve zin kunnen we ons
hierbij het volgende voorstellen: indien een cel in een bepaalde stabiele
toestand verkeert, dan zal de stroom van informatie van het cytoplasma
uit naar de kern (waarschijnlijk bestaande uit een stroom van specifieke
geactiveerde eiwitten) een bepaald patroon van geblokkeerde en gede-
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Schematische weergave van een hogere plant. De weefsels en organen :ijin OP. karakteristieke wijze gerangschikt rondom de heteropolaire symmetrieas; c6 en c~ geven
een dwarse doorsnede door resp. stengel en wortel, met daarin 6 resp. 3 karakteristieke rotaties en symmetrievlakken (gesloten symmetrie). De bladeren worden op
regelmatige wijze volgens een schroeflijn om de stengel herhaald (open symmetrie).
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blokkeerde genen in stand houden, terwijl omgekeerd de hieruit resulterende stroom van informatie naar het cytoplasma (DNA ~bood
schapper-RNA~ eiwitten) de structurele organisatie en het metabolisch
patroon van de cel (inclusief de informatiestroom naar de kern) in stand
houdt. Een dergelijk dynamisch evenwicht kan worden doorbroken
indien een signaal van buiten de cel de informatiestroom naar de kern
wijzigt, bijv. doordat door het signaal bepaalde regulerende eiwitten
worden geactiveerd of juist gefnactiveerd. Door de gewijzigde informatiestroom worden andere genen geblokkeerd of gedeblokkeerd, met als
gevolg een gewijzigde informatiestroom naar het cytoplasma. We
kunnen ons goed indenken, dat een dergelijke interactie leidt tot een
cascade-effect, waardoor de toestand van de cel steeds meer gaat verschillen van de oorspronkelijke toestand, totdat er een nieuw dynamisch evenwicht wordt bereikt. Een dergelijk mechanisme vereist, dat
de kern-cytoplasma-interacties nauwkeurig op tijd verlopen en dat steeds
op de juiste plaats specifieke signalen worden opgewekt die de
celdifferentiatie in een bepaalde richting sturen. De opwekking van die
signalen kunnen we opvatten als een expressie van wisselwerkingen tussen cellen, in latere stadia ook tussen weefsels en organen in wording,
en uiteraard tussen het organisme en zijn milieu.
Ontwikkelingsbiologen onderscheiden ruwweg twee soorten van dergelijke communicatiesystemen:
a. systemen die de verbinding verzorgen over korte afstand tussen individuele cellen. Deze korte-afstandssystemen worden van grote betekenis
geacht voor de lokale patroonvorming. Concepten als morfogenetisch
veld hebben betrekking op deze communicatiesystemen. Onder een
morfogenetisch veld kunnen we een morfogenetische factor of morfogenetisch signaal verstaan, waarvan de waarde of sterkte afhankelijk is van
de positie binnen een configuratie van cellen. De wijze waarop de cellen
zullen reageren hangt af van hun determinatietoestand (competentie) en
van de waarde of sterkte van het veld;
b. systemen die de verbinding verzorgen over lange afstand tussen individuele weefsels en organen. Deze lange-afstandssystemen spelen naast
de korte-afstandssystemen een belangrijke rol bij de patroonvorming
tijdens latere ontwikkelingsstadia, wanneer reeds weefsels en organen
zijn aangelegd. Aangezien deze signalen lange afstanden moeten overbruggen zijn er speciale transportsystemen en -mechanismen aanwezig.
Bepaalde klassen van hormonen (zie Plantehormonen) behoren tot dit
type signalen.
Uit het bovenstaande komen enkele actuele onderzoeksrichtingen naar
voren, te weten:
a. moleculair-genetisch onderzoek naar de structuur en organisatie van
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de erfmaterie (DNA plus daaraan gekoppelde eiwitten); dit komt neer
op de moleculaire karakterisering van regulatorische eenheden en hun
hiërarchieën;
b. biochemisch onderzoek naar de expressie van genen via boodschapper-RNA en eiwitten, en de regulatie daarvan;
c. biochemisch en celbiologisch onderzoek naar de mechanismen die
ten grondslag liggen aan de patroonvorming.
Het is duidelijk dat deze drie punten een enorm onderzoeksgebied omvatten. Wij zullen ons daarom beperken en slechts twee onderwerpen
behandelen, nl. a) de eerste stap in de patroonvorming bij planten en b)
de lange-afstandssignalen die een rol spelen bij de latere (post-embryonale) ontwikkeling van zaadplanten en hun toepassing in cel- en
weefselkweken.

DE EERSTE STAP IN DE PATROONVORMING BIJ PLANTEN
Embryogenese Hij zaadplanten

De zaadplanten bepalen in zeer sterke mate het aspect van het huidige
plantenrijk. Deze planten zijn voorts van uitzonderlijk economisch belang. Geen wonder dat de interesse in de morfogenese van juist deze
planten bijzonder groot is. Een ieder is vertrouwd met het feit dat deze
hogere planten zich ontwikkelen uit zaden (vandaar hun naam). Het
zaad is echter geenszins het beginpunt van de ontwikkeling, maar vertegenwoordigt een ontwikkelingsstadium, met name een ruststadium,
dat aangepast is aan de wijze van verspreiding in de ruimte van de
nakomelingen. Tijdens de vorming van het zaad voltrekt zich een
belangrijke stap in de ontwikkeling van de plant, nl. die van de embryogenese (het deel van de ontwikkeling dat plaatsvindt binnen de eimembranen of binnen het moederlichaam). Als voorbeeld is in Fig. 4 de
embryogenese weergegeven van het herderstasje (Capsella bursa-pastoris). De eerste deling verdeelt de zygote in twee verschillende cellen,
resp. de terminale, relatief plasmarijke cel met kleine vacuolen, en de
basale cel met relatief weinig plasma en grote vacuolen. Uit de basale cel
ontwikkelt zich door dwarse delingen een cellendraad, waarvan de eindcel soms sterk opgezwollen kan zijn. Dit cellendraadje wordt suspensor
genoemd en is een extra-embryonaal orgaan dat, evenals de trofoblast
bij dooierrijke dierlijke eieren, de resorptie van reservestoffen tot taak
heeft. Uit de terminale cel ontwikkelen zich door geordende celdelingen
verschillende celgroepen en -lagen, die voorbestemd zijn om in onderlinge coördinatie onderdelen uit te voeren van het ontwikkelingsprogramma, zoals dat ligt opgeslagen in de zygote (onder ontwikkelingsprogramma verstaan wij het geheel van gecodeerde instructies waar-
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door de ontwikkeling van het organisme volgens een vast plan verloopt).
Het ontwikkelingsvermogen van het aldus ontstane embryo wordt vrijwel geheel bepaald door de apicale meristemen, dat zijn centra van
celproduktie die zich bevinden aan de beide polen van de embryoas
(Fig. 4). Bij het ontkiemen van het zaad ontwikkelt zich uit het apicale
stengelmeristeem de spruit (dat is het geheel van stengel, bladeren en
zijtakken) en uit het apicale wortelmeristeem het wortelstelsel (zie De
post-embryonale ontwikkeling bij zaadplanten).

- è',E~----#--apicale
stengelmeristeem

Fig. 4.

Embryogenese bij het herderstasje (Capsella bursa-pastoris). Het volgroeide embryo
(uiterst rechts) is naar verhouding kleiner weergegeven.

Bij hogere zowel als bij lagere planten blijken de eicellen in het algemeen een ruimtelijke ordening te vertonen die een voorbode is van de
organisatie van het volwassen individu. Die ruimtelijke organisatie van
de eicel speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het bouwplan
van het embryo. Bijvoorbeeld, de richting van het eerste delingsvlak is
in de inwendige structuur van de eicel verankerd: het staat loodrecht op
de heteropolaire symmetrieas van de eicel (dat is de toekomstige
lichaamsas van het embryo), waardoor de genetisch identieke dochterkernen in verschillende cytoplasmatische milieus terecht komen. Dit
verschil in cytoplasmatische milieus bepaalt hoogstwaarschijnlijk dat de
wisselwerkingen tussen kern en cytoplasma in beide dochtercellen van
meet af aan verschillend verlopen, waardoor zij en de van hen afgeleide
cellijnen zich in verschillende richtingen zullen ontwikkelen. De conclusie is, dat in het algemeen de eerste stap bij de patroonvorming reeds
wordt gezet tijdens de differentiatie van de eicellen, waarbij als het ware
een moleculaire blauwdruk wordt gemaakt van het toekomstige organisme. Het is duidelijk, dat het van fundamentele betekenis is er achter
te komen welke mechanismen verantwoordelijk zijn voor de ontwikke-
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ling van de ruimtelijke ordening van de eicel. We zullen hier dan ook in
de volgende paragraaf wat dieper op ingaan.
De ruimtelijke organisatie van de eicel: een bruinwier als modelsysteem

De eicellen van zaadplanten worden diep in het moederlichaam aangelegd (Fig. 4) en zijn daardoor minder geschikt voor onderzoek. We
moeten daarom uitzien naar andere planten die als het ware model
kunnen staan voor het verschijnsel dat we willen bestuderen. Nu hebben
we reeds opgemerkt, dat de eerste stap in de patroonvorming bij lagere
en hogere planten in wezen op dezelfde wijze verloopt. We hebben dus
in principe een ruime keuze uit modelsystemen. Een aantrekkelijk
systeem is het bruinwier Fucus (plus enkele verwante geslachten zoals
Pelvetia). Dit wier wordt onder andere aangetroffen op dijken en pieren
in de getijdezone aan de Nederlandse kust. Het blaaswier (Fucus vesiculosus) bestaat uit mannelijke en vrouwelijke exemplaren, die in speciale
organen aan het uiteinde van de vertakkingen van het thallus respectievelijk spermatozoïden en eicellen produceren (Fig. Sa). De bevruchting vindt buiten de planten in het zeewater plaats. Spoedig na de
bevruchting wordt om de aanvankelijk naakte protoplast een kleverige
celwand afgescheiden, waarmee de zygote zich stevig kan vasthechten
op de meest uiteenlopende substraten, variërend van graniet tot teflon.
Na het vasthechten ontstaat een plaatselijke uitstulping, waarna de
eerste celdeling de zygote verdeelt in twee ongelijke cellen, resp. de
rhizoïde- en de thalluscel. Uit de rhizoiäecel ontwikkelt zich een
orgaan, de rhizoïde, waarmee het "embryo" zich definitief verankert
aan het substraat. De vorming van de rhizoïde begint ongeveer 12 uur
na de bevruchting. In die periode registreert de zygote gradiënten in
omgevingsfactoren en verwerkt hij deze zodanig dat het "anker" de
gunstigste richting wordt uitgezonden. Uit de thalluscel ontwikkelt zich
door geordende celdelingen het thallus (te vergelijken met de spruit bij
hogere planten).
De gunstige eigenschappen van Fucus houden in, dat de bevruchting en
vroege ontwikkeling zich buiten het moederlichaam voltrekken en
gemakkelijk te bestuderen zijn onder eenvoudige laboratoriumomstandigheden; dat de eicellen (middellijn 0,05 - 0,08 mm) goed te hanteren
zijn; en dat pas na de bevruchting een ruimtelijke ordening ontstaat die
de voorbode is van de organisatie van het volwassen individu. Bovendien
is de richting van de toekomstige lichaamsas gedurende ca. 10 uur na de
bevruchting experimenteel te beihvloeden met goed te kwantificeren
milieufactoren, zoals licht, waarbij de ontwikkeling van de rhizoïde een
gemakkelijk waar te nemen morfogenetisch kenmerk van de
rhizoïdepool van de zygote is (Fig. 5b ). Nadeel van dit systeem is dat
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spermatozoïde

t1
a
Fig. 5.

a. Levenscyclus van het tweehuizige bruinwier Fucus vesiculosus. De rhizoièie
ontwikkelt zich door middel van topgroei uit de rhizoièiepool. Inde zich verlengende
rhizoiäe treden dwarse delingen op (hier niet aangegeven). Uit de basale cellen v·an de
rhizoièie ontwikkelen zich zijrhizolöen.
De tijden zijn gebaseerd op in het laboratorium gekweekte embryo's (éénzijdige belichting, l 8° C).
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b. Invloed van kortdurende belichtingen op de richting van de symmetrieas
van Fucus-embryo's.
De tijdschaal geeft het aantal uren na de bevruchting aan. De rhizoiöen ontwikkelen
zich aan de van de lichtbron afgekeerde zijde. De maximale gevoeligheid voor het
licht ligt tussen ca. 6 en 10 uur na de bevruchting. Het werkingsspectrum heeft een
optimum in het blauwe gebied.

volwassen individuen niet in het laboratorium zijn te kweken, zodat
bijv. genetische experimenten zijn uitgesloten.
Ontwikkeling van de rhizoiäe

Om enig idee te krijgen van de mechanismen die de organisatie van de
zygote teweegbrengen, zullen we eerst een aantal facetten van de vroege
ontwikkeling nauwkeurig beschrijven. We beginnen met een morfologische beschrijving, d.w.z. een beschrijving met behulp van microscopische waarnemingsmethoden. Het toekomstige bouwplan van de
Fucus-plant wordt zichtbaar met de ontwikkeling van de rhizoiäe aan
de rhizoiäepool (Fig. 5a). Bij nadere bestudering blijkt de rhizoïde te bestaan uit een halfbolvormige groeitop waaruit zich een cilindervormig
lichaam ontwikkelt (Fig. 6a). Onder invloed van de hydrostatische druk,
(turgor) in de zygote zet de min fo meer plastische celwand van de groeitop uit. Wil de groeitop hierbij echter zijn vorm behouden en slechts de
cilindervormige rhizoïde verlengen, dan leert een wiskundige analyse ons
dat de uitzettingssnelheid van de celwand volgens een bepaalde functie
moet afnemen van maximaal aan de uiterste top van het groeicentrum
tot nul aan zijn basis (Fig. 6b ). We hebben hier te maken met een algemeen beginsel dat we als volgt kunnen formuleren:
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c

Rhizoïdepool

'\

Thalluspool
Fig. 6.

Groeitop van een Fucus-rhizoiäe. a. De groeitop is opgebouwd gedacht uit een groot
aantal punten (de dikte van de wand is verwaarloosd). Als de verplaatsingssnelheid V
van de punten voldoet aan de in b gegeven uitdrukking, dan blijft de halfbolvormige
top zijn vorm behouden en wordt een cilindervormige rhizoiäe gevormd. De lineaire
groeisnelheid Cis constant. (Eigenlijk is deze functie slechts geldig als de groeisnelheden van een oppervlakte-element in de verschillende richtingen gelijk zijn, d.w.z. bij
isotrope groei. Bij anisotrope groei moet de groeigradiënt voldoen aan een andere
doch verwante functie.)
c. Wordt een expansiegradiënt ter lengte M, zoals hierboven beschreven, ingebouwd aan de rhizoiäepool, dan ontstaat een rhizoiäe waarvan de straal gelijk is aan

2M

a. Bij zichzelf bestendigende groeicentra, zoals de groeitop van rhizoi~
den, behoort bij een bepaalde vorm een bepaalde groeigradiënt (verval
van de groei- ( uitzettings-) snelheid over de groeitop).
b. Wijziging van de groeigradiënt leidt tot een verandering van de vorm
van het groeicentrum.
c. De uiteindelijke vorm van een groeicentrum is onafhankelijk van de
vorm van het oppervlak waaruit het zich ontwikkelt, maar wordt volledig bepaald door de groeigradiënt die bij de initiatie van het groeicentrum over dat oppervlak wordt aangelegd.
Op basis van dit beginsel is door H. Oostrom in ons laboratorium met
behulp van een computer de ontwikkeling van een rhizoïde uit een
zygote nagebootst (Fig. 7a). De wand van de groeitop heeft ongeveer
een constante dikte. Dit betekent dat het dunner worden van de wand
als gevolg van zijn uitzetting precies gecompenseerd moet worden door
synthese van nieuw wandmateriaal. Deze synthesegradiënt is zichtbaar te
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maken als we de uitzetting van de rhizoïdepool belemmeren door bijv.
de druk in de zygote weg te nemen. We kunnen dit bereiken door de
osmotische waarde van het zeewater aanmerkelijk te verhogen met
mannitol. De wandsynthese gaat dan normaal door, waardoor er aan de
rhizoiäepool een wandverdikking ontstaat waarvan de vorm een uitdrukking is van de compensatorische synthesegradiënt. Op grond van

a
,Fig. Z

b

Computersimulaties (als doorsneden door een symmetrievlak) van de vroege ontwikkeling van Fucus-zygoten op basis van de groeigradiënt zoals weergegeven in Fig. 6.
a. Uit waarneming is gebleken dat in het algemeen de lengte van degroeigradiënt M
gedurende de eerste periode van de ontwikkeling volgens een bepaalde functie kleiner
wordt. Een aldus getekende simulatie geeft de doorgaans waargenomen vorm weer. De
wanddikte van de zygote is verwaarloosd.
b. Indien we in plaats van een holle rhizoiäe naar buiten, een massieve rhizoiäe
volgens dezelfde afnemende groeigradiënt naar binnen laten groeien, dan ontstaat de
hier weergegeven wandverdikking. De binnenwaartse lineaire groeisnelheid (massieve
cilinder) is uiteraard veel kleiner dan de buitenwaartse (holle cilinder)!

theoretische overwegingen konden wij voorspellen, dat de wandverdikkingen aan de rhizoïdepool ontwikkelingsstadia zijn van een naar binnen
groeiende massieve rhizoïde (Fig. 7b ). Uitvoerig onderzoek van de vorm
van polaire wandverdikkingen heeft deze voorspelling bevestigd (Fig. 8).
Aangezien in een (halve)bol met uniforme wanddikte de trekkrachten
in de wand overal en in alle richtingen gelijk zijn, hangt de snelheid
waarmee de wand plaatselijk uitzet af van de mate van zijn plasticiteit.
De zygote is dus kennelijk in staat om de plasticiteit van de celwand
plaatselijk zeer nauwkeurig te reguleren. Bovendien hangt hiermee een
regulatie samen van de plaatselijke wandsynthese. Het ligt voor de hand
te veronderstellen, dat wandexpansie en -synthese onder invloed staan
van één overkoepelend regulatiemechanisme van het celwandmetabolisme. De ontrafeling van dit mechanisme zal ons ongetwijfeld iets
leren over de ruimtelijke ordening van de zygote. Het celwandmetabolisme stelt ons echter voor een biochemisch ingewikkeld probleem,
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Fucus-zygote waarbij door verhoging van de osmotische waarde van het zeewater het
uitgroeien van de rhizoiäe is verhinderd. De ophoping van wandmateriaal aan de rhizoiäepool wordt beschouwd als een ontwikkelingsstadium van een massieve, naar
binnen groeiende rhizoiäe (vgl. Fig. 7b). Afk.: r, rhizoiäepool; t, thalluspool; w,
delingswanden.

waarbij nog vele essentiële vragen onbeantwoord zijn. We komen hier in
Cytoplasmatische elektrische velden enz. nog op terug.

Transcellulaire stromen
De ontwikkeling van de rhizoïde is de morfologische expressie van een
keten van gebeurtenissen, die op moleculair niveau is aangevangen. Willen we derhalve iets over zijn oorsprong te weten komen, dan zullen we
naar andere waarnemingstechnieken dan microscopische moeten omzien. Uit onderzoek met fysische meetmethoden (biofysisch onderzoek)
is naar voren gekomen, dat de eerste gebeurtenissen zich waarschijnlijk
afspelen aan de plasmamembraan. Het zijn vooral Jaffe en medewerkers
(Purdue Universitv, V.S.) geweest die de rol van de plasmamembraan

MORFOGENESE BIJ PLANTEN

91

onderzocht hebben. Reeds enige tijd geleden (Jaffe, 1966) konden zij
aantonen, dat door de zygoten een kationenstroom gaat lopen van de
rhizoïde- naar de thalluspool. Deze ionen veroorzaken een cytoplasmatisch elektrisch veld, waarvan de sterkte onder meer afhangt van de
aard van de ionen die de stroom onderhouden. lonen zoals Ca 2 +, die
zich sterk binden aan cytoplasmatische bestanddelen, zullen een veel
sterker veld produceren dan ionen die zich niet zo sterk binden. Daarom onderzochten Robinson & Jaffe (197 5) in eerste instantie het mogelijke bestaan van een Ca 2 +-stroom door de zygoten. Door middel van
een zeer ingenieuze proefopstelling waren zij in staat opname (influx)
en uitscheiding (efflux) van radioactief calcium ( 45 Ca2 +) aan de toekomstige rhizoïde- en thallushelft van de zygoten te meten. De
Ca 2 "" -fluxen werden gemeten over een periode van 6 tot 12 uur na de
bevruchting. Het bleek dat er vanaf 6 uur na de bevruchting een netto
influx van Ca 2 + -ionen optrad aan de toekomstige rhizoïdehelft en een
netto efflux aan de toekomstige thallushelft. De calciumstroom bedroeg
6 uur na de bevruchting ca. 2 picoampère per ei. Volgens Robinson & J affe zou dit op basis van eerdere metingen van de totale
stroomsterkten per ei (J affe, 1966) betekenen dat op dit tijdstip het
grootste gedeelte van de stroom gedragen wordt door Ca 2 + -ionen. Uit
metingen van Jaffe (1966) en Nuccitelli (1978) blijkt dat vanaf 6 uur na
de bevruchting de stroomsterkte per ei aanmerkelijk toeneemt (tot ca.
100 pA per ei op het moment van de ontkieming), terwijl het aandeel
van de Ca 2 +-ionen volgens Robinson & Jaffe dan nog maar zeer gering
is. Kennelijke zijn er ook andere ionen dan Ca 2 +-ionen betrokken bij de
opwekking van de transcellulaire stroom door de zygoten.
Voor Ca2+-ionen is de elektrochemische potentiaal (afhankelijk van de
concentratie en de lading van het ion en de elektrische potentiaal van
het milieu) in het zeewater groter dan in de zygote. De Ca 2+-ionen
hebben dus de neiging de zygote binnen te dringen. Dit kan echter
alleen maar op plaatsen waar de membraan doorlaatbaar is voor deze
ionen. Tegenwoordig veronderstelt men dat dergelijke doorlaatbare
plaatsen bestaan uit eiwitten die kanalen of poriën vormen. De uitscheiding van de Ca 2+-ionen, tegen hun elektrochemische potentiaalgradiënt
in, kost energie. In de membraan zouden zich eiwit-lipidecomplexen bevinden die het energierijke ATP kunnen omzetten in ADP, waarbij de
vrijkomende energie benut wordt om, in dit geval, de Ca 2+-ionen uit te
scheiden. We spreken van ionenpompen. (Voor meer informatie over
opname en uitscheiding van ionen door biomembranen zie: Biomembranen, 50 jaar na Gorter en Grendel, Pudoc, Wageningen, 1976.) Robinson & Jaffe veronderstellen dat de Ca 2+-kanalen en -pompen aanvankelijk homogeen verdeeld zijn in de plasmamembraan van de eicel. Na
de bevruchting zou echter een scheiding van Ca 2 +-kanalen en -pompen
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optreden, waarbij de kanalen zich zouden ophopen aan de toekomstige
rhizoiäehelft en de pompen aan de toekomstige thallushelft.
Om de hypothese van Robinson & Jaffe (1975) te toetsen heeft Nuccitelli (1978) getracht met behulp van een zeer verfijnde techniek plaatselijk stroomdichtheden te meten rondom individuele zygoten van Pelvetia
op verschillende tijdstippen na de bevruchting. Het bleek, dat er vanaf
30 minuten na de bevruchting in de plasmamembraan gebiedjes voorkwamen waar een elektrische stroom de zygote binnentrad, terwijl de
stroom in andere gebiedjes de zygote verliet. Deze gebiedjes veranderden aanvankelijk nogal van positie, hoewel in het algemeen de binnenwaartse-stroomgebiedjes vooral voorkwamen in de toekomstige
rhizoiäehelft en de buitenwaartse-stroomgebiedjes vooral in de thallushelft. Het gebiedje met gemiddeld de hoogste binnenwaartse-stroomsterkte bleek samen te vallen met die sector van het oppervlak van de
zygote, waaruit zich de rhizoiäe zou ontwikkelen. Werd bij éénzijdigebelichtingsexperimenten de lichtbundel enige uren voor het ontkiemen
180° gedraaid, dan ontwikkelde zich bij ca. 50% van de zygoten de
rhizoiäe aan de nieuwe donkere zijde, hetgeen altijd voorafgegaan werd
door een verplaatsing van het gebiedje met de hoogste gemiddelde binnenwaartste-stroomsterkte van de lichte naar donkere zijde van de
zygote. Nuccitelli veronderstelt, dat de binnenwaartse-stroomgebiedjes
onstaan door de vorming van een aanvankelijk instabiel, later stabiel
aggregaat van kationenkanalen aan de toekomstige rhizoïdepool. Hoe
dergelijke aggregaten tot stand komen is nog niet duidelijk.

Cytoplasmatische elektrische velden en de initiatie van de rhizoiäe:
zelfelektroforese
Bestaat er een causale relatie tussen de opwekking van het cytoplasmatische elektrische veld en de initiatie van de rhizoïde? We hebben hierboven uiteengezet, dat wandexpansie en -synthese aan de rhizoidepool
nauw samenhangen. Nu weten we, dat de bouwstenen voor de celwand
(plus eventuele andere factoren, zoals enzymen, die betrokken zijn bij
de wandexpansie en -synthese) in het cytoplasma verpakt worden in
kleine blaasjes die omgeven zijn door een membraan. Deze blaasjes
begeven zich naar de periferie van de cel, waar ze versmelten met het
plasmalemma en dan hun inhoud naar buiten deponeren (exocytose).
Volgens Jaffe en medewerkers (Jaffe et al., 1974 a,b,: Jaffe, 1977;
Nuccitelli, 1978) zijn de in de zytogen opgewekte elektrische velden
van voldoende sterkte om de vermoedelijk negatief geladen blaasjes (zie
Nuccitelli, 197 8) elektroforetisch op te hopen aan de elektrisch positieve rhizoidepool. Deze z.g. zelfelektroforesetheorie verklaart de
ophoping van blaasjes met wandmateriaal aan de toekomstige
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rhizoiäepool (Peng & Jaffe, 1976; Nuccitelli, 1978); zij biedt echter
(nog) geen verklaring voor de subtiele regulatie van de wandexpansie en
-synthese zoals wij die hierboven hebben beschreven. In hoeverre bioelektrische velden in het algemeen een rol spelen bij de polaire verdeling
van geladen (macro-) moleculen en organellen in (Fucus-) zygoten, zal
uit toekomstig celbiologisch, biochemisch en biofysisch onderzoek.
moeten blijken.

DE POST-EMBRYONALE ONTWIKKELING BIJ ZAADPLANTEN
De post-embryonale ontwikkeling zet in bij het ontkiemen van het
zaad. We hebben reeds uiteengezet (blz. 84) dat zich uit het apicale
stengelmeristeem de spruit en uit het apicale wortelmeristeem het wortelstelsel ontwikkelt. Door de voortdurende activiteit van het apicale
stengelmeristeem worden er steeds nieuwe cellen aan de stengel toegevoegd; tevens vindt aan de flanken van het meristeem in een karakteristieke opeenvolging in ruimte en tijd de vorming van bladprimordia en
okselknoppen plaats. In het subapicale deel van het stengelmeristeem
- dat is de halve tot hele centimeter die grenst aan het apicale meristeem - zijn de toekomstige weefsels al te onderscheiden. De zeer korte
stengelleden gelegen tussen de bladprimordia, de z.g. internodiën, zijn
de groeieenheden van de stengel. Deze internodiën verlengen zich
achtereenvolgens door celdeling en celstrekking (celgroei in de richting
van de lengteas van de stengel), waarbij tegelijkertijd de toekomstige
weefsels van de stengel zich ontwikkelen tot functionele structuren. Bij
de meeste tweezaadlobbige planten ontwikkelt zich vervolgens een
lateraal meristeem, dat de groei van de stengel in radiale richting mogelijk maakt. Dit meristeem wordt vasculair cambium of eenvoudigweg
cambium genoemd.
De ontwikkelingspotentie van het apicale stengelmeristeem omvat twee
programma's, nl. een vegetatief en een generatief programma. Bij sommige zogenaamde indifferente soorten komt het generatieve programma
onafhankelijk van milieuomstandigheden tot expressie, nadat zich in de
loop van de vegetatieve ontwikkeling bepaalde fysiologische veranderingen in de plant hebben voltrokken. In het meristeem vinden dan
ingrijpende veranderingen plaats, waardoor zich een bloeiwijze of een
bloem gaat ontwikkelen. Bij andere soorten moet echter eerst aan
bepaalde milieuomstandigheden worden voldaan, wil het vegetatieve
ontwikkelingsprogramma overgaan in het generatieve. Bij de zg. langedagplanten moet de daglengte meer, bij de korte-dagplanten minder dan
een bepaald aantal uren bedragen.
Het ondergrondse deel van de plant ontwikkelt zich door de voortdurende activiteit van de apicale wortelmeristemen. Deze meristemen
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voegen steeds cellen toe aan de wortel en aan het wortelmutsje, een
orgaantje dat een functie heeft bij het doorboren van de grond en het
waarnemen van de zwaartekracht. Onder het meristeem bevindt zich
een grneizone van een halve tot hele centimeter, waarin vooral celstrekking plaatsvindt en waarin zich de verschillende wortelweefsels differentiëren tot functionele structuren. De vertakking van het wortelstelsel
vindt plaats op ongeveer 1 cm van het apicale meristeem door de
vorming van apicale zijmeristemen diep in de wortel, in een weefsellaag
(pericykel), gelegen tussen het vaatweefsel en de cortex. Bij de meeste
tweezaadlobbige planten vindt ook in het wortelstelsel de aanleg van
een cambium plaats.
Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn, dat een centraal vraagstuk is: de
ontwikkeling van de apicale meristemen tijdens de embryogenese en de
lokale patroonvorming (ontwikkeling en rangschikking van de verschillende cellen en weefsels) als gevolg van de activiteit van apicale en
laterale meristemen tijdens de post-embryonale ontwikkeling. We hebben hier te maken met vraagstukken die onder meer intercellulaire wisselwerkingen over korte afstand b~treffen (zie pag. 82 ), waarvan we de
aard op moleculair niveau nog zeer slecht begrijpen. Echter, door de
ontdekking van de plantehormonen, ongeveer 50 jaar geleden, is ons
inzicht in de aard van de wisselwerkingen over langere afstanden tussen
weefsels en organen aanmerkelijk toegenomen. De plantehormonen
spelen niet alleen een rol bij de integratie van de ontwikkeling der
onderdelen (zij worden daarom wel correlatiedragers genoemd), zij
vormen tevens een belangrijke schakel tussen milieu-invloeden (licht,
temperatuur, zwaartekracht, enz.) en de ontwikkeling van de plant. We
zullen hier kort op deze hormonen ingaan.

Plantehormonen
We kennen momenteel 5 klassen van plantehormonen, nl. auxinen, gibberellinen, cytokininen, abscissinen en ethyleen (Fig. 9). Het gaat hier
om chemische verbindingen die in bepaalde delen van het organisme
worden gevormd en in andere delen specifieke reacties teweegbrengen.
Evenals dierlijke hormonen zijn de plantehormonen in zeer lage concentraties actief. De plantehormonen beihvloeden in een vaak gecompliceerd samenspel vrijwel alle groei- en differentiatieprocessen, met inbegrip van bloei, zaad- en vruchtzetting (men vermoedt dat bij de bloei,
naast de bekende klassen van hormonen, specifieke, nog niet
geiäentificeerde bloeihormonen betrokken zijn). Vaak vertonen de verschillende plantesoorten hierbij hun eigenaardigheden. Vele problemen
die nog om een oplossing vragen, hebben betrekking op de perceptie
van signalen uit het milieu en de omvorming van die signalen tot hormo-
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nale signalen, of op produktie, transport en werkingsmechanismen van
de plantehormonen. Voor een recent overzicht van deze problematiek
verwijzen wij naar het boekje "Plantehormonen, 50 jaar na Wents dissertatie" (Pudoc, Wageningen, 1979). De volgende beknopte samenvatting is gebaseerd op de bijdrage van Prof. Dr. J. Bruinsma aan dit
boekje.
Auxinen worden geproduceerd in de apicale stengelmeristemen, in bladeren, bloemen en zaden. Zij worden vervoerd in de richting van het
wortelstelsel, hetzij via het grondweefsel van de stengel door benedenwaarts (polair) transport van cel tot cel, hetzij - van de bladeren uit door de zeefvaten. Auxinen bevorderen de lengtegroei van stengelinternodiën, remmen de ontwikkeling van okselknoppen, stimuleren de
activiteit van het vasculaire cambium, enz.
Cytokininen worden waarschijnlijk uitsluitend in de worteltoppen geproduceerd; met de transpiratiestroom worden zij via de houtvaten naar
de bovengrondse delert getransporteerd. Omdat de mate waarin ze
worden gevormd, afhankelijk is van de activiteit van de worteltoppen,
zijn de cytokininen boodschappers voor tal van signalen uit het wortelmilieu: temperatuur, vochtigheid, minerale voeding, enz. Daardoor
vormen zij een belangrijke schakel tussen de betreffende landbouwkundige cultuurmaatregelen en de bovengrondse groei. In wisselwerking
met onder ander de auxinen reguleren de cytokininen groei, vertakking
(stimulering van het uitlopen van okselknoppen) en veroudering van de
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spruit. Daarnaast zijn zij nodig voor de vorming van bloemen en vruchten.
Gibberellinen versterken vaak de effecten van deze hormonen, maar zij
hebben ook specifieke effecten. Zij worden gevormd in actieve wortel- en stengeltoppen, bladeren en zaden, en circuleren door de gehele
plant via de hout- en zeefvaten. Tot hun specifieke functies behoren
onder meer de mobilisatie van in het zaad opgeslagen reservestoffen
tijdens de ontkieming, en bevordering van de lengtegroei van de stengel
door stimulering van de celdeling in het subapicale deel van het stengelmeristeem. Rozetplanten bijvoorbeeld hebben een geblokkeerde gibberellinesynthese. Deze planten zijn één- of tweejarig, waarbij de bladeren zonder zichtbare internodiën op elkaar zitten. Bij éénjarige planten
zijn àf zomerse dagen met een lichtperiode van meer dan 12 uur per
etmaal (lange-dagplanten, bijv. sla) àf koude dagen tussen 0° en 10° C
(winterannuellen, bijv. wintertarwe) nodig om de gibberellinesynthese
op gang te brengen, zodat de planten doorschieten en gaan bloeien. Bij
tweejarige planten (bijv. biet) wordt in het eerste jaar een rozet gevormd op een verdikte penwortel, die na de winterkoude, waarin de
gibberellinesynthese begint, de energie levert voor het doorschieten.
Abscissinen zijn antagonisten van auxinen, cytokininen en gibberellinen. Zij kunnen in vrijwel alle weefsels van het wortelstelsel en de
spruit worden gevormd. In het algemeen stimuleren deze hormonen de
veroudering van volwassen organen en remmen ze de ontwikkeling van
jonge organen. Bovendien spelen zij een belangrijke rol bij onder meer
de inductie van die morfogenetische processen die leiden tot de bescherming van de plant tegen ongunstige milieuomstandigheden. Bijvoorbeeld, bij het korter en koeler worden van de dagen gaat de vorming van
abscissine in de bladeren die van gibberelline overheersen. Het omslaan
van een dergelijke balans doet o.a. de cambiumactiviteit bij bomen en
heesters ophouden en de bladaanleg aan de meristemen omslaan in de
aanleg van knopschubben, die de meristemen beschermen tegen de
naderende winter.
Het gasvormige ethyleen kan onder bepaalde omstandigheden worden
gevormd in alle delen van de plant. Het wordt vervoerd via de intercellulaire holten en langs het oppervlak van de plant. Evenals abscissine remt
ethyleen de ontwikkeling van jonge delen en bevordert het de veroudering van volwassen delen. Zo produceert het stengeltje van een kiemplantje in het donker van de grond ethyleen, dat de ontwikkeling van
het pluimpje (apicaal stengelmeristeem plus jonge blaadjes) remt. Hierdoor blijven de jonge blaadjes netjes samengevouwen langs het stengeltopje, zodat het stengeltje zo weinig mogelijk weerstand ondervindt op
zijn weg naar boven. Wanneer dit eenmaal in het volle daglicht is
gekomen, wordt de vorming van ethyleen onderdrukt en kan het
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pluimpje zich ontwikkelen. De vorming van ethyleen wordt vaak geïnduceerd door stresscondities, zoals mechanische beschadiging, enz.
Bij de hierboven besproken effecten hebben we nog niet de enorme
formatieve invloed van plantehormonen besproken. Beschadiging van
plantedelen leidt vaak tot regeneratie in de vorm van stimulering van
celdelingen in de normaal niet-deelvaardige gedifferentieerde weefsels
onder het beschadigde oppervlak, gevolgd door de vorming van Of
wortels Of spruiten. De vorming van deze adventieve (= op ongebruikelijke plaatsen voorkomende) organen staat onder invloed van plantehormonen, in het bijzonder auxinen en cytokininen.Dit grote regeneratievermogen maakt het mogelijk planten vegetatief te vermenigvuldigen (stekken). In de laboratoria is dit stekken uitgegroeid tot een
cel- en weefseltechniek, waarmee het mogelijk is morfogenetische processen te bestuderen in de reageerbuis. We zullen het belang van deze
techniek voor het fundamentele en toegepaste morfogenetische
onderzoek bij hogere planten nu kort belichten.
Plantaardige cel- en weefselkweek: de reageerbuisplant
Bij plantaardige cel- en weefselkweken worden fragmenten of afzonderlijke cellen van volwassen niet-deelvaardige weefsels geïsoleerd en in
leven gehouden op volledig gedefinieerde voedingsbodems. Het morfogenetische gedrag van deze weefsels of cellen hangt in hoge mate af van
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de plantehormonen die we aan de voedingsbodem hebben toegevoegd. Zo
kunnen in een stukje stengelmerg van tabak (Nicotiana tabacum) celdelingen worden gefüduceerd met een combinatie van auxine en cytokinine. Gegeven bepaalde voedings- en milieufactoren (belichting, temperatuur), bepaalt de verhouding van de auxine- en cytokinineconcentratie of er in het woekerende weefsel (callus) Of spruiten Of wortels of
in het geheel geen organen worden gevormd (Fig. 10). In het algemeen
bevordert een relatief hoge auxineconcentratie de vorming van wortels,
een relatief hoge cytokinineconcentratie de vorming van spruiten. In de
reageerbuis kan men aldus intacte planten laten ontstaan door eerst een
callusweefsel te produceren, waarin op een voedingsbodem met een
relatief hoge cytokinineconcentratie spruiten worden geïnduceerd, die
daarna beworteld worden op een voedingsbodem met een relatief hoge
auxineconcentratie.
Door fragmenten van een los callusweefsel te laten schudden in een
vloeibaar voedingsmedium raken cellen en celklompjes los. Door middel
van herhaalde filtratie kunnen de celklompjes zoveel mogelijk verwijderd worden, waardoor een celsuspensiekweek wordt verkregen.
Over het algemeen bestaan dergelijke celsuspensiekweken altijd uit een
combinatie van afzonderlijke cellen en celklompjes. Met behulp van een
micromanipulator kan uit een celsuspensiekweek één cel worden afgezonderd, die in microcultuur kan worden gebracht en tot callusvorming
kan worden aangezet. Het callusje kan dan weer overgezet worden op
een vaste voedingsbodem met een relatief hoge cytokinine concentratie,
waarna de gevormde spruiten beworteld worden op een vaste voedingsbodem met een relatief hoge auxineconcentratie (Fig. 11). In plaats van
één cel af te zonderen met behulp van een micromanipulator, kan men
de cellen van een celsuspensiekweek uitzaaien op een vaste voedingsbodem. De .uit afzonderlijke cellen opgekweekte callusjes (de plaatsen
met afzonderlijke cellen zijn van te voren met een merkteken aangegeven) kunnen nu op de hierboven beschreven wijze gebruikt worden
om plantjes te verkrijgen. Op deze manieren kan dus uit één cel, door
vegetatieve vermenigvuldiging, een lijn van in principe genetisch identieke planten ("kloon") worden opgekweekt.
In zowel callus- als celsuspensiekweken kunnen afzonderlijke cellen zich
gaan gedragen als zygoten. Deze cellen vertonen dan een opeenvolging
van celdelingen, die sterk gelijken op of volledig overeenkomen met die
tijdens de normale embryogenese. Er ontstaan dan ook normaal
uitziende embryonen, waaruit zich gehele planten ontwikkelen. Het
percentage cellen dat deze eigenschap vertoont, hangt af van de aard
van het uitgangsweefsel en van de kweekomstandigheden van het callus
of de celsuspensie.
Uitermate spectaculair is de inductie van embryogenese bij pollen-
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Demonstratie van het grote regeneratievermogen van hogere planten m.b.v. cel- en
weefselkweektechnieken. Uit deze cyclus blijkt dat in één gedifferentiëerde cel de
genetische informatie voor de gehele plant ligt opgesloten. (Vrij naar V. Vasil en
A.C. Hildebrandt, 1967, Planta 75, 139-151.}

korrels (stuifmeel). Bij de bevruchting kiemen de pollenkorrels aan het
oppervlak van de stempel, waarna de gevormde pollenbuis de stijl
binnendringt op weg naar de zaadknop. De pollenbuis bezit één
haploiäe vegetatieve en twee haploiäe generatieve kernen. De laatste
twee kernen dienen voor de bevruchting van de eicel en de primaire
endospermcel. Indien nu bijv. de pollenkorrels van een doornappelsoort
(Datura inoxia) worden uitgezaaid in een eenvoudig voedingsmedium
(in dit geval slechts bestaande uit 2% saccharose in gedestilleerd water),
dan wordt het ontwikkelingsprogramma van de pollenkorrels volledig
omgeschakeld en gaan zij zich vrijwel allemaal gedrag.en als zygoten. Op
deze wijze ontstaan haploiäe embryonen, waaruit zich na geringe
wijziging van het medium (toevoeging van ijzer) haploiäe planten ontwikkelen. Niet voor alle soorten is het vereiste medium voor embryoinductie even eenvoudig. Er zijn soorten die een rijker medium en een
bepaalde auxine-cytokinineverhouding vereisen. Bovendien hangt het
succes van de embryo-inductie mede af van de ouderdom en kweekomstandigheden (licht, temperatuur) van de donorplanten en van de
voorbehandeling van de afgesneden helmhokjes (bij Datura is bewaren
van de afgesneden antheren gedurende 24-48 uur bij 4°C aan te
bevelen).
De wetten van de overerving (wetten van Mendel) werden ontdekt door
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onderzoek aan hogere organismen. Een doorbraak in ons inzicht in de
moleculaire grondslag van de expressie van de genetische informatie
vond plaats door genetisch onderzoek aan bacteriën. Het is gebleken dat
het genetisch apparaat bij eukaryotische organismen (dat zijn organismen die een echte celkern bezitten) afwijkt van dat van bacteriën, en
dat ook de expressie van de genetische informatie bij eukaryoten anders
verloopt.
De bacteriegenetische technieken zijn echter zulk een machtig wapen
gebleken, dat men naarstig heeft getracht die ook toe te passen op
hogere organismen. Men heeft deze technieken inderdaad kunnen toepassen op dierlijke en plantaardige celkweken, zodat een somatische-celgenetica is ontstaan. De celkweken maken het, evenals bacteriekweken,
mogelijk miljoenen cellen bloot te stellen aan mutagene behandeling en
de weinige gemuteerde cellen te selecteren. Aangezien vele mutaties
recessief zijn, wordt bij mutatie-inductie en -selectie graag gewerkt met
halploiäe cellen, waarin ook recessieve mutaties onmiddellijk tot
expressie komen. De somatische-plantecelgenetica kan hierbij in
sommige gevallen gebruik maken van stuifmeelkorrels of daarvan afgeleide haploïde-celsuspensiekweken.
Voor een somatische--celgenetica is het van belang dat men verschillende
typen cellen met elkaar kan kruisen, zodat celhybriden ontstaan die op
hun eigenschappen kunnen worden onderzocht. Dit is mogelijk door
middel van somatische-celhybridisatie, waarbij de te kruisen celtypen
met betrekkelijk hoge frequentie worden gefuseerd in bepaalde voedingsmedia. Dergelijke celfusies kunnen worden gevolgd door versmelting van de kernen van de fusiepartners, zodat hybride monokaryons
ontstaan. Bij hogere planten heeft men hierbij te kampen met het
probleem dat de cellen omgeven zijn door een celwand (Fig. 1 ), waardoor celfusies zijn uitgesloten. Het is echter bij verschillende celtypen
mogelijk gebleken de celwand te verwijderen met behulp van bepaalde
enzymen die de celwand afbreken. De aldus verkregen wandloze cellen
(vrije protoplasten) kunnen in leven worden gehouden en worden gefuseerd in bepaalde isotonische voedingsbodems. Voordat de (eventueel
gefuseerde) protoplasten zich gaan delen regenereren zij een nieuwe
wand, waarna zij dus weer compleet zijn. Voor de produktie van vrije
protoplasten kan men uitgaan van vers weefsel (bijv. het bladmoes van
de tabaksplant), of van haploïde of diploïde celsuspensiekweken.
Het feit dat plantecellen, in tegenstelling tot dierlijke cellen, door
middel van aanpassing van de hormonale samenstelling van het kweekmedium zich tot een volledig organisme kunnen ontwikkelen, geeft .aan
de somatische-plantecelgenetica een extra dimensie. Zo is het in
principe mogelijk de invloed van mutaties en/of celhybridisaties op de
ontwikkeling van de plant te bestuderen. Dit betekent dat de soma-
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tische-plantecelgenetica tevens nieuwe gereedschappen biedt voor de
plantenveredelaars. Door de inductie en selectie van celmutanten
kunnen nieuwe planten worden verkregen, terwijl de somatische-celhybridisatie demogelijkheid biedt nieuwe hybriden te produceren, die
langs geslachtelijke weg niet zijn te verkrijgen. We moeten hierbij evenwel opmerken dat tot nu toe is gebleken dat met behulp van
somatische-celhyb1idisatie vrijwel uitsluitend hybriden zijn te verkrijgen
die langs geslachtelijke weg, zij het soms met enige moeite, ook kunnen
worden voortgebracht (bijv. hybriden tussen Petunia-soorten). In een
enkel geval is het echter gelukt een hybride te produceren die langs geslachtelijke weg niet is te verkrijgen (bijv. een kruising van aardappel
met tomaat (Melchers 1978).
We hebben reeds opgemerkt dat haploïde cellen van groot belang zijn
voor de somatische-celgenetica. De veredelaar kan dankbaar gebruik
maken van het feit dat door verdubbeling van het aantal chromosomen
van haploïde cellen (een verschijnsel dat in de celkweken vaak spontaan
optreedt) diploïde cellen ontstaan, waaruit zich volledig homozygote
planten kunnen ontwikkelen. Deze planten zijn in de veredeling vooral
van belang als uitgangsmateriaal voor de produktie van hybriden. Door
gebruik te maken van haploïde cellen kunnen veel sneller homozygote
planten worden verkregen dan door middel van herhaalde zelfbevruchting.
De somatische-plantecelgenetica heeft grote mogelijkheden voor de oplossing van fundamentele vraagstukken met betrekking tot de structuur
van de genetische informatie en de expressie ervan via RNA en eiwitten;
vraagstukken die, zoals we reeds eerder hebben uiteengezet (blz. 82 ),
van groot belang zijn voor het begrijpen van de celdifferentiatie. Ook de
praktische toepassingen zijn veelbelovend. Er zijn reeds voor de vakman
belangwekkende resultaten geboekt, zoals is gebleken uit het onlangs
(augustus 1978) in Calgary gehouden congres van de International
Associaton of Plant Cell and Tissue Culture. Toch zijn er nog vele
technische problemen te overwinnen; voor de korte termijn moet
derhalve gewaakt worden voor overdreven verwachtingen. Voor meer
informatie over de somatische-plantecelgenetica willen wij verwijzen naar
een aantal artikelen . over genetische manipulaties met planten,
verschenen in het Vakblad voor Biologen, jaargang 57 (1977) nrs. 6, 7
en 8.
De somatische-celgenetica is de jongste loot van de plantecel- en
-weefselkweektechniek. Daarnaast wordt deze techniek veelvuldig
toegepast in andere takken van het morfogenetisch onderzoek, zowel
zuiver wetenschappelijk als toegepast (bijv. vegetatieve vermeerdering).
Het morfogenetisch onderzoek aan de hogere plant is dan ook in toenemende mate onderzoek aan de "reageerbuisplant".
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NIEUWE ONTWIKKELINGEN
IN DE KLEURENFOTOGRAFIE

door
A.C.H. van Peski
Het schijnt tot één van de elementaire behoeften van de mens te behoren om zichzelf en zijn omgeving in afbeeldingen vast te leggen. Was
het in het verre verleden maar aan weinigen gegeven om dit in een
zodanige vorm te doen dat het de tand des tijds kon doorstaan, zoals
bijvoorbeeld de beroemde prehistorische tekeningen in de grot van
Lascaux in Zuid-Frankrijk, de fotografie heeft deze primitieve behoefte
omgevormd tot massavermaak. Hoeveel foto's, dia's en films zullen er
tijdens de komende feestdagen en wintersportvakanties weer niet verschoten worden?
Een bezwaar van de conventionele wijze van fotograferen en filmen is
wel dat men dagenlang, zo niet wekenlang moet wachten, alvorens men
de resultaten van zijn creativiteit aan al dan niet geïnteresseerde familieleden en kennissen kan laten zien. Hierin is een enorme verbetering
gebracht via de recent op de markt gebrachte systemen voor directklaarfotografie en -cinematografie, systemen welke uitmunten door een
perfekte beheersing van de fotografische chemie, een multidisciplinaire
tak van de chemie waarin onder meer de fotochemie, de vastestofchemie, de colloiächemie, de elektrochemie, de anorganische chemie en
de organische chemie vertegenwoordigd zijn.

Alvorens deze geavanceerde produkten te behandelen, is het zinvol via
de behandeling van enkele onderdelen uit de geschiedenis van de
kleurenfotografie een beter inzicht te krijgen in de theorie van het
kleurenfotografisch systeem.
Fotografische emulsies op basis van zilverhalogeniden zijn van huis uit
slechts voor het ultraviolette, het violette en het blauwe deel van het
spectrum gevoelig. Om kleurenfotografie te kunnen bedrijven is het
uiteraard noodzakelijk ook het groen, geel en rood te kunnen registreren. Dit kan worden bereikt door bepaalde kleurstoffen, de zogenaamde
spectrale sensibilisatoren aan de emulsie toe te voegen. Iets meer dan
Natuurkundige Voordrachten N .R. 5 7. Lezing voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 20 november 1978.
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honderd jaar geleden, namelijk in 1873 maakte Hermann Wilhelm Vogel
tijdens voordrachten voor de "Deutsche Chemische Gesellschaft" en de
"Verein zur Förderung der Photographie" de zo belangrijke ontdekking
van deze stoffen bekend. Tot dan konden groene, gele en rode kleuren
slechts als zwart in het positieve beeld worden weergegeven. Dank zij
Vogels ontdekking werd niet alleen de mogelijkheid geopend alle
kleuren van het zichtbare deel van het spectrum in de juiste toonwaarden op de lichtgevoelige laag vast te leggen, maar verkreeg ook de
kleurenfotografie in de vorm zoals we die heden ten dage kennen, zijn
bestaansgronden. Het is interessant hier te memoreren hoe Vogel tot
zijn in feite toevallige ontdekking gekomen is.
Aan het eind van de vorige eeuw werden hoofdzakelijk de natte collodiumplaten nog het meest gebruikt. Om lichtverstrooifüg in de laag
tegen te gaan, werden wel gele kleurstoffen toegevoegd, die als taak
hadden het ongewenste strooilicht te absorberen. Tijdens het onderzoek
van enkele proefplaten van de Engelsman Lt-kol. Stuart Wortley stelde
Vogel tot zijn verbazing vast dat de gevoeligheid van deze platen tot in
het groene gedeelte van het spectrum doorliep. Onderzoekingen wezen
uit dat dit opmerkelijke gedrag te wijten was aan de geelrode kleurstof
die Wortley als antihalo-kleurstof gebruikt had. Bij een hierop volgende
contröleproef maakte Vogel gebruik van coralline, ook wel genaamd
aurine of rosolzuur, een geelrode kleurstof behorend tot de klasse der
trifenylmethaankleurstoffen: een uiterst gelukkige greep, omdat deze
kleurstof spectraal-sensibiliserende eigenschappen bezit (fig. 1). Na de
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bekendmaking van zijn ontdekking ontstonden felle controversen, omdat het resultaat door enkele onderzoekers door onjuiste werkwijzen of
meetmethoden niet gereproduceerd kon worden, totdat Becquerel met
chlorofyl als sensibilisator Vogels resultaten kon bevestigen, waarna de
bezwaren langzaam wegebden. Al heel spoedig werd ook met mengsels
van kleurstoffen gewerkt, zoals met bijvoorbeeld azaline (chinolinerood
met basisch chinolineblauw). In 1885 kwamen de eerste panchromatische azaline-platen met een gevoeligheid tot 600 nm op de markt.
(fig. 2).
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Hoewel er in de eeuw die er sinds de ontdekking van de spectrale
sensibilisatie achter ons ligt, veel gewerkt is aan dit fenomeen, resulterend in enorme hoeveelheden nieuwe kleurstoffen, het spectraal sensibiliseren tot in het infrarood, het bekend worden van nieuwe effecten
zoals het supersensibilisatieeffect, spectrale sensibilisatie van halfgeleiders, enzovoorts, is het mechanisme ervan nog steeds niet volledig
begrepen. Nog steeds is bijvoorbeeld de vraag niet beantwoord of er een
directe elektronenoverdracht van de kleurstof naar het zilverhalogenide
optreedt of dat er sprake is van een energieoverdracht. (tabel 1)
Chromogene ontwikkeling
Gaan we nu weer terug in de geschiedenis, dan is de volgende mijlpaal in
de ontwikkeling van de hedendaagse subtractieve kleurenfotografie ongetwijfeld de publikatie van de op naam van Rudolph Fischer en
H. Siegrist staande oktrooien DRP 257.160 in 1912 en DRP 253.335 in
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1911. Het door hen gepatenteerde procédé, waarin de emusielaag uit
enkele dunne, over elkaar gegoten lagen opgebouwd is, en waarbij een
zogenaamde chromogene ontwikkeling toegepast is, berust in principe
op het door B. Homolka in 1907 geconstateerde feit dat een groot
aantal chemische verbindingen in staat is bij de ontwikkeling van belicht
zilverhalogenide naast het zilverbeeld ook kleurstoffen te vormen. Hij
stelde bijvoorbeeld vast dat thioindoxyl en indoxyl als fotografische
ontwikkelstof werkzaam zijn en tijdens dit proces geoxideerd worden
tot respectievelijk het rode thioindigo en het blauwe indigo. Doordat
deze kleurstoffen onoplosbaar zijn in water, blijven ze zitten op de
plaatsen waar ze gevormd zijn (fig. 3).
0
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Fig. 3

Dit type van kleurvorming wordt primaire kleurontwikkeling genoemd.
Rudolph Fischer maakte gebruik van een wat andere wijze van chromogene ontwikkeling. Hij had namelijk gevonden dat de oxidatieprodukten van sommige ontwikkelstoffen in staat zijn met andere stoffen,
zogenaamde kleurko.ppelaars, te reageren tot een kleurstof. a-Naftol
vormt bijvoorbeeld met geoxideerde dimethyl-p-fenyleendiamine het
a-naftolblauw. (fig. 4 ).
R. Fischer heeft deze reactie gebruikt om éénkleurige papieren te fabriceren. Aan de emulsie werden, al naar gelang de gewenste kleur, bepaalde kleurkoppelaars toegevoegd, die bij de ontwikkeling met p-fenyleendiaminen dan een kleurstof vormden. Dergelijke papieren werden
door de firma Neuen Photographische Gesellschaft in Berlijn onder de
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naam Chromalpapier op de markt gebracht. De fabricage werd echter
bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog stopgezet en is daarna niet
meer hervat.
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Daarnaast stelde Fischer in zijn octrooien ook voor een meerlagige film
te gieten, waarin de onderste laag roodgevoelig, de middelste laag groengevoelig en de bovenste laag slechts blauwgevoelig zou zijn. In elk van
de lagen konden dan de juiste kleurkoppelaars gebracht worden, waardoor er na het ontwikkelen beeldmatig de juiste kleurstoffen gevormd
zouden zijn. (fig. 5).
Helaas was zijn idee bij de toenmalige stand der techniek niet te verwezenlijken daar zowel de spectrale sensibilisatoren als ook de kleurkoppelaars niet diffusievast in de voor hun gereserveerde laag verankerd
konden worden-, waardoor de scheiding der deelbeelden praktisch niet
mogelijk was.
In 1922 werd de researchleiding van Eastman Kodak in contact gebracht met de musici Leopold D. Mannes en Leo Godowsky, Jr" die in
de kelder van hun huis in New York met experimenten bezig waren om
kleuropnamen te maken via meerlagige gietingen. Er ontstond een
vruchtbare samenwerking tussen hen en de Kodak Researchlaboratoria
en in 1930 traden zij zelfs toe tot de Kodak-organisatie. Het probleem
van de diffusie van de spectrale sensibilisatoren werd opgelost en in
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1935 werd uiteindelijk de Kodachrome-film op de markt gebracht.
Deze film was opgebouwd uit drie lichtgevoelige lagen (fig. 6). De
onderste lichtgevoelige laag is rood- en blauwgevoelig, de middelste
groen- en blauwgevoelig en de bovenste uitsluitend blauwgevoelig.
Tussen de bovenste en de ondergelegen lagen is een uit colloïdaal zilver
bestaande geelfilter aangebracht om het blauwe licht te absorberen. De
kleurkoppelaars waren bij dit systeem niet in de emulsielaag, maar daarentegen in de ontwikkelaar aanwezig. Door een uiterst gecompliceerd
systeem van chromogene ontwikkeling in combinatie met een gecontroleerde diffusie van bleekbaden slaagde men er in de gele, magenta- en
::yaan-kleurstoffen in de juiste laag van de film te krijgen, resulterend in
een positief kleurenbeeld.
Enige jaren later werd door Wilder een variant op deze ontwikkelmethode uitgewerkt, waarbij het invoeren van de kleuren in de juiste
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lagen niet meer gebaseerd was op de onderlinge ligging van die lagen in
de diepte van de film, maar op het verschil in lichtgevoeligheid van de
drie emulsies. Door het complexe ontwikkelprocédé van zowel de
Kodachrome-I- als ook de Kodachrome-II-emulsie is het niet mogelijk
geweest de gebruiker zelf zijn films te laten ontwikkelen. De films
moesten naar speciaal daarvoor ingerichte ontwikkelcentrales ter verwerking opgestuurd worden.
De Agfa Filmfabriek, toen nog in Wolfen gevestigd, zocht de oplossing
van het probleem van de vervaardiging van kleurenfilms in een geheel
andere richting. Zij trachtten kleurkoppelaars te vinden, die door hun
specifieke molecuulstructuur niet in de lagen konden diffunderen. De
meest geëigende, diffusievaste kleurkoppelaars bleken langgestrekte
moleculen te zijn (fig. 7). Niet alleen de grootte van de moleculen, maar

Fig. 7

meer in het bijzonder de lengte van de keten bleek bepalend voor de
diffusieechtheid te zijn. Het resultaat van Agfa's fundamenteel-wetenschappelijk werk was dat zij in 1936 op de markt kon komen met de
Agfacolor-Neu film. Deze film bestond, evenals de Kodachrome-films,
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uit drie emulsielagen, die - van de basis uit gezien - achtereenvolgens
voor rood, groen en blauw gesensibiliseerd zijn. Tussen de tweede en
derde laag bevindt zich de geelfilterlaag. Aan de achterzijde van de film
ligt een antihalo-laag. De roodgevoelige laag bevat tevens kleurkoppelaars voor cyaan (blauwgroen), de groengevoelige laag die voor magenta
(purper), en de blauwgevoelige die voor geel. Na een opnamebelichting
wordt. de film eerst aan een zwart/witontwikkeling onderworpen, waardoor er in alle drie lagen negatieve zilverbeelden als kleuruittreksels
ontstaan. Vervolgens wordt de film diffuus herbelicht en in een kleurontwikkelaar ontwikkeld, waarbij nu dus slechts dat zilverhalogenide,
dat bij de eerdere zwart/wit-ontwikkeling door het ontbreken van een
latent beeld niet aan bod was gekomen, in zilver wordt omgezet. Er
ontstaan in elke laag naast het positieve zilverbeeld tegelijkertijd positieve kleurstofbeelden. Vervolgens wordt zowel het negatieve als
positieve zilverbeeld weggebleekt, waardoor in de emulsielagen alleen de
drie kleurstofbeelden overblijven, die in een subtractieve samenwerking
een positieve reproductie van de kleurenpracht van het voorwerp weergeven.
Eastman Kodak heeft later toch ook een systeem (het zogenaamde
Ektachrome-systeem) uitgewerkt, waarbij de kleurkoppelaars niet
tijdens het ontwikkelen toegevoegd worden, maar waarin deze zich in
de fotografische emulsie bevinden. Agfa gebruikte de methode van
diffusie-echte moleculen, Kodak daarentegen is uitgegaan van in water
onoplosbare stoffen, waaraan de kleurkoppelaars gebonden zijn, en die
zich in de vorm van kleine oliedruppeltjes in de laag bevinden.
De hier boven beschreven systemen zijn in de loop van de tijd sterk
geperfectioneerd, waardoor er nog steeds materialen volgens die werkwijzen gefabriceerd en verwerkt worden. In dit verhaal zijn gemakshalve
uitsluitend omkeerprocédé's de revue gepasseerd; de. negatief/positiefprocédé's wijken er echter in wezen nauwelijks van af.
Het kleurstofbleekprocédé
Een geheel ander kleurenfotografisch systeem is het kleurstofbleekprocédé, dat gebaseerd is op een beeldmatige afbraak van azo-kleurstoffen. Dit systeem heeft boven de reeds besproken kleurenfotografieprocédé's het voordeel dat de heden ten dage ter beschikking staande
azo-kleurstoffen veel lichtechter zijn dan de tijdens de ontwikkeling
door de reactie van de geoxideerde ontwikkelstof met een kleurkoppelaar gevormde azomethine- en indoaniline-kleurstoffen. Hoewel het
procédé in principe al lang bekend was, is het aan dr. Béla Gaspar te
danken dat het praktisch toepasbaar is geworden, onder andere in het
Gasparcolor-systeem en in modernere materialen als Agfachrome CU
410 en Cibachrome.
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Een nadeel van het systeem is echter de geringe lichtgevoeligheid van
het materiaal, veroorzaakt doordat de kleurstoffen reeds vààr de belichting in de laag aanwezig zijn, resulterend in een sterke lichtabsorptie. De
toepassing blijft daardoor hoofdzakelijk beperkt tot kopieermaterialen,
een gebied waar lichtgevoeligheid minder belangrijk is dan een goede
kleurechtheid.
Het lichtgevoelige materiaal voor het kleurstofbleekprocédé is ook uit
drie lagen opgebouwd, te weten een blauwgevoelige laag waarin een
gele, een groengevoelige waarin_ een magenta-, en een roodgevoelige
waarin een cyaan-azokleurstof meegegoten is. Na-een beeldmatige belichting wordt het materiaal op de normale wijze zwart/wit ontwikkeld,
en er ontstaat dus in de drie lagen een uit metallisch zilver opgebouwd
negatief. In het daaropvolgend kleurstofbleekbad worden de azokleurstoffen evenredig aan de gevormde hoeveelheid beeldzilver afgebroken.
De aanwezigheid van een organische katalysator als elektronen-overdrager van het vaste zilver naar de diffusievaste kleurstoffen, zoals pyrazine, chinoxaline of fenazine, en een complexvormer voor zilverionen,
zoals thioüreum of jodide-ionen, zijn hierbij van essentieel belang. De
afbraak van de azo-kleurstof tot ongekleurde amino-verbindingen verloopt als aangegeven in fig. 8. Enkele typerende vertegenwoordigers van
toegepaste azo-kleurstoffen zijn in fig. 9 vermeld.
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Dire kt-klaar-fo tografie
Tot de meest fascinerende kleurenfotografie-procédé's behoren ongetwijfeld de moderne direct-klaarsystemen. Allereerst was er het Polaroid-kleurenprocédé, dat in 1963 geïntroduceerd werd. Ongeveer één
minuut na de opname is de foto al klaar! Dit diffusie-overdrachtsysteem, waarbij een negatief- en een positiefpapier gebruikt werd, is
later nog geperfectioneerd in het SX70-systeem van Polaroid, dat in
1972 geïntroduceerd werd, en het Instant-systeem van Kodak dat op 20
april 1976 voor het eerst in het openbaar vertoond werd. Er is al veel
over beide systemen in de literatuur gepubliceerd. Toch lijkt het me
interessant toe ze met elkaar te vergelijken. Hierbij zal wellicht ook bij
de lezer het idee zich vormen alsof de Kodak Researchmensen het
Polaroid-systeem op een schoolbord schematisch weergegeven hebben
en waar mogelijk zich op grond hiervan tot taak gesteld hebben alle
Polaroid-eigenschappen te evenaren, maar dan met tegengestelde resultaten (negatief-positief, vastkoppelend-loskoppelend, voor-achter).
Voor beide systemen geldt dat de foto direct na de opname zichzelf
buiten de camera bij gewoon dag- of kunstlicht in circa acht minuten
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ontwikkelt. Het gehele ontwikkelproces verloopt in daglicht, in licht
dus dat vele miljarden maal zo intens is als het licht dat voor de belichting nodig was. Er hoeft ook niet met chemicaliën geknoeid te worden,
noch behoeven er velletjes van elkaar gepeuterd te worden. Eveneens
geldt voor beide systemen dat het beeldregistrerend gedeelte bestaat uit
een roodgevoelige, een groengevoelige en een blauwgevoelige laag met
zilverhalogenide als lichtgevoelige stof en dat het uiteindelijk kleurenbeeld via diffusie van kleurstoffen ontstaat in een beeld-ontvangende
laag.
Laten we het totstandkomen van een foto in beide systemen van stap
tot stap met elkaar vergelijken (fig. 10).
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Fig. 10

- de opname:
het Polaroid-materiaal wordt van de voorzijde af belicht; dus het licht
moet om de lichtgevoelige lagen te bereiken, ook de kleurstofontvangstlaag passeren.
Het Kodak-systeem wordt van de achterzijde af belicht; de foto wordt
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dus niet aan dezelfde kant bekeken als hij belicht is. Teneinde te voorkomen dat de uiteindelijke foto spiegelverkeerd wordt, is in de
Polaroid-camera's een omkeerspiegel aangebracht. De Kodak EK8camera's bezitten geen omkeerspiegel, de EK-4 en EK-6 modellen
hebben er daarentegen maar liefst twee om zodoende een compacte
camerabouw mogelijk te maken.
- de fotografische emulsie:
Het Polaroid-materiaal bevat een drietal negatiefwerkende zilverhalogenide-lagen, die respectievelijk gevoelig zijn voor blauw, groen en rood
licht. Het Kodak-materiaal bevat een drietal positiefwerkende zilverbromide-emulsies, eveneens gevoelig voor blauw, groen en rood licht.
Het toegepaste positiefwerkende emulsietype (dus ontwikkelbaar
zonder belichting, niet ontwikkelbaar na bE;lichting) is een knap staaltje
van emulsietechnisch vernuft, bevat zilverbromide-kristallen met een
gemiddelde grootte van circa 1 µm en heeft een gevoeligheid van ongeveer DIN 23.
-de belichting en ontwikkeling van de emulsie:
Onder elke emulsielaag van het Polaroid-materiaal bevindt zich een laag
met kleurstof-ontwikkelstof. De kleurstof-ontwikkelstof, die vlak onder
de blauwgevoelige zilverhalogenidelaag ligt, is geel, die onder de groengevoelige laag is magenta, en die onder de roodgevoelige laag is blauwgroen. Blauw licht belicht alleen maar de blauwgevoelige laag. De gele
kleurstof doet dienst als filter en belet het blauwe licht verder te gaan
naar de andere lagen. Groen licht belicht alleen maar de groengevoelige,
rood licht alleen de roodgevoelige laag. Onmiddellijk na de belichting
wordt de film door de rollers gevoerd, waarbij capsules kapotgedrukt
worden; daarna komt de foto uit de camera tevoorschijn, met de ontwikkelchemicaliën verspreid tussen negatief en positief. De kleurstofontwikkelstoffen worden hierdoor geactiveerd. Het belichte zilverhalogenide wordt omgezet in metallisch zilver; -daarbij wordt de kleurstofontwikkelstof onoplosbaar. De niet-geoxideerde kleurstof-ontwikkelstofmoleculen, die alleen maar onbelicht zilverhalogenide aantroffen,
blijven ongehinderd doorgaan op weg naar het positief. Dus blauw licht
is er de oorzaak van dat de gele kleurstof ingevangen wordt in de
blauwgevoelige laag, terwijl de magenta en cyaankleurstoffen verder
kunnen gaan naar de positieve beeld-ontvangende laag.
Bij het Kodak-systeem wordt er in de zilverbromidekristalletjes een
intern beeld gevormd (fig. 11 ). Bij de ontwikkeling vindt eerst een
chemische sluiering plaats, waardoor bij de kristallen met een intern
latent beeld deze kiemen vergroot worden, maar bij de kristallen zonder
latent beeld nieuwe kiemen gevormd worden aan het kristaloppervlak.
In de daaropvolgende oppervlakteontwikkeling worden alleen de kristalletjes met oppervlaktekiemen, dus de onbelichte kristallen, verder ont-
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wikkeld of gereduceerd tot zilver (direct-positiefsysteem), waarbij de
ontwikkelstof geoxideerd wordt. Via een elektronen-overdrachtsmechanisme wordt de geoxideerde ontwikkelstof vervolgens gereduceerd, hierbij de kleurstofvrijmakende verbinding oxiderend (fig. 12). De
geoxideerde vorm laat zich eenvoudig hydrolyseren, waarbij er een
mobiel kleurstofmolecuul vrijkomt, dat naar het beeldontvangende gedeelte diffundeert. De filterwerking van de lagen is identiek aan die van
Polaroid.
- de "chemische klok":
Beide systemen bevatten een laag met zure, tijdbepalende of- regulerende stoffen, die de voor de ontwikkelreactie onontbeerlijke alkalische
stof na verloop van tijd weer neutraliseert.
- de donkere kamer:
Wanneer de foto de camera verlaat, is de ontwikkeling nog maar net
begonnen en is dus de informatie welke door de opname vastgelegd is in
de .lichtgevoelige laag, nog niet overgedragen aan de beeldontvangende
laag. Derhalve moet de lichtgevoelige laag nog afgeschermd worden
tegen daglicht. Bij het Polaroid-systeem geschiedt dit doordat de ver-
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werkingsvloeistof ook nog een indicator bevat, welke bij hoge pHwaarden een hoge absorptiecoëfficiënt heeft. Door de aanwezigheid van
de "chemische klok'' wordt de pH in het systeem verlaagd, waardoor de
indicator na verloop van tijd ontkleurd wordt. De verwerkingsvloeistof
bevat tevens een wit Ti0 2-pigment, waardoor er een scheidingswand
wordt aangelegd tussen negatief en beeldvormend gedeelte.
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Bij het Kodak-systeem bevat het materiaal van huis uit al een witte
ondoorzichtige reflectielaag en daaronder een zwarte ondoorzichtige
laag tussen het beeldontvangend en het beeldregistrerend gedeelte. Bij de
ontwikkeling wordt er via de verwerkingsvloeistof een tweede zwarte
laag aangelegd, nu aan de andere kant van het beeldregistrerend gedeelte. Deze koolstof zorgt er voor dat het lichtgevoelige gedeelte
omgezet wordt in een donkere ruimte, waardoor de foto zich rustig bij
daglicht kan ontwikkelen.
Polavision
Het direct-klaarsysteem voor super-8-film, dat in 1977 geihtroduceerd
werd, maakt - in tegenstelling tot de tot dusverbehandelde systemen,
geen gebruik van de subtractieve kleurmenging. Bij het Polavisionsysteem werd daarentegen teruggegrepen op het additieve kleurenfotografisch systeem.

NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN DE KLEURENFOTOGRAFIE

117

De drie belangrijkste lagen van de film zijn de lichtgevoelige emulsielaag, de positieve ontvangstlaag en een fijn kleurenlijnraster (fig. 13). De
beeldvorming is in feite een zwart/wit-proces en vindt plaats via een
belichting van de negatiefwerkende emulsielaag door het raster, dat is
samengesteld uit aaneensluitende rode, groene en blauwe lijnen van
drca-5-µm-br-eedte.-Bij--het ontwikkelen-wordt een Wterst dunne laa~
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vloeistof, onder meer bevattende alkali, ontwikkelstof en een zilverhalogenide-oplossende stof, op de film gebracht. Op de belichte delen vindt
een ontwikkeling van het negatieve beeld plaats. Het hierbij ontstane
zilver heeft een vrij lage dekkracht (circa 3 5, waarbij dekkracht
gedefinieerd is als zwarting per g/dm 2 zilver), de maximale zwarting is
ongeveer 0,3. Op de niet-belichte plaatsen lost het zilverhalogenide op;
het aldus gevormde zilvercomplex diffundeert naar de positieve laag en
wordt daar, gekatalyseerd door de in deze laag aanwezige kiemen, gereduceerd tot zilver. Dit zilver, dat zich in deze positieflaag als een circa
0,2µm dunne, op een spiegel gelijkende laag heeft afgezet, bezit een 8 à
10 maal zo hoge dekkracht als dat van de negatieflaag (circa 320). Met
dezelfde hoeveelheid zilver wordt nu een zwarting van ongeveer 3,0
bereikt. Dit houdt dus in dat de film achter die rasterlijntjes, waar
tijdens de belichting licht doorheen kwam, na ontwikkeling lichtdoorlatend blijft, terwijl de niet-belichte delen lichtondoorlatend worden.
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Doordat het kleurenlijnraster niet verwijderd wordt, ontstaat via
diffusie-overdrachtprocédé een positief kleurenbeeld.
Keren we nu weer naar de conventionele kleurenfotografische materialen terug, dan moeten we erkennen dat ook hier nog steeds belangrijke
ontwikkelingen te melden zijn.
Een aantal nieuwe technieken behelzen een verbetering van de kwaliteit
van de foto; anderen zoeken meer in de richting van hogere gevoeligheid
met behoud van kwaliteit.
Enkele van deze verbeteringen zijn:
- DIR of development inhibitor releasing. Bij de klassieke kleurstofvorming wordt de ontwikkeling pas gestopt wanneer het kristal volledig
ontwikkeld is; worden nu DIR-koppelaars toegevoegd aan de emulsie
dan wordt de ontwikkeling van de korrel afgeremd, zodat hij ten dele
gereduceerd wordt en dus tot een kleinere kleurenwolk aanleiding geeft
dan zonder deze stof. Hierdoor wordt een minder korrelig effect verkregen.
- TEMS of terminal exposure modulated scene. Als de zon ondergaat
en een onderwerp donkerder wordt, dan vergroot zich de pupilopening
tot maximale grootte; daarna wordt het onderwerp "donker", kleuren
worden grijzer en het wordt moeilijker details waar te nemen. Daarentegen heeft het fotograferen via de verlenging van de belichtingstijd
geen last van dit "donkerder worden", de opname zal er uitzien alsof er
daglicht aanwezig was. Dit effect kan gecorrigeerd worden door het
TEMS-concept toe te passen, zoals bij de Kodak EI400 film.
- STF. Bij het Multicolor STF-systeem (S voor sun light, T voor
tungsten, F voor fluorescent) wordt een knap uitgebalanceerde en selectieve spectrale sensibilisatie van de drie emulsielagen toegepast, zodat in
samenwerking met bepaalde, in het lichtgevoelig materiaal ingebouwde
filterlagen de kleurstoffen in een zodanige verhouding gevormd worden
dat er een goed accepteerbare kleurweergave ontstaat bij daglicht en
kunstlicht, zowel afkomstig van gloeilampen als van TL-buizen. Deze
techniek is onder meer toegepast in de Ektachrome-G-film.
- · ICL of "image controlling layer". Deze laag scheidt hoog- en laaggevoelige emulsielagen, waardoor er een betere beheersing van het ontwikkelproces mogelijk is, resulterend in een fijnere korrel. Deze
techniek vindt men onder meer in de negatieffilm FII-400 van Fuji en
de nieuwe ASA 400 Ektachrome 400-diafilm van Kodak.
- CLG of "concentrated latent-image grain", een methode waarbij
hogere gevoeligheden en hogere stabiliteit van het latente beeld verkregen worden. Deze techniek werd in de Fuij FII-400 film toegepast.
De optimalisering van de conventionele systemen vindt derhalve nog
steeds voortgang, zij het dat de wijzigingen slechts kleine verbeteringen
tot gevolg hebben.
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Tenslotte: Wat belooft de toekomst voor het kleurenfotografisch
materiaal? Regelmatig wordt de fotografische industrie opgeschrikt
door allerlei sombere berichten, die stellen dat we met z'n allen hard
bezig zijn één van de niet-hernieuwbare hulpbronnen van de aarde,
namelijk zilver, in een snel tempo uit te putten. De getallen, die aangeven hoe snel we de uitputtingsgrens bereikt zullen hebben, lopen
nogal uiteen. Het "Rapport van de Club van Rome" is het meest
pessimistisch met nog ruim tien jaar. Op zich verkeert de kleurenfotografie echter in een goede positie. Hoewel de lichtgevoelige substantie
het zilverhalogenide is, wordt het uiteindelijke kleurenbeeld gevormd
door organische kleurstoffen. Het zilver blijft in de afwerkcentrales in
het bleekfixeerbad achter en kan vrijwel geheel teruggewonnen worden.
Het zilver wordt dus slechts gebruikt, niet verbruikt. Helaas kan dit niet
van de direkt-klaar-kleurenprocédé's gezegd worden. Hier blijven alle verwerkingschemicaliën, en dus ook het zilver, in de foto achter, waardoor
deze procédé's zich wel schuldig maken aan een vrijwel irreversibele
zilveronttrekking.
Liggen de zaken voor de zwart/wit-fotografie wat gecompliceerder, toch
zijn ook hier zilverterugwinningssystemen in gebruik of in gebruik te
nemen, waardoor in een groot aantal gevallen een bijna honderd-procentige kringloop mogelijk is. Dergelijke overwegingen geven mij de overtuiging dat de fotografie, die circa één-derde deel van het totale wereldzilververbruik voor zijn rekening neemt, vrijwel geen zilver aan de roulatie behoeft te onttreken. Overigens wordt er ook door de fotografische
industrie met veel interesse uitgekeken naar zilverloze systemen. Zo
werd door 3M een aantal jaren geleden de Color-in-Color kleurenkopieermachine op de markt gebracht, een apparaat dat niet alleen
kleurkopieën kon maken, maar ook bijvoorbeeld bij dessinontwerpen in
de textielindustrie kon worden toegepast. En Rank Xerox heeft een
xerografisch kleurenkopieerapparaat, de Xerox 6500, geïntroduceerd.
Met dit apparaat kunnen op gewoon papier afdrukken worden gemaakt
in maximaal zeven kleuren, inclusief zwart. Verder zal de kleurenvideotape een potentiële concurrent van de ciné-film kunnen worden. Maar
toch, in die gebieden waar een hoge kwaliteit en relatief hoge lichtgevoeligheid, gecombineerd met eenvoudige opname- en zonodig weergaveapparatuur vereist zijn, zullen de huidige kleurenfotografieprocédé's zonder twijfel nog heel lang hun diensten aan de gebruiker
kunnen blijven verlenen.

OMZETTING VAN ZONNE-ENERGIE IN ELEKTRISCHE ENERGIE

door
S. Radelaar
Inleiding

De hoeveelheid energie die jaarlijks door de zon op de aarde wordt
ingestraald bedraagt ca. 10 18 kWh. Het jaarlijkse wereldenergieverbruik
wordt geschat op 6 x 10 13 kWh. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
er met name na de "oliecrisis" van 197 3 een enorme opleving in de
belangstelling voor het gebruik van zonne-energie ontstond. Vooral in
de Verenigde Staten heeft de overheid grote bedragen ter beschikking
gesteld voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van zonneenergie-systemen. Het budget voor het jaar 1979 alleen al voor zonnecellen zal ca. 125 miljoen dollar bedragen. Ook in Europa is men, zij het
op meer bescheiden schaal, actief. Zo heeft o.a. de commissie van de
Europese Economische Gemeenschap een uitstekend geleid programma,
waarbij zowel het fundamentele onderzoek (i.h.b. materiaalproblemen)
als ook demonstratiesysteem aandacht krijgen.
In deze voordracht zal ik me beperken tot de omzetting van zonneenergie in elektrische energie, hoewel in Nederland op korte termijn
gezien het gebruik van zonnewarmte economisch aantrekkelijker is. Er
zijn in principe twee wegen waarlangs men zonne-energie in elektrische
energie kan omzetten. De eerste weg is de directe omzetting van het
zonlicht in elektriciteit met behulp van·zonnecellen. Dit systeem wordt
reeds geruime tijd toegepast in de ruimtevaart voor de energievoorziening van satellieten. De tweede mogelijkheid is de indirecte omzetting
waarbij men de zonne-energie eerst omzet in warmte, welke gebruikt
wordt om stoom te produceren. Hierna kan men op de klassieke wijze,
via stoomturbines en generatoren (dynamo's), elektriciteit produceren.
De laatste keten is dus aanzienlijk ingewikkelder; men produceert elektriciteit via de tussenstappen inwendige energie (warmte) en mechanische energie.
We zullen allereerst de laatste methode bespreken, omdat deze wat
eenvoudiger te begrijpen is en bovendien omdat de laatste stappen van
dit proces tot de reeds lang ontwikkelde technologie behoren. Daarna
zullen we ingaan op de directe omzettingsmethode, waarbij zowel
Natuurkundige Voordrachten N.R. 57. Lezing voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 11december1978.
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aardse centrales als ook rnimtecentrales aan de orde zullen komen. We
zullen bij beide omzettingsmethoden proberen aan te geven welke
technologieën nog ontwikkeld moeten worden alvorens men tot een
economische renderend gebrnik van zonne-energie kan komen.
Zonne-energie
Alvorens we de diverse omzettingssystemen kunnen bespreken moeten
we iets meer weten van onze grootste energiebron, de zon. De zon
zendt een gigantisch vermogen uit (3,8 x 10 26 W). Dit wordt geleverd
door de in het inwendige van de zon optredende fusiereacties waarbij
lichte kernen versmelten tot zwaardere kernen. Dergelijke processen
kunnen slechts optreden bij zeer hoge temperaturen en dichtheden. Tot
nu toe is men er nog niet in geslaagd op aarde gecontroleerde fusiereacties op gang te brengen. Wel treedt deze vorm van "energieproduktie" op in de waterstofbom waarbij de fusiereactie opgang gebracht
wordt door de energie van een splijtingsreactie (uraan of plutonium).
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Berekeningen tonen aan, dat de zon nog ettelijke miljoenen jaren voldoende energie zal blijven produceren.
Buiten de aardatmosfeer bedraagt de intensiteit van het zonlicht
1,377 kW.m- 2 • Dit getal noemt men wel de zonneconstante. De spectrale verdeling van het zonlicht, d.w.z. de intensiteit als functie van de
golflengte, komt ruwweg overeen met die van een zwarte straler met
een temperatuur van 5720 K (ca. 5400 °C). Deze intensiteitsverdeling
wordt nogal ingrijpend beihvloed door absorptie ten gevolge van de in
de atmosfeer aanwezige waterdamp en koolzuurgas (C0 2 ) (Fig. 1). Deze
gassen absorberen het sterkst in het infraroodgebied. Het in de buitenlagen van de atmosfeer (ca. 20 km boven het aardoppervlak) aanwezige
ozongas (0 3 ) absorbeert een groot deel van het ultraviolet (kortgolvig)
licht. Uiteraard hangt de absorptie af van de lengte van de weg die het
licht door de atmosfeer aflegt. De intensiteit na absorptie wordt vaak
aangegeven met het symbool AM seclf; (Eng.: air mass secanslf; ), waarbij iJ; de hoek is tussen de richting van het invallende zonlicht en de
normaal op het aardoppervlak. Bij loodrechte inval ( iJ; = 0, seclf; = 1)
spreekt men dus van AMI zonlicht. De op de aarde invallende straling
wordt AMO genoemd, de intensiteit van AMI zonlicht bedraagt ca.
1 kW.m - 2 • Naast het bovengenoemde absorptie-effect is er een tweede
effect waardoor de op een horizontaal oppervlak invallende lichthoeveelheid lager is indien de zon niet in het zenith staat. Bij scheve inval
wordt het licht namelijk over een groter oppervlak verspreidt. Dit
kunnen we eenvoudig illustreren door een plaat van b.v. 1 m 2 oppervlakte loodrecht op de richting van het invallende zonlicht te houden.
Als het zonlich scheef invalt zal het beschaduwde oppervlak méér dan
1 m 2 beslaan.
Op onze breedtegraad speelt dit effect een grote rol. In december staat
de zon maximaal 15° boven de horizon, in juni daarentegen 61°. Het
intensiteitsverschil ten gevolge van dit effect bedraagt een factor 3.
Bovendien is de lengte van een dag in december ca. 7,7 uur; in juni
daa,rentegen 16,7 uur. Deze beide factoren samen maken dat op een
junidag de op een horizontaal oppervlak totale opgevangen energie 6,5
keer zo groot is als op een dag in december. We hebben dan nog geen
rekening gehouden met de bovengenoemde absorptie-effecten. Metingen tonen aan, dat het over een dag gemiddelde vermogen in december
ca. 20 W.m- 2 , in juni 200 W.m- 2 bedraagt. De piekvermogens, die uiteraard optreden rond het middaguur verschillen aanzienlijk minder, resp.
800 en 1000 W.m - 2 .
Indirecte omzettingen
Zoals we hierboven al hebben aangegeven kan men de energie van het
zonlicht langs verschillende wegen in elektrische energie omzetten.
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Bij de indirecte methode wordt de zonne-energie eerst omgezet in
warmte. Daarna staan weer verschillende wegen open. Men kan de
warmte gebruiken om mechanische energie te produceren die dan via
een generator in elektrische energie kan worden omgezet. De tussenstap
via de omzetting in mechanische energie kan eventueel vermeden
worden door gebruik te maken van thermoelektrische generatoren of
thermische emissie.
Er is een principieel nadeel verbonden aan systemen die het zonlicht
eerst in warmte omzetten. Het is namelijk niet mogelijk via een cyclisch
proces warmte volledig in mechanische of elektrische energie om te
zetten. De thermodynamica leert het maximale rendement ri van een
dergelijke omzetting gegeven wordt door de betrekking:
Th - Te
(1)
ri =
Th
Hierin is Th hoogste optredende temperatuur (in kelvin). Voor
een stoomturbine is dat de temperatuur waarmee de stoom de turbine
binnenkomt, Te is de temperatuur van het koelmedium (oppervlaktewater bij de meeste elektriciteitscentrales). We zien dat voor een hoog
rendement een groot temperatuurverschil vereist is. Aangezien de
maximale bedrijfstemperatuur in de praktijk beperkt is o.a. door materiaalproblemen komt het rendement zelden boven de 40%.
Met het eenvoudigste type zonnecollector, de vlakke-plaatcollector
kunnen slechts temperaturen van ca. 100°C bereikt worden. Dergelijke
systemen worden dan ook zelden toegepast. Om hogere temperaturen
te bereiken moet men gebruik maken van concentratiesystemen. Het
grote nadeel van de concentratiesystemen is dat ze 'uitsluitend het
directe zonlicht gebruiken. Het diffuse deel van het zonlicht, dat zelfs,
bij onbewolkte hemel al gauw 20 procent van het totaal uitmaakt, gaat
op deze wijze verloren. De gebruikelijke concentratiesystemen kunnen
worden ingedeeld in twee klassen:
1. lijnfocus-systemen.
2. puntfocus-systemen.
1. Lijnfocus-systemen
Bij de eerste klasse van systemen maakt men meestal gebruik van cilindrische spiegels met een parabolische doorsnee (Fig. 2a). Ook wordt wel
gewerkt met cilindrische lenzen, meestal Fresnel-lenzen. De kosten van
dergelijke lenzen zijn voorlopig nog aanzienlijk hoger dan van spiegelsystemen. De concentratiefactor van een cilindrische spiegel bedraagt
ca. 100. De spiegels zijn draaibaar om hun lengteas. Ze worden in het
algemeen met de lengteas evenwijdig aan de noord-zuid richting opge-
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steld. De spiegel draait met de zon mee, de rotatiesnelheid bedraagt dus
15° per uur. Op hogere breedtes heeft het voordelen de spiegels schuin
op te stellen zodanig dat het zonlicht min of meer loodrecht op de
parabolische trog invalt. Een andere, duurdere methode is de parabolische spiegel om twee assen draaibaar maken. De spiegels worden dan
voorzien van een extra rotatieas die loodrecht op het horizontale vlak
staat. Het systeem kan dan zowel azimut als altitude van de zon volgen.
Als ontvanger van de zonnestraling fungeert een zwarte pijp die in het
(lijn)focus van de spiegel is geplaatst. Om convectieverliezen van de pijp
te voorkomen wordt deze vaak omgeven door een glazen pijp. Er dient
grote aandacht besteed te worden aan het materiaal van de ontvanger.
Erg gunstig, maar kostbaar, zijn de z.g. selectieve-absorptie-systemen.
De absorptiecoëfficiënt voor zichtbaar licht ligt zo dicht mogelijk bij de
waarde 1. In het verre infrarood daarentegen heeft het materiaal een
lage emissie-coëfficiënt om emissie van warmtestraling tegen te gaan.
Met een lineair concentratiesysteem haalt men vrij gemakkelijk een
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temperatuur van 300°C. Door de ontvanger stroomt een vloeistof,
meestal water, of een gas, b.v. helium. In het eerste geval wordt aan het
systeem een stoomturbine gekoppeld, in het tweede geval een gasturbine. Voor gasturbines moet men echter de werktemperatuur hoger
kiezen (500°C). Het totale rendement van een dergelijke zonnecentrale,
gedefinieerd als de verhouding van het electrische vermogen en het door
de zon op het totale oppervlak van de centrale ingestraalde vermogen, is
laag. In het gunstigste geval bedraagt deze ca. 4%. De grootste verliesposten zijn achtereenvolgens:
- het niet benutten van het diffuse ZOIJ,licht (resteert 80%)
- optische verliezen. in de spiegels en bij het opvangsysteem, totaal ca.
20% (resteert 64%).
- verliezen ten gevolge van de scheve inval van het zonlicht ( cos8effekt) en schaduw. Deze verliezen hangen uiteraard sterk van de
locale condities af (resteert 32%).
- warmteverliezen van het opvangsysteem. Deze zijn sterk afhankelijk
van de gekozen werktemperatuur. Voor een werktemperatuur van
500°C en een concentratiefactor 40 bedragen deze verliezen ca. 50%
(resteert 16%).
- verliezen bij de omzetting van warmte in elektriciteit, rendement ca.
40% resteert 6,53).
Baseert men het rendement op het totale gebruikte landoppervlak dan
bedraagt het rendement niet meer dan 3% omdat een bedekkingsgraad
van meer dan 50% praktisch gesproken de bovengrens is. Een hogere
bedekkingsgraad is zinloos door toenemende schaduweffecten.
De prijs van dergelijke systemen wordt bij seriefabricage geschat op
tenminste 200 $per m 2 (prijs in dollars van 1975).

2. Puntfocus-systemen
Ook bij dit systeem zijn er weer verschillende mogelijkheden. Een betrekkelijk eenvoudig systeem bestaat uit een parabolische spiegel (het
type dat bij reflectoren van koplampen wordt toegepast) Fig. 3 . De
maximale concentratie die met een omwentelingsparaboloïde bereikt
kan worden bedraagt 37.380. De paraboloïde moet uiteraard gericht
kunnen worden. Hiervoor zijn tenminste twee onafhankelijke rotatieassen noodzakelijk. Omdat de paraboloïde in zijn geheel draaibaar moet
zijn is een dergelijke constructie qua grootte beperkt. Voor een centrale
met een redelijk vermogen moeten dus verscheidene van deze spiegels
worden opgesteld. De warmte moet dan, net zoals bij de cilindrische
spiegels, "verzameld" worden voor de centraal opgestelde turbine-generator-combinatie.
Een alternatief concept, dat momenteel sterk in de belangstelling staat,
is de z.g. zonnetoren (Fig. 4 ). In plaats van de warmte die bij de indivi-
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duele spiegels geproduceerd wordt naar de centrale te transporteren,
wordt het zonlicht door afzonderlijk instelbare vlakke spiegels naar een
centraal opvangsysteem weerkaatst. Men vermijdt hiermee het kostbare
leidingsysteem. De vlakke instelbare spiegels noemt men tegenwoordig
"heliostaten". De concentratiefactor van dit systeem is ruwweg gelijk
aan het aantal spiegels (als oppervlak van spiegels en ontvanger ongeveer
even groot zijn). Uit het oogpunt van kostprijs is het aantrekkelijke van
dit systeem dat men met vlakke spiegels kan volstaan.
Er worden toch wel hoge eisen aan de optische kwaliteit van de heliostaten gesteld. Een fout van 0,5° in de richting van de weerkaatste
bundel veroorzaakt op 500 meter afstand, de afstand van de toren tot
de rand van het spiegelveld, een afwijking van 5 meter. Bij het ontwerpen wordt een fout van 10' als maxium aangehouden. We moeten
daarbij bedenken dat een dergelijke nauwkeurigheid ook gehandhaafd
moet blijven bij krachtige wind. De optimale grootte van de spiegels is
niet eenvoudig te bepalen. Enerzijds is het gunstig het aantal te beperken vanwege de kosten van de oriëntatiesystemen. Anderzijds
worden de constructies bij grote spiegels al gauw onhandelbaar log. De
meeste proefontwerpen hebben een oppervlak van ca. 40 m 2 , een dergelijke spiegel met voetstuk weegt ca. 8 ton.
De toren voor een 100 MW-centrale moet zeker 300 meter hoog zijn.
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Fig. 4

Het spiegelveld beslaat dan een oppervlak van 3,5 km 2 . Het boven in de
toren geplaatste cilindrische opvangsysteem heeft een hoogte van 25
meter en een diameter van 17 meter. De buitenkant van de ontvanger
bestaat uit een 24-tal panelen met ca. 200 pijpen waardoor water geleid
wordt. Het water wordt omgezet in overhitte stoom welke naar de
turbine wordt geleid. De temperatuur van de stoom bedraagt ca. 550°C,
vergelijkbaar met de temperatuur in een conventionele centrale. Er
kunnen gemakkelijk veel hogere temperaturen worden bereikt. Zo heeft
men met een door de Franse researchorganisatie CNRS gebouwde
zonneoven temperaturen van 4000°C gehaald (Op fysische gronden kan
de temperatuur nooit boven de temperatuur van de zon (5720 K) uitkomen). Dergelijke hoge temperaturen zijn echter voor een centrale niet
toelaatbaar. De zonnecentrales zullen waarschijnlijk worden voorzien
van een warmteopslagsysteem (b.v. vloeibare zouten) dat kortstondige
perioden met bewolking moet overbruggen. Als de opslagcapaciteit voldoende is voor 4 à 6 uur vol bedrijf kan de centrale ook een deel van
de avondpiek in de elektriciteitsafname verzorgen. Eventueel kan de
centrale voorzien worden van een conventionele boiler, gestookt met
aardgas of olie, als continu bedrijf van de centrale gewenst is.
Een moeilijk probleem is de beschikbaarheid van voldoende koelwater

OMZETTING VAN ZONNE-ENERGIE IN ELEKTRISCHE ENERGIE 129

dat in zonnige klimaten vaak schaars is. Een 100 MW-centrale heeft ca.
30.000 m 3 koelwater per uur nodig. Indien zulke hoeveelheden niet
beschikbaar zijn moet men overgaan tot het bouwen van natte of droge
koeltorens.
De kosten van dit soort centrales zijn nog moeilijk te schatten. Wel
bestaat er al enige ervaring op dit gebied, zoals bijvoorbeeld in Italië
waar in de zestiger jaren een drietal experimentele systemen is beproefd, maar de effecten van schaalvergroting zijn moeilijk te evalueren.
In de Verenigde Staten wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een
proefinstallatie van 5 MW t (thermisch ve~mogen). Deze installatie staat
opgesteld in de buurt van Albuquerque, New Mexico. De kosten bedragen meer dan 20 miljoen dollar. Verder is er dit jaar begonnen met
de bouw van een 10 MW e-centrale bij Barstow, California (kosten 120
tot 130 miljoen dollar). Deze kosten worden vrijwel volledig door de
Amerikaanse regering gedragen. De kostprijs van een complete centrale
wordt voor ongeveer de helft bepaald door de prijs van de heliostaten.
Er is in onderlinge competitie een viertal concepten ontwikkeld door
resp. Boeing, Honeywell, Martin-Marietta en McDonnell-Douglas. De
(optimistische) schattingen van de kostprijs bij massaproduktie variëren
van 40 tot 96 $ per vierkante meter. Voorlopig is men nog lang niet zo
ver. De voor de Barstow-centrale ontwikkelde heliostaten kosten tussen
de 500 en 1000 $ m- 2 . De kosten van het opslagsysteem bedragen ca.
10% van het totaal. In Europa zal door de Europese Gemeenschap een
proefcentrale worden gebouwd (waarschijnlijk op Sicilië). Hoewel men
dit project op dit ogenblik nog niet heeft aanbesteed, worden bedragen
van de orde van $ 17 per W geihstalleerd vermogen genoemd (Ter vergelijking, voor kerncentrales betaalt men momenteel ongeveer $ 1 per
W).

Directe omzetting in elektrische energie
Directe omzetting van zonlicht is mogelijk met behulp van zonnecellen.
Het fysische effect waarop de werking van een zonnecel berust is het
fotovoltafäche effect. Dit proces berust niet op een of andere omzetting
van zonne-energie in warmte en is daarom ook niet onderworpen aan de
relatie ( 1). Theoretisch kan (monochromatisch) licht volledig in elektrische energie worden omgezet. Helaas is, zoals we hierboven hebben
gezien, het zonlicht niet monochromatisch en dat feit is de oorzaak van
een aanzienlijk verlies in rendement. We zullen nu eerst de werking van
een zonnecel trachten te beschrijven. Veruit het grootste deel van de tot
nu toe gebruikte zonnecellen wordt gefabriceerd uit silicium. We zullen
ons daarom voorlopig tot dit type beperken.
Silicium is een 4-waardig element en kristallisêert in de diamantstructuur. Elk siliciumatoom is daarin omgeven door vier andere
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siliciumatomen. Het siliciumatoom deelt 2 elektronen met elk buuratoom, de siliciumatomen worden door deze covalente bindingen bij
elkaar gehouden. Bij het absolute nulpunt is silicium een isolator omdat
er geen vrije elektronen in het materiaal aanwezig zijn die onder invloed
van een aangelegde spanning zouden kunnen gaan bewegen. In een
siliciumkristal is een energie van 1, 12 e V (elektron-volt) nodig om een
elektron uit zo'n covalente binding los te maken. Deze energie kan
boven het absolute nulpunt geleverd worden door de thermische energie
van het rooster. Het aantal vrije elektronen en dus het geleidingsvermogen neemt toe naarmate de temperatuur hoger wordt. Wanneer
een elektron door de thermische exitatie op een hoger energieniveau (de
geleidingsband) terecht is gekomen laat het een lege plaats op het lagere
energieniveau (de valentieband) achter. De ontbrekende lading fungeert .
als een positieve ladingsdrager. In de halfgeleiderfysica noemt men dit
een "gat". Zowel de positieve gaten als de negatieve elektronen dragen
bij tot het geleidingsvermogen.
Een andere manier om vrije ladingsdragers in silicium te introduceren is
het doteren van silicium met geringe hoeveelheden 3- of 5-waardige
elementen. Als men bijvoorbeeld een fosforatoom, dat vijf valentieelektronen heeft, op de plaats van een siliciumatoom zet worden slechts
4 van de 5 valentie-elektronen gebruikt voor de covalente bindingen
met de naburige siliciumatomen. Het vijfde elektron is relatief zwak aan
het fosforatoom gebonden (bindingsenergie ca. 0,05 e V) en zal daarom
gemakkelijk via thermische exicitatie van het fosforatoom losgemaakt
kunnen worden. We hebben op deze wijze een aantal vrije elektronen in
het materiaal geihtroduceerd, maar in tegenstelling tot wat bij het
bovengenoemde zuivere silicium het geval is blijven er nu geen gaten in
de valentieband achter. Het met P, As e.d. gedoteerde materiaal noemt
men n-type silicium (negatief). Op analoge wijze kan men gaten in
materiaal introduceren door toevoeging van 3-waardige elementen zoals
borium of aluminium. In dit laatste geval is er één valentieëlektron te
weinig voor de vier covalente bindingen. Er blijft dus een gat over, dat
relatief zwak (ook ongeveer 0,05 eV) aan het onzuiverheidsatoom is
gebonden. Dergelijk materiaal noemt men p-type (positief).
Een derde manier om ladingsdragers in silicium te introduceren is bestraling met licht. Als een lichtquantum (foton) voldoende energie heeft
kan men een elektron uit de valentieband in de geleidingsband brengen.
Door absorptie van een foton worden dus 2 ladingsdragers gecreëerd,
een gat en een elektron. De frequentie v van het licht moet voldoen
aan de relatie:
hv >Eg

Hierin is h de constante van Planck (6,6 x 1o- 34 J.s) en Eg de bandaf.
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stand van het bestraalde materiaal (voor silicium Eg = 1,12 eV).
Het geleidingsvermogen van het silicium neemt dus toe door absorptie
van licht (fotogeleiding), maar dit effect kunnen we op zich niet gebruiken voor elektriciteitsopwekking. De geproduceerde gaten en elektronen zullen namelijk weer vrij snel recombineren onder uitzending
van een foton of (meestal) onder afgifte van energie aan het rooster.
Door dit laatste effect wordt het materiaal alleen warmer, er komt geen
elektrische energie beschikbaar. We moeten er dus voor zorgen dat de
vrije elektronen niet kunnen recombineren met de gaten voordat ze
door een uitwendig circuit gelopen zijn. Dit kan worden bereikt door
middel van een inwendig veld in de halfgeleider. Daar gaten en elektronen een tegengestelde lading hebben zullen ze in het inwendige veld in
tegengestelde richting bewegen. Op deze wijze worden de gaten en elektronen gescheiden. Een dergelijk inwendig veld kan men maken door
een laag n-materiaal op een laag p-materiaal aan te brengen. Het inwendige veld treedt op in de grenslaag tussen n- en p-materiaal, de z.g.
p-n-overgang (Fig. 5).
De juiste plaats van de p-n-overgang is van groot belang voor de werking
van de cel. De overgang moet bij voorkeur liggen op de plaats waar de
meeste elektronen en gaten vrijgemaakt worden. Voor een siliciumzonnecel ligt de p-n-overgang ca. 0,5 µm onder het oppervlak. De
ladingsdragers (elektronen) die dieper in het materiaal vrij gemaakt
worden moeten naar de p-n-overgang diffunderen alvorens ze door het
inwendige veld naar het n-type deel van de cel gedreven worden. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de gaten die in het n-type-materiaal
worden geproduceerd. Door de scheiding van ladingdragers in de overgang wordt er een elektrische spanning opgebouwd die als de gaten en
elektronen niet via een uitwendig circuit kunnen recombineren ongeveer 0,65 Volt bedraagt (de z.g. open spanning Voc).
De optimale dikte van een silicium-zonnecel bedraagt ongeveer 250 µm.
Zonnecellen van materialen met een hogere absorptiecoëfficiënt zoals
gallium-arsenide kunnen veel dunner worden uitgevoerd (5 µm). Door
de onder- en bovenkant van de cel van elektrische contacten te voorzien
en deze te verbinden kan de cel stroom leveren. Als de weerstand van
dit uitwendige circuit erg laag is, is de stroom, de kortsluitstroom geheten, een maat voor de intensiteit van het opvallende licht. In het
ideale geval maakt elk opvallend foton een elektron-gatpaar. In de
praktijk gaan een aantal gaten en elektronen door recombinatie verloren.
Hoe hoog is nu het rendement van een zonnecel? Het rendement wordt
beperkt door een tweetal fundamentele fysische verschijnselen en door
een aantal in de praktijk moeilijk te vermijden verliesfactoren. Laten we
eerst de fundamentele beperkingen bekijken. Zoals we hierboven al

132

S. RADELAAR

n-type kristal _::::..:::_--Jl-----.J.-.x:;:...:;;:::i...___ _ _ _ _+-____,
p-n overgang

extern
circuit

!

p-;type
kristal

/

Fig. 5

o

electron

o

gat

~~

recombinatie

"'

hebben aangegeven is het zonlicht verre van monochromatisch. De
energie van een foton is lager naarmate de golflengte À. groter is. Om een
elektron uit de valentieband vrij te maken moet de energie van het
foton groter zijn dan de bandafstand Eg:
hv =

~c >Eg (c =lichtsnelheid).

Voor silicium, dat een bandafstand heeft van 1, 12 eV, moet de golflengte dus groter zijn dan 1, 1 µm. Deze golflengte ligt in het nabije
infraroodgebied. Straling met een grotere golflengte is niet in staat elektronen vrij te maken en moet dus als verloren worden beschouwd. Voor
AMO-zonlicht is dit bijna de helft van de invallende hoeveelheid licht.
De tweede onvermijdelijke verliespost is een gevolg van het feit dat
elektronen die vrijgemaakt zijn door fotonen met een energie groter dan
1, 12 eV, hun overschot aan energie (hv-Eg) aan het siliciumrooster afstaan in de vorm van warmte. Op deze wijze gaat wederom een aanzienlijk deel van de zonne-energie verloren, althans voor elektrische-energieprod.uktie. Het is duidelijk dat het produkt van deze twee factoren, het
quantumrendement, afhangt van het zonnespectrum en de bandafstand
van het materiaal. Als we een materiaal gebruiken met een kleine bandafstand dan wordt een groot deel van het zonnespectrum gebruikt, maar
de warmteproduktie ten gevolge van het energie-overschot (hv-Eg)
neemt toe. Omgekeerd is deze laatste factor klein voor een materiaal
met grote bandafstand. Een dergelijk materiaal absorbeert echter slechts
een klein deel van de zonnestraling. De optimale bandafstand ligt ongeveer bij 1,5 eV, het quantumrendement bedraagt dan 24 procent (Fig. 6).
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Voor silicium, dat zoals gezegd een bandafstand van 1, 12 eV heeft, bedraagt het theoretisch maximum 22 procent voor AMO zonlicht. Voor
aardse omstandigheden (b.v. AM2 zonlicht) is het rendement nog iets
hoger .
. Naast bovengenoemde beperkingen zijn er zoals gezegd nog een aantal
praktische verliesposten die het rendement tot ca. 18% reduceren. Zo
treedt er bijv. weerkaatsing van zonlicht op aan het buitenoppervlak van
de zonnecel. Dit verlies kan verminderd worden door toepassing van een
anti-reflectielaag. Deze werkt echter alleen optimaal voor één bepaalde
golflengte, waardoor de reflectieverliezen nog altijd van de orde van 5%
van de ingestraalde intensiteit bedragen. Een tweede probleem betreft
de inwendige weerstand van de zonnecel. Speciaal het metallisch contact aan de bovenkant van de cel geeft problemen. Men kan de weerstand uiteraard verlagen door een groter deel van de voorzijde te metalliseren, maar dan neemt de hoeveelheid opgevangen zonlicht af. In de
optimale situatie is ca. 10% van het oppervlak bedekt. Als laatste
probleem noemen we nog de recombinatie van ladingdragers als gevolg
van roosterfouten en onzuiverheden (z.g. "traps") in het materiaal. Er
zijn op laboratoriumschaal siliciumcellen met een rendement van 19%
gemaakt. Commercieel verkrijgbare cellen hebben rendementen variërend
van 10 tot 13 procent.

Andere celtypen
Tot op heden zijn alleen silicium-zonnecellen commercieel verkrijgbaar.
Men verwacht dat binnenkort ook zonnecellen gemaakt van Cd 2 S-Cu 2 S
(cadmiumsuifide en kopersulfide) op de markt zullen komen. Een groot
voordeel van dit type cellen is dat ze aanzienlijk dunner (6-20 firn)
gemaakt kunnen worden dan siliciumcellen (100-300 µm) omdat de
absorptiecoëfficiënt van CdS/Cu 2 S veel groter is dan van silicium.
Bovendien kan dit type cel op goedkopere dragermaterialen, zoals gewoon vensterglas, worden aangebracht door middel van opdampen (in
vacuüm) of spuiten. Een nadeel is het relatief lage rendement (5 à 6%),
terwijl bovendien het rendement van de cellen in de loop van de tijd
vaak slechter blijkt te worden. Het lijkt er echter op dat men deze
stabiliteitsproblemen onder de knie begint te krijgen.
Veel onderzoekis ook gedaan aan GaAs- (galliumarsenide) cellen. Ook
dit materiaal heeft een hogere absorptiecoëfficiënt dan silicium en
bovendien een iets gunstiger bandafstand (1,35 eV). Het theoretisch
rendement van dit type cel is dan ook hoger dan van siliciumcellen
(max. 25-28%). Ook de open spanning V0 c is hoger, bijna 1 V.
Beide bovengenoemde typen hebben als nadeel dat er vrij giftige stoffen
in voorkomen. Het is bovendien de vraag of er op de wereld voldoende
van deze materialen beschikbaar zijn als men tot toepassing op grote
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schaal mocht besluiten. De huidige prijs (197 5) van zuiver arseen bedraagt 0,7 $ per gram, zuiver gallium is zelfs nog duurder. De kosten
van de grondstoffen alleen al maken het onwaarschijnlijk dat GaAs ooit
op grote schaal zal worden toegepast. Wel bieden GaAs-cellen voordelen
bij de hieronder te bespreken concentratiesystemen.

Concentratiesystemen
De huidige prijs van siliciumcellen bedraagt ca. f 40,-- per piekwatt
geihstalleerd vermogen. Het is mogelijk de kostprijs per piekwatt aanzienlijk te verlagen door toepassing van concentratiesystemen. Voor-
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waarde is uiteraard dat de kostprijs van de concentratiesystemen lager is
dan van de extra zonnecellen die nodig zouden zijn om hetzelfde geihstalleerde vermogen te bereiken. Bij de huidige kostprijs van zonnecellen is dat inderdaad het geval. Als echter de nog te bespreken verbeteringen in het produktieproces verwezenlijkt worden is het voordeel
van concentratiesystemen twijfelachtig. Uit het oogpunt van rendement
bieden concentratiesystemen, in tegenstelling tot wat bij de hierboven
besproken thermodynamische omzetters het geval is, geen voordelen. Er
treden zelfs extra moeilijkheden op. Zo geeft de serieweerstand door de
optredende hogere stroomsterkten eerder problemen. Door de grotere
energiedichtheden kan de temperatuur van de cel te hoog worden, zodat bij concentratiefactoren van 10 of meer de cel gekoeld moet
worden. Tot een concentratiefactor van ca. 50 kan met passieve koelsystemen worden volstaan (koelvinnen e.d.). Boven deze waarde moet
waterkoeling worden toegepast. Gallium-arsenide cellen zijn beter
geschikt voor concentratiesystemen dan siliciumcellen omdat het rendement van de eerste minder snel daalt met toenemende temperatuur
(0,2-0,33 per °C voor GaAs, tegen 0,35-0,453 per °C voor Si). Voor
concentratiesystemen geldt natuurlijk weer het bekende bezwaar dat ze
alleen kunnen functioneren onder omstandigheden met een hoog percentage direct zonlicht. Verder moeten de extra kosten van het volgsysteem in rekening gebracht worden.

Nieuwe ontwikkelingen
De huidige kostprijs van zonnecellen zal zeker nog een factor 20
moeten dalen om toepassing op grote schaal mogelijk te maken. In
197 5 bedroeg het equivalent vermogen van de wereldproduktie aan
zonnecellen ca. 100 kW. Voor 1980 wordt een procuktie van 6 MW
verwacht. Zoals gebruikelijk zal een dergelijke schaalvergroting.gepaard
gaan met een aanzienlijke prijsverlaging. Analyse van de huidige produktieprocessen laten echter zien dat het einddoel van 'V 0,5 $ per watt
met de huidige technieken niet te halen valt. Om de produktiemiddelen
van de huidige zonnecelindustrie te verbeteren heeft het Amerikaanse
Departement of Energy (DOE) onlangs onderhandelingen geopend met
een aantal industrieën over researchcontracten voor de verbetering van
produktieprocessen. Het DOE stelt hiervoer 4 miljoen dollar ter beschikking.
De voornaamste oorzaak van de hoge kostprijs is gelegen in het feit, dat
het huidige produktieproces in wezen een soort enkelfabricage is. Siliciumcellen worden gemaakt uit éénkristallen, die in plakken van
200-300 µm dikte gezaagd worden. Het uitgangsmateriaal moet zeer
zuiver zijn en kost nu ca. $ 65 per kg. Daarboven komen nog de kosten van het vervaardigen van de éénkristallen (een proces dat veel
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energie kost). Naar schatting bedragen de kosten van het kristalgroeien
en zagen ongeveer 25 procent van de kosten van een compleet zonnepaneel. Men zoekt dan ook naarstig naar methoden waarbij deze stappen vermeden worden, Een veelbelovende mogelijkheid is het gebruik
van polykristallijn in plaats van éénkristallijn silicium. Polykristallijn
materiaal bestaat uit een groot aantal korrels met verschillende oriëntatie (Fig. 7). Om een aanvaardbaar rendement te halen (meer dan 103)
moeten de afmetingen van de korrels tenminste 100 µm bedragen en
moeten korrelgrenzen loodrecht op het oppervlak van de laag staan
(Fig. 1§). Korrelgrenzen blokkeren namelijk het transport van elektronen
en gaten door het materiaal.
Een eerste stap in de goede richting is gedaan door Wacker Chemitronic
welke een proces heeft ontwikkeld waarbij men gesmolten silicium
zodanig laat stollen dat er (rechthoekige) blokken polykristallijn met
relatief grote korrels ( 1 à 2 mm) ontstaan. Deze blokken moeten
natuurlijk wel verzaagd worden. Rendementen van meer dan 103 zijn
op laboratoriumschaal al gehaald. Bij de inmiddels door Mobil Oil overgenomen firma Tyco trekt men linten polykristallijn silicium uit de
smelt. Ook met dit materiaal heeft men inmiddels een redelijk rendement bereikt.
De meest geavanceerde processen zijn die waarbij men tracht silicium
rechtstreeks op een dragermateriaal aan te brengen. De nauw met
Philips verbonden Franse firma RTC, werkt aan een proces waarbij men
een dunne laag vloeibaar silicium op een grafiet-substraat laat stollen.
Een van de grootste problemen hierbij is de reactie van vloeibaar silicium met het grafiet waardoor er een tussenlaag van siliciumcarbide
wordt gevormd. be serieweerstand kan daardoor onaanvaardbaar'hoog
worden.
Een bijzonder interessant proces wordt ontwikkeld door een groep aan
de Katholieke Universiteit Nijmegen onder leiding van Prof. Bloem. De
siliciumlaag wordt hier rechtstreeks uit de gasfase aangebracht op
grafiet dat met een dun laagje vloeibaar tin bedekt is. Het tin blijkt het
kiemvormingsproces van de laag zeer gunstig te beihvloeden zodat er
redelijke grote korrels (100-200 µm) verkregen worden. In een onder
leiding van de auteur staande groep aan de Rijksuniversiteit Utrecht
wordt gewerkt aan een enigszins analoog proces. Ook hier wordt polykristallijn silicium op grafiet neergeslagen door middel van thermische
ontleding van gasvormige siliciumverbindingen zoals silaan (SiH 4 ) of
trichloorsilaan (SiHC1 3 ). Men tracht echter de gewenste korrelgrootte
te verkrijgen door rekristallisatie van de aangebrachte (fijnkorrelige)
siliciumlaag. Beide projecten worden financieel gesteund door de E.E.G.
Een nieuw materiaal dat sterk in de belangstelling staat is amorf silicium, d.i. silicium met een glasachtige structuur. Amorf silicium moet
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Fig. 7

grote hoeveelheden waterstof bevatten om als zonnecelmateriaal bruikbaar te zijn. Waterstof blijkt de elektrisch actieve imperfecties van de
amorfe structuur te kunnen compenseren. Amorf silicium heeft als
voordeel boven kristallijn materiaal dat de absorptiecoëfficiënt veel
groter is, zodat er met dunne lagen ( 1 µm) volstaan kan worden. Rendementen van 5,5 procent zijn bereikt. Deze ontwikkeling staat echter
nog in de kinderschoenen en het is dan ook onmogelijk een oordeel
over de technische en economische realiseerbaarheid te geven.

Zonne-energie uit de ruimte
Een enigszins "science-fiction"-achtig plan werd een tiental jaren geleden
gelanceerd door P. Glaser. Hij stelde voor satellieten voorzien van reusachtige zonnepanelen in een geosynchrone baan om de aarde te
brengen. Het grote voordeel van het systeem is dat de satelliet vrijwel
continu bestraald wordt. Bovendien is de vermogensdichtheid groter
door de afwezigheid van absorptie door de dampkring.
De door de satelliet geproduceerde elektrische energie wordt ter plaatse
omgezet in microgolven welke door een antenne naar een op aarde
opgestelde ontvangantenne wordt gezonden. Deze ontvanger (rectenna)
zet de opgevangen energie weer om in een vorm die geschikt is voor de
gebruikelijke distributie-systemen. De meest geschikte microgolffrequentie bedraagt 2,5 GHz (gigahertz= 10 9 hertz) omdat de aardatmosfeer bij deze golflengte een minium in de absorptie vertoont. De totale
verliezen bij deze vorm van energie-overdracht bedragen ongeveer 40
procent.
De afmetingen van een dergelijke 5000 MWe-centrale zijn gigantisch:
17 x 5 km2 bij een gewicht van 27000 ton. De zendantenne heeft een
diameter van 1 kilometer, de ontvanger een straal van 5 tot 10 km.
Bovendien moet rondom de ontvanger een veiligheidszone aanwezig

138

S. RADELAAR

zijn, waarvan de straal tot 15 km (vanaf het hart van de "rectenna")
kan bedragen. Grote onzekerheid bestaat vooralsnog over de maximaal
toelaatbare intensiteit van de microgolfstraling. Zoals bekend wordt
microgolfstraling toegepast in allerlei ovens o.a. voor het opwarmen
van hamburgers en vergelijkbaar cafetariavoedsel. De maximale vermogensdichtheid in het midden van de antenne bedraagt 25 mW. cm- 2 •
In de Verenigde Staten geldt een veiligheidsnorm voor radarpersoneel
van de 10 mW.cm- 2 (in de Sovjet-Unie 0,01 mW.cm- 2 ). Het is duidelijk
dat hoge eisen aan de richtsystemen van de antenne's gesteld moeten
worden. De nauwkeurigheid moet van de orde van 1 boogseconde zijn.
Dit komt overeen met een verplaatsing van de bundel van 200 meter op
de aarde.
Het hoeft geen verbazing te wekken dat de voorstanders van een dergelijk systeem bij de ruimtevaartindustrie gevonden worden. Maar ook het
Amerikaanse energie-ministerie D.O.E. heeft daadwerkelijke belangstelling ,getoond. Samen met de N.A.S.A. is aan het begin van dit jaar
(1978) een studie van dit soort systemen gestart (kosten $ 16 miljoen).
Toepassingen van zonnecellen
Zonnecellen worden al geruime tijd toegepast voor de energievoorziening van satellieten. Voor missies naar planeten die ver van de zon
verwijderd zijn en voor spionagesatellieten worden wel andere systemen
voor de energievoorziening toegepast (thermoëlelektriciteit m.b.v.
radioactief afval). De kostprijs van de cellen speelt uiteraard in de
ruimtevaart geen grote rol, wèl het hoog specifiek vermogen d.i. het
geleverde elektrische vermogen per gewichtseenheid.
Aardse toepassingen van zonnecellen lagen tot nu toe voornamelijk op
het gebied van de elektriciteitsvoorziening van afgelegen installaties
zoals lichtbakens, boorplatforms, radiobakens voor de luchtvaart e.d.
Philips heeft onlangs de zonnepanelen geleverd voor een microgolftelecommunicatiesysteem in Australië dat in begin 1979 in bedrijf gesteld
is. Het systeem verbindt de plaatsen Alice Springs en Tennant Creek
(een afstand van 580 km). Het totale vermogen dat de zonnecellen aan
het systeem kunnen leveren bedraagt meer dan 10 kW. De capaciteit
van het telecommunicatiesysteem is equivalent aan 3000 verbindingen.
Een afbeelding van één van de 30 tussenstations is weergegeven in Fig. 8.
Onder het zonnepaneel bevinden zich de ruimten waarin de accu's die
gebruikt worden als opslagsysteem, zijn geplaatst.
In ontwikkelingslanden bestaat een voor westerse maatstaven weliswaar
bescheiden markt voor kleine installaties ten behoeve van de elektrificatie van dorpen, school-TV, irrigatiesystemen e.d. Tot nu toe wordt in
die landen vaak gebruik gemaakt van dieselgeneratoren, waarbij naast
het onderhoud ook problemen optreden bij de brandstofvoorziening.

OMZETTINC; V A N Z O N N E - E N E R G I E I N E L E K T R I S C H E E N E R G I E

\
\

Fig. 8

De kWh-prijs van elektrische energie die met dergelijke eenheden is
opgewekt hgt al gauw i n de orde van ƒ 1 .
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Het is met name deze kleinere markt die een essentiële schakel vormt in
de weg naar meer grootschalige toepassingen. Echte grote kostenreducties zullen alleen via massaproduktie tot stand kunnen komen. Zonder
markt echter geen massaproduktie. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken is in de diverse nationale energieprogramma's een relatief groot
bedrag voor demonstratieobjecten, zoals irrigatieprojecten e.d., uitgetrokken.

Vergelijking thermische systemen en zonnecellen
Het is op dit ogenblik ondoenlijk een vergelijking te maken tussen de
diverse opties op het gebied van zonne-energiesystemen voor elektriciteitsproduktie. Dit blijkt o.a. uit het feit dat in diverse nationale
(U.S.A.) en internationale programma's (E.E.G.) de ontwikkeling van
thermische en zonnecelsystemen vergelijkbare aandacht krijgen. Desondanks zal ik hieronder mijn persoonlijke mening geven, die gedeeltelijk gebaseerd is op gesprekken met experts van o.a. de E.E.G.
Allereerst is het duidelijk dat thermische systemen alleen dan een behoorlijk rendement hebben als concentratie wordt toegepast. Dit
beperkt het gebruik tot streken met een hoog percentage direct zonlicht
(woestijnen e.d.). Zo is b.v. het zuidwesten van de Verenigde Staten een
aantrekkelijk gebied. Voor europese omstandigheden, komen thermische systemen niet in aanmerking, behalve misschien voor het
uiterste zuiden van Europa. Verder lijkt het erop dat in de ontwikkeling
van zonnecellen meer muziek zit dan in de concurrerende systemen. De
prijzen dalen sneller. Zo is de prijs van zonnecelpanelen in de afgelopen
vijf jaar een factor 10 gereduceerd.
Een ander voordeel van zonnecelsystemen is dat ze bijzonder betrouwbaar zijn gebleken. Er zijh zonnepanelen die al bijna twintig jaar functioneren zonder noemenswaardig verlies aan rendement. Het ontbreken
van bewegende delen e.d. speelt hierbij uiteraard een belangrijke rol.
Bovengenoemde factoren zullen waarschijnlijk het pleit in het voordeel
van zonnecellen beslechten.
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PIJNBESTRIJDING

door
Joh. Spierdijk

Tot 1 januari 1971 geschiedde pijnbestrijding in het academisch ziekenhuis te Leiden door al of niet speciaal in de pijnbestrijding geihteresseerde artsen. In Januari 1971 heb ik een pijngroep opgericht.
De pijngroep werd gelijktijdig opgericht met de zogenaamde "terminal
care" groep. De terminal care groep beoogde een beter inzicht te krijgen
in de behandeling van mensen in het laatste stadium van hun ziekte.
Deze groep trachtte dit te bereiken door regelmatige besprekingen,
waarbij zowel de patiënt als de behandelend arts op begeleiding uit deze
groep kon rekenen. De terminal groep beschikte over een eigen zaaltje
met 5 bedden.
De pijngroep beoogde adviezen te geven aan de terminal care groep
inzake de pijnbestrijding, daarnaast zouden leden van de pijngroep zelfstandig optreden bij mensen die niet in het laatste stadium verkeerden
maar wel aan het syndroom pijn leden.
Het is goed van het begin a:f een duidelijk onderscheid te maken tussen
het symptoom pijn en het syndroom pijn.
Pijn als symptoom is vaak het eerste begin van een bepaald ziektebeeld.
In de meeste gevallen hebben we dan te maken met een min of meer
acuut begin van de pijn. Dit symptoom geeft tesamen met andere
symptomen aanleiding tot het stellen van een diagnose. Na het stellen
van de diagnose volgt dan een therapie. Bijvoorbeeld: iemand heeft pijn
in de buik, rechts boven, aanvalsgewijs. Bij dit symptoom blijkt dat de
urine donkerbruin is. De pijn treedt op na vet eten. Welnu, we denken
aan galstenen. Er worden foto's gemaakt, er volgt een operatie en de
patiënt is van zijn klachten af.
Soms faalt de therapie, soms is er geen diagnose mogelijk. De pijn gaat
nu functioneren als iets zelfstandigs. Pijn is geen symtoom meer, het is
een syndroom geworden.
Het concept van de pijnkliniek is ontstaan in de tweede wereldoorlog,
toen Bonica werd getroffen door de hoeveelheid ernstige pijnproblemen

Natuurkundige Voordrachten N.R. 57. Lezing voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 15 januari 1979.
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waarover vroeger gewonde oorlogsveteranen klaagden. Bonica kwam tot
de conclusie dat er over "intractable pain" weinig informatie was en dat
er geen standaardwerk over pijnbehandeling bestond. Tevens concludeerde hij dat het klassieke concept van consultaties onvoldoende
rendement voor de patiënt opleverde. Hij probeerde andere artsen te
overtuigen van het nut van wekelijkse of twee-wekelijkse bijeenkomsten. Herhaalde malen gedurende de afgelopen 30 jaar heeft
Bonica zijn concept getoetst, herzien maar ook een aantal jaren verlaten. Uiteindelijk in 1961 werd "The painclicic group" aan de University of Washington in Seattle gevormd. Een aantal pijnklinieken in de
wereld is naar het concept van Bonica gevormd. Ook wij hebben naar
aanleiding van zijn concept onze pijngroep opgebouwd.
Naast de interdisciplinaire pijnklinieken is er een ontwikkeling gaande
in de richting van "nerve block clinics". Onder een "nerve block clinic"
wordt verstaan een kliniek waarbij een zenuwblokkade wordt toegepast
in verband met de diagnose, prognose en therapie van bepaalde pijnsyndromen. De blokkade geschiedt met lokale analgetica en wordt
meestal georganiseerd door anesthesisten die gei'nteresseerd en gespecialiseerd zijn in deze techniek.
Onze pijngroep bestond aanvankelijk uit anesthesisten, internisten,
chirurgen, een k.n.o. arts, een gynaecoloog en een klinisch farmacoloog.
De gang van zaken was meestal zo dat een lid van de pijngroep een in de
kliniek opgenomen patiënt met pijn behandelde en van deze behandeling verslag uitbracht in de veertiendaagse bespreking van de pijngroep.
Tijdens deze bespreking werd ook advies gegeven. Het sterkste wapen
waarover de pijngroep beschikte, was een sterk werkende pijnstiller het
"bezitramide" (thans Burgodin).
We trachtten met dit middel meer ervaring op de doen. Geleidelijk
kregen we enkele patiënten van buiten via een polikliniek toegezonden.
Een eigen polikliniek en een eigen opnamemogelijkheid hadden we niet.
Veel invloed in onze pijngroep had de inmiddels helaas overleden
ervaren internist Dr. F. Klein.
Echt multidisciplinair behandelen was er niet bij. We hanteerden
in onderling overleg een bepaald medicatie-schema om meer ervaring op
te doen betreffende werking en bijwerking van deze middelen. Hiervan
werd veelvuldig afgeweken.
Na twee jaar regelmatig bijeenkomen waren we niet ver gevorderd. Als
we vaststellen hoever, dan komen we tot de volgende opstelling:

Eind 19 72 positief'
1) De bijeenkomsten vonden plaats met de regelmaat van een klok.
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2) De leden van de pijngroep die niet weggelopen waren respecteerden
elkaar "for better and worse".
Eind 19 72 negatief'
1) Het aantal patiënten was beperkt.
2) De follow up van de patiënten was slecht.
3) Het contact met de huisarts was slecht.
4) De registratie van de gegevens was slecht.
5) Medewerking en waardering binnen en buiten het ziekenhuis waren
beperkt.
Was het het waard zoveel tijd en zoveel energie in de pijngroep steken?
We besloten door te gaan. Van de opbouw was slechts een klein fundament gelegd. Wat wisten we op dat moment van pijn en hoe was onze
behandeling?
Van pijn weten we dat het een verschijnsel, een begrip, een fenomeen,
een symptoom, kortom een niet te omschrijven sensatie is die iemand
beleeft als hem of haar schade wordt aangedaan.
Aan deze schade kan een duidelijk aantoonbare lichamelijke laesie ten
grondslag liggen.
Het kan ook zijn dat de schade psychisch is. Daartussen komen mengvormen voor.
Langdurige pijn wordt door sommige mensen gezien als een straf. In
andere situaties wordt pijn vaak gezien als een goede zaak die ons
waarschuwt in bepaalde situaties, zodat we onze maatregelen onbewust
of bewust kunnen nemen.
We trekken onze hand terug van een brandende kachel, we lopen niet
verder als we pijn in de borst hebben.
Soms wordt de pijn verdrongen door iets anders. Beecher (een anesthesist net als Bonica) constateerde dat veel soldaten met ernstige oorlogsverwondingen blijkbaar geen pijn voelden. Ze waren opgelucht dat ze
niet verder hoefden te vechten en dat ze toch het leven er hadden
afgebracht.
Ook sportlieden spelen wel eens een wedstrijd uit met ernstige blessures, de pijn wordt verdrongen. Ook het omgekeerde komt voor.
Sommige P.S.V.-spelers worden regelmatig per brancard het veld afgevoerd zonder dat ze iets mankeren.
Het is dus niet zo dat een zekere stimulus, een zekere prikkel van
bepaalde sterkte ergens pijnlichaampjes prikkelt, waarna deze pijnprikkel regelrecht wordt doorgegeven naar de hersenen. De zaken liggen
ingewikkelder.
Er bestaat dus een niet te voorspellen relatie tussen stimulusgrootte en
pijnklachten. Het pijnbeleven van een patiënt is ook afhankelijk van
andere factoren dan zijn oorzakelijke lijden. Deze factoren zijn voor een
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groot deel gelegen in het affectieve en emotionele vlak, zoals:
PERSOONLIJKHEID. Uiteraard zal de persoonlijkheid van de patiënt
een grote rol spelen bij de bewustwording van de pijn.
ERVARING. Ervaring met pijn, b.v. dezelfde pijn die al eerder een
operatie of bestraling nodig maakte.
ZIJN ALGEMENE TOESTAND. Voelt de patiënt zich achteruitgaan?
ZIJN OORDEEL OVER DE OORZAAK VAN PIJN. Kwaadaardig-goedaardig?
ANGST. Angst voor de diagnose, angst over de effectiviteit van de
therapie, angst voor de toekomst, zowel voor de toekomst van de
patiënt als voor de toekomst van de familie, angst voor een toekomstig
lijden.
REACTIE VAN DE OMGEVING. Hoe reageert de omgeving, wat wil ze
weten over de ervaring van de patiënt? Is de omgeving bang dezelfde
ziekte te krijgen, doet de omgeving bezorgd of overdreven opgewekt?
Met al deze punten moeten wij rekening houden als we aan pijnbestrijding bij deze patiënten gaan doen.
We hadden ook geleerd dat pijn en angst hand in hand gaan. Van de
mate van voortschrijding van het ziekteproces, van de localisatie en van
de algemene lichamelijke en geestelijke toestand van de patiënt, hangt
het af welke therapie op zijn plaats is. In alle gevallen van pijnbestrijding is bestrijding van angst van groot belang. Angst kan het best bestreden worden door het geven van voortdurende en nimmer aflatende
aandacht en belangstelling op het moment dat de patiënt dit nodig
heeft en niet op het moment dat de arts juist even tijd heeft. Voor een
arts met een overbezette agenda maakt dit de pijnbegeleiding zo moeilijk.
Angst en vragen van aandacht komen voor bij de patiënt met kanker of
andere ernstige ziekten, maar ook bij patiënten met in onze ogen onbeduidende klachten.
Wellicht is het zo dat veel artsen de aandacht niet kunnen geven en veel
beoefenaren van de zogenaamde alternatieve geneeskunde juist wel.
Hierin ligt wellicht voor een deel de oorzaak voor de belangstelling van
alternatieve geneeswijzen bij de pijnbestrijding. Ik kom hierop later
terug.
Begin 1973 was er een uitzending voor de televisie over terminal care en
pijnbestrijding. Naar aanleiding van deze televisie-uitzending meldden
zich 78 patiënten om behandeld te worden wegens onduldbare pijnen.
In de tot nu toe door ons behandelde groep van patiënten was er
meestal een duidelijke relatie tussen de onderliggende ziekte en de aard
van de pijn. Het was ons daardoor mogelijk min of meer essentieel deze
pijn te bestrijden ofwel konden wij een eenmaal ingestelde therapie
herzien of verbeteren.
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De patiëntengroep die nu tot ons kwam via het poliklinisch spreekuur,
was van gemengde samenstelling. Ook nu waren er patiënten bij die
duidelijk relatie.s vertoonden tussen hun ziekteproces en hun pijn. Behandeling van hun ziekteproces deed hier vaak de pijn verdwijnen of
verminderen.
De grootste problemen hadden we echter met de overige patiënten die
we zouden kunnen indelen in twee groepen:
Een groep patiënten die al jaren pijnklachten had, waar dan ook duidelijk een mogelijke oorzaak voor de pijn zou kunnen zijn, zoals patiënten
met een amputatie, al of niet na een ongeval, patiënten met pijnen na
een doorgemaakte herpes zoster (gordelroos), patiënten met pijnyn na
een operatie.
Daarnaast meldde zich een groep patiënten, ook vaak met jarenlange
klachten, waar we met de beste wil van de wereld geen oorzaak voor de
pijn konden vaststellen.
Wat ons trof bij al deze patiënten was de discongruentie tussen het
verhaal van de patiënt en de indruk van de patiënt op ons maakte. Met
andere woorden: de patiënt vertelde uitgebreid over zijn vreselijk lijden
met een opgewektheid die ons steeds weer trof. Anderzijds leek de
patiënt zelf steeds te twijfelen aan de mogelijkheid om aan ons duidelijk
te maken hoe ernstig zijn pijn wel was. Wat ons verder opviel was, dat
deze patiënten vaak met hun partner kwamen.
Het vermoeden dat chronische pijn psychisch en sociaal verstrekkende
gevolgen kan hebben voor de patiënt bleek bij deze patiënten overduidelijk. Zij passen niet in het oude medisch-technische model. Dit
model kan dan ook niet worden gebruikt als uitgangspunt voor een
succesvole behandeling. Querido uitte in 1958 al kritiek op de klassieke
ziekteleer die te beperkt is omdat het zich alleen bezighoudt met het
medisch model.
We leven in verschillende elkaar beihvloedende systemen, waartussen
multiple evenwichten bestaan. Het inzicht van de wederzijdse beihvloeding van lichamelijk, emotioneel en sociaal welbevinden zal een richtlijn
kunnen geven voor de behandeling van de lijder aan chronische pijn.
Logisch gevolg van deze multi-conditionele visie was een multi-dimensionale diagnose die gesteld moest worden door een multi-disciplinaire
groep mensen. Het team werd uitgebreid met een psycholoog, een
psychiater en een psycho-somaticus en men koesterde grote verwachtingen t.a.v. de therapie.
In een aantal gevallen kwamen deze verwachtingen uit, maar in de groep
patiënten waarbij de subjectieve klachten en de objectiveerbare afwijkingen een grote discrepantie vertonen, bleken zij ook vaak een illusie.
Natuurlijk speelt hier de aanmeldingsprocedure een rol. Een nieuw ont-
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stane groep als de onze heeft noch voor zichzelf noch voor de verwijzende huisarts of specialist een duidelijke grens vastgesteld voor het
accepteren van bepaalde groepen patiënten. Elke patiënt die zegt pijn te
hebben was bij ons welkom en is nog steeds welkom. We kunnen dit
echter niet tot het oneindige volhouden omdat men wordt geconfronteerd met een groep patiënten waarvan al eerder is vastgesteld dat zij
een psychiatrische behandeling nodig hebben en vaak ook deze psychiatrische behandeling volgden. De gesprekken rond de tafel veranderden
van karakter. "Moeten wij ons bezighouden met patiënten die met het
symptoom pijn bij ons komen, maar waar wij geen duidelijk oorzakelijk
lijden kunnen vaststellen?"
We stonden weer voor een moeilijkheid, doorgaan of niet doorgaan.
Vooral onze chirurgen hadden het er moeilijk mee, ook sommige
anesthesisten trokken zich terug.
Een belangrijke beslissing van de pijngroep was, dat de psychologen en
psychiaters niet slechts dan werden ingeschakeld als de therapie met
medicamenten en injecties hadden gefaald. Vaak werd van het begin af
aan een gecombineerde therapie toegepast. De pijnbestrijding had plaats
gemaakt voor pijnbegeleiding.
Ondertussen hadden we gebruik gemaakt van poliklinische ruimten in
de chirurgische kliniek en van poliklinische ruimten in de vrouwenkliniek. Op zeer onelegante wijze werden we gewaar dat we deze poliklinische ruimten niet meer konden gebruiken. We stuurden een rapport
naar de faculteit der geneeskunde en naar de directie van het ziekenhuis. Het hoofd van de interne polikliniek, Dr. L. Kuenen, stelde poliklinische ruimten ter beschikking.
Behalve het hoofd van de afdeling anesthesiologie, namen ook het
hoofd van de neurochirurgische afdeling Prof. Dr. W. Luyendijk en de
klinisch farmacoloog Dr. H. Mattie de verantwoordelijkheid op zich
voor het goed functioneren van de pijngroep.

Eind 1974 was de situatie aldus:
positief'
1) Bijeenkomsten vonden nog steeds regelmatig plaats.
2) De waardering voor elkanders werk was gestegen.
3) Er was een vast poliklinisch spreekuur ontstaan.
4) Er was een verbeterde registratie.
5) Er was een goede follow up door de psychologie.
6) Er was een beter inzicht in de werking en bijwerking van bepaalde
analgetica.
7) Door het instellen van een telefoonnummer van de pijngroep en het
aanstellen van een vaste secretaresse, was er een duidelijke verbetering in de communicatie.
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8) Er was een mogelijkheid voor regelmatige opname onder verantwoordelijkheid van de pijngroep. Deze opnamen moesten echter plaats
vinden op verschillende afdelingen in het ziekenhuis.
9) Er werd een aanvang gemaakt met het onderzoek naar de zenuwstimulatie.
negatief'
1) Frits Klein was gestopt met zijn werk.
2) Er werd slechte correspondentie met de consulent en de huisarts gevoerd, waarover klachten waren.
3) Er werd o.i. nog te weinig gericht onderzoek gedaan.

Toch konden we vaststellen dat de fundering voor een goed functioneren van de kliniek was gelegd.
Op dit moment is het goed stil te staan bij fysiologie c.q. anatomie van
de pijn. Hoe wordt de pijn voortgeleid - hoe wordt de pijn beihvloed?
Vooral over de pijnbeihvloeding zijn er geen zekerheden, vandaar dat
daarover theorieën zijn opgesteld.
Grofweg zijn er drie theorieën:
de specificiteits-theorie
de patroon-theorie
de poortcontrole-theorie.
De specificiteits-theorie gaat van de veronderstelling uit dat er specifieke pijnreceptoren in de huid aanwezig zijn. Deze receptoren zijn
verbonden met een pijncentrum ergens in de hersenen. Descartes beschreef dit model in 1664 als een soort buis die liep van bepaalde
huidpunten tot in de hersenen. Hij ging er van uit dat dit systeem
werkte als het luiden van een klok in een kerktoren. Iemand trekt aan
het koord en de klok luidt. De specificiteits-theorie is ook bekend als de
zogenaamde alarmklok-theorie. De theorie van Descartes is in de loop
van de jaren aan ontwikkeling onderhevig geweest.
Muller beschreef in 1842 vijf klassieke uitwendige prikkels:
licht
gehoor
smaak
geur
gevoel
en ging er van uit dat iedere sensorische zenuw zijn eigen centrum had
in de hersenen.
Van Freij heeft de theorie van Muller uitgebreid. De gevoels- dan wel
sensorische elementen werden onderscheiden in
aanraking
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koude
warmte
pijn
Hij hield zich bezig met specifieke receptoren.
De lichaampjes die oorspronkelijk als receptoren zijn gekenschetst ziet
men heden ten dage meer als ondersteunende structuren voor vrije
zenuwuiteinden. Deze vrije zenuwuiteinden zijn uitlopers van zenuwen,
die hun kernlichaam hebben in- of nabij het ruggemerg.
Er is vastgesteld dat het concept van de specificiteits-theorie niet klopt;
in de eerste plaats omdat het duidelijk is dat niet altijd dezelfde prikkel
aanleiding geeft tot dezelfde pijn. Ik kom weer terug op de ervaring van
de anesthesist Beecher op het invasiefront in Italië, waar soldaten, zelfs
na zeer uitgebreide verwondingen, geen pijnmedicatie nodig hadden.
Daarnaast is vastgesteld dat:
1 sommige pijnen niet reageren op zenuw-doorsnijding;
2 lichte aanraking soms hevige pijn kan geven; ook kan pijn spontaan
ontstaan;
3 nadat bepaalde overgevoelige huiddelen geprikkeld zijn, kan de pijn
nog langdoorgaan.
Ook duurt het vaak even voordat, na prikkeling, pijngewaarwording
optreedt.
Uitgaande van het feit dat er geen specifieke receptoren zijn, komen we
tot de conclusie, dat voor sensibele gewaarwordingen het lichaam afhankelijk is van de prikkeling van vrije zenuwuiteinden. Als er geen specifieke receptoren zijn blijft de vraag bestaan of de receptoren die we nu
kennen wellicht gespecialiseerd zijn, d.w.z. de anatomische structuur
verschilt niet, de neurofysiologische functie wel.
De patroon- of summatie-theorie gaat er van uit dat a-specifieke zenuwuiteinden geprikkeld worden en dat pijngewaarwording optreedt afhankelijk van de sterkte van de prikkel, van het aantal plaatsen waar geprikkeld wordt en van de duur van de prikkel.
In het zenuwstelsel herkennen we een centraal en een perifeerzenuwstelsel.
Het centrale zenuwstelsel bestaat uit hersenen en ruggemerg.
Het perifere zenuwstelsel bestaat uit zenuwen die zich vertakken van
het centrale zenuwstelsel uit. In deze vertakkingen is er sprake van
motorische zenuwvezels - zenuwvezels die verantwoordelijk zijn voor
een bepaalde beweging en van sensibele of wel gevoelszenuwen, die een
gewaarwordingsprikkel naar het centrale zenuwstelsel sturen. Zenuwvezels die prikkels voortgeleiden in de richting van het centrale zenuwstelsel noemen we afferente vezels.
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Zenuwvezels die prikkels voortgeleiden van het centrale zenuwstelsel uit
noemen we efferente vezels.
Het systeem waarover we spraken behoort tot het willekeurige zenuwstelsel.
Naast het willekeurige zenuwstelsel bestaat er een onwillekeurig, ook
wel geheten autonoom of sympatisch zenuwstelsel. Vele vezelbanen van
dit autonome zenuwstelsel lopen parallel met die van het willekeurig
zenuwstelsel.
Een zenuw bestaat uit een kern en uitlopers; de kernen van die cellen
die vrije uiteinden in de huid hebben, bevinden zich naast de wervelkolom. We noemen dit een ganglion spinale. De andere richting uit gaan
de zenuwvezels in de richting van het ruggemerg en wel naar de achterhoorn van de grijze stof. In de achterhoorn onderscheiden we een aantal
lagen. Voor ons van belang zijn de lagen 2 en 3 en laag 5, Vanuit laag 5
gaan pijnbanen in de richting van de hersenen - via de z.g. spinothalamische baan. In laminae 2 en 3, ook wel genoemd substantia gelatinosa,
komen veel vezels binnen (fig. 1).
Achterwortel

Arx
,
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'Tractus spino
thalamicus

Fig. 1

Over die vezels moet ik nog wat uitweiden: zenuwvezels onderscheiden
we in bouw en dikte. Dikke zenuwvezels zijn omgeven door een omhulsel van myeline (merg).
Dunne vezels hebben dit omhulsel niet. Hoe dikker de vezels hoe sneller
de geleiding in die vezels.
Grof ingedeeld komen we tot het volgende onderscheid:
A alfa
snelheid 120 m/sec
A delta
snelheid 5 m/sec
C
snelheid 2 m/sec.
Dikke vezels geleiden naar men aanneemt de tast en aanrakings-zin.
Dunne vezels de pijn-zin.
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Uit het spinale ganglion vertakken zich vezels in 3 richtingen:
1 regelrecht naar de hersenen
2 naar de substantia gelatinosa
3 naar lamina 5
De dikste vezels gaan direct naar de hersenen. Dat betekent dat de
hersenen gewaarschuwd zijn dat er prikkels komen uit lamina 5, voordat
deze prikkels in de hersenen zijn aangekomen. Dit gaat via de zogenaamde dorsale kolom.
Noordenbos is van de veronderstelling uitgegaan dat dunne vezels die
geprikkeld worden door "summatie van de input" de cellen in de
achterhoorn van het ruggemerg zodanig kunnen prikkelen dat pijn ontstaat. Deze pijngewaarwording wordt geremd door prikkeling van dikke
vezels.
Van het ruggemerg uit is de verbindïng met de hersenen niet die van
achterelkaar geschakelde cellen. Men heeft meer te maken met een
netwerk van zich vertakkende zenuwcellen.
Pijnprikkels in de hersenen aangekomen staan niet alleen onder invloed
van zuivere fysiologische processen, maar worden zeker ook beihvloed
door psychologische componenten.
Psychologisch gezien bestaan er 3 grote dimensies van pijn:
plaats
A
sensorisch discriminatief
tijd
grootte
B
motivationeel-affectief
C
cognitief-educatief
In het kort als volgt te beschrijven.
Sub A- hier spelen een rol de plaats of plaatsen waar geprikkeld wordt;
de wijze, vooral in tijd uitgedrukt, waarop geprikkeld wordt en de
intensiteit van de prikkels.
Sub B en Sub C- hier spelen zuiver psychologische processen een rol en
U kunt zich voorstellen dat zowel de emotie over, als de herkenning of
herinnering aan, bepaalde situaties het pijngebeuren kunnen beihvloeden.
De psycholoog Melzack en de neuroloog Wall hebben gezamenlijk geprobeerd een pijntheorie op te stellen en wel op zodanige wijze dat zowel
de fysioloog als de psycholoog ermee konden werken. Het is de poorttheorie van Melzack en Wall geworden.
Melzack en Wall gaan er van uit dat de cellen in de substantia gelatinosa
een modulerende invloed hebben op de prikkelbaarheid van de neuronen in lamina 5 van de achterhoorn van het ruggemerg. De substantia
gelatinosa wordt bij pijngewaarwording geprikkeld door de dunne
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vezels; deze prikkeling zet zich voort in lamina 5. Aangezien in de
meeste gevallen de pijngewaarwording vooraf wordt gegaan door aanraking, zal de substantia gelatinosa (SG) reeds geprikkeld zijn via de
dikke vezels (fig. 2).
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Deze dikke vezels oefenen een remmende invloed uit op de prikkeltoestand van de SG en ook op de z.g. Triggercellen in lamina 5.
Afhankelijk van de hoeveelheid en de sterkte van de impulsen die via de
dikke en dunne vezels de SG binnendringen, zal de prikkelsterkte in de
Triggercellen worden bepaald. Door overheersing van de prikkels in de
dikke vezels zal de substantia gelatinosa minder "vuren"; de "poort van
Melzack en Wall" sluit zich. Sterke prikkeling van dunne vezels zal de
poort weer openen. Door aan te nemen dat dit systeem ook beihvloedbaar is door prikkels die uit de hersenen komen via bijvoorbeeld emotieof herkenning is er een plaats ingeruimd voor de onder B en C beschreven psychologische component in een pijnmodeL
Hoewel het model van Melzack en Wall aan kritiek onderhevig is, is het
op dit moment het meest bruikbare model en heeft het in belangrijke
mate bijgedragen tot de huidige opvattingen over pijn en pijnbestrijding.
Door bijvoorbeeld het dikke vezelsysteem te prikkelen, zou het mogelijk moeten zijn chronische pijn te onderdrukken. De poort sluit zich.
Deze prikkeling van dikke vezels kan plaats vinden met behulp van
elektrostimulatie.
Dit principe is niet nieuw. Het werd reeds tegen het einde van de l 9e
eeuw toegepast. Onder invloed van Melzack en Wallis het opnieuw "in
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de mode" gekomen. Twee of meer polen worden op bepaalde huidgebieden geplaatst, vervolgens worden deze polen verbonden met een
generator die op batterijen werkt: de plaats van de elektroden wordt
gekozen op zodanige wijze dat de pijnverlichting optimaal is. Meestal is
dit in het verloop van bepaalde zenuwbanen.
De instrumenten verschillen van fabrikant tot fabrikant, meestal zijn de
frequentie en het voltage te regelen. Behalve op de huid kan men de
elektroden ook plaatsen in het ruggemerg of in de hersenen. Door
middel van een geihplanteerde ontvanger kan de elektrode dan draadloos met behulp van een soort zendertje worden geprikkeld.
De theorie van Melzack en Wall zou ook de werking van acupunctuur
kunnen verklaren, althans wat bestrijding van chronische pijn betreft.
Bij de toepassing van transcutane zenuwstimulatie en bij de toepassing
van acupunctuur speelt ook de factor aandacht een belangrijke rol. Aan
géén van beide methoden moet een genezende werking worden toegeschreven.
De laatste jaren is door vele onderzoekers gewezen op het voorkomen
van receptoren in het zenuwstelsel die speciale affiniteit hebben voor
opium c.q. morfine-achtige stoffen. Deze "opiate receptoren" zijn zowel gevoelig voor van buiten af toegediende stoffen als voor lichaamseigen "morfines". Deze lichaams-eigen morfines kunnen worden aangemaakt of vrijgemaakt onder invloed van bepaalde prikkels. Transcutane
zenuwstimulatie en acupunctuur zouden via deze stoffen kunnen
werken.
Hoe is het inmiddels met onze pijngroep verder gegaan? Doordat jonge
medewerkers zich meer actief met het werk van de pijngroep gingen
bezig houden, werden er belangrijke vorderingen gemaakt. De oprichting van "The International Association for the study of intractable
pain" en van de Nederlandse sectie van deze vereniging gaf een belangrijke stimulans voor het werk in onze kliniek.
De directie van het ziekenhuis stelde ons bedden ter beschikking. De
verantwoording voor het functioneren van de pijngroep is nu gelegd in
de handen van zes afdelingshoofden:
neurochirurg
anesthesist
psychiater
neuroloog
klin. farmacoloog
psycholoog*
Het management is opgedragen aan de afdeling anesthesiologie.
We behandelen patiënten poliklinisch en klinisch. De klinische patiënten liggen op onze eigen afdeling of worden in consult gezien op andere
afdelingen.
Naast de dagelijkse visite door de assistent die "dienst" heeft op zaal,
* inmiddels is de psycholoog wegens vertrek naar elders afgevallen.
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worden de klinische patiënten één maal per week bezocht door de chef
de clinique anesthesie en neurologie, zo mogelijk ook door mij. Voorafgaande aan deze visite vindt een bespreking plaats over de opgenomen
patiënten en kunnen ook-de moeilijkheden bij poliklinische patiënten
interdisciplinair besproken worden. Deze bespreking wordt bijgewoond
door: anesthesisten, klinisch farmacoloog, neuroloog, internist, psychiater, sociaal werkster, radiotherapeut en op uitnodiging ook de chirurg,
de gynaecoloog, K.N.0.-arts en anderen.
Zojuist zijn we gestart met het bijeenroepen van de pijngroep als pijnwerkgroep, met als doel het onderzoek naar de verschillende aspecten
van pijn, zowel in het laboratorium als in de kliniek. Teleurstellend is de
ervaring dat het verkrijgen van fondsen voor dit soort onderzoek vrijwel
onmogelijk is.
Eind 1978 was de toestand aldus:
positief:
1. we beschikken over eigen bedden
2. er is een goedlopende polikliniek
3. de administratie is goed
4. er is een goede samenwerking tussen de verschillende specialisten
negatief:
1. er is onvoldoende research
2. er zijn geeh artsen die zich full time met pijn bezig houden
3. daardoor onvoldoende mogelijkheden de kennis van pijnsyndromen
uit te breiden.
De patiënten die wij zien, zijn als volgt te groeperen:
I
causaal uitbehandelde carcinoom-patiënten.
II
patiënten met ernstige pijnen en een duidelijke relatie tussen
oorzaak en pijn. Fantoompijn, post-herpische neuralgie.
III
patiënten met pijn met een diagnose, maar met een wanverhouding tussen pijnprikkel en pijnbeleven.
IV
patiënten met pijn, zonder diagnose.
De patiënten uit groep I en II worden snel gezien, eventueel snel opgenomen en behandeld.
Voor de patiënten uit groep III en IV is de aanmeldingsprocedure voor
de polikliniek als volgt geregeld. Na telefonische of schriftelijke aanmelding door een arts krijgt d~ patiënt een formulier toegestuurd, waarop
gegevens over vroegere ziektes, opnames en behandelingen kunnen
worden ingevuld. Ook de aard van de pijn wordt beschreven. Het formulier wordt bestudeerd door een anesthesist en een psychiater. Alvorens de patiënt op het spreekuur uit te nodigen worden alle gegevens
van vroegere behandelingen en alle foto's opgevraagd. Soms wordt de
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patiënt niet in behandeling genomen, omdat hij of zij volgens onze
mening beter direct naar een "orgaan-specialist" kan worden verwezen.
Soms wordt de patiënt voor zijn psychisch lijden reeds goed psychiatrisch begeleid en is overname van de behandeling niet gewenst. Tenslotte wordt de patiënt opgeroepen voor het spreekuur alwaar hij gezien
wordt door een arts (op het ogenblik een assistent-anesthesist). Tezamen met de chef de clinique (een anesthesist) wordt nu een behandelingsplan gemaakt. Allereerst wordt getracht een diagnose te stellen.
Deze diagnose kan zowel liggen op het somatische als op het psychische
vlak. Vaak is het nodig eerder gedane onderzoekingen te herhalen.
Steeds wordt er weer op gewezen, dat behandeling moet plaats vinden
aan de hand van een diagnose. Deze diagnose kan ook een psychiatrische zijn. Voor niet-psychiaters en niet-psychologen is dat nogal eens
moeilijk te aanvaarden. Ook de patiënt heeft er nogal eens moeilijkheden mee. In onze normale samenleving is de erkenning van deze
pijnen er wel. "Een familielid heeft me pijn gedaan met dit of dat te
zeggen, of dit of dat te doen". "Het deed me pijn te horen, te lezen
etc.".
Zoals al eerder gezegd, deze patiënt gelooft niet meer dat de doktoren
iets voor hem kunnen doen. Hij gelooft niet meer, dat hij duidelijk kan
maken dat hij pijn lijdt. Hij of zij heeft een geheel eigen ziekt~ebeeld
ontwikkeld, waarmee uiteindelijk wordt gemaipuleerd, waarmee de omgeving soms wordt geterroriseerd. Vaak zien we deze patiënten komen
met een vaste begeleider. Deze begeleider doet rlan het woord, verzorgt
de patiënt goed, maar verzuimt ondertussen werk of huishouding.
Deze patiënten zijn soms herhaalde malen geopereerd. In de eerste operatie zijn ze al teleurgesteld, teleurgesteld doordat het resultaat niet aan
hun verwachting voldeed (lumbale hernia-operatie met rugpijn). Teleurgesteld, omdat er na de operatie complicaties zijn opgetreden (fistels
b.v" haematoom in het scrotum).
Teleurgesteld, omdat ze van tevoren niet wisten wat de gevolgen van
een operatie zouden zijn (anus praeter naturalis). Teleurgesteld, omdat
er meer is weggehaald dan verwacht (uterus extirpatie). Teleurgesteld,
omdat men spijt heeft van de ingreep (sterilisatie). Met deze teleurstelling wendt de patiënt zich aanvankelijk tot zijn medicus die zegt niets
voor hem/haar te kunnen doen en die dan in de ogen van de patiënt
tekort schiet. Medicus na medicus wordt bezocht. De patiënt komt bij
de dokter met het verhaal: "Eindelijk, U begrijpt me, U kunt me
helpen", maar wordt dan opnieuw teleurgesteld: doordat een nieuwe
ingreep niet helpt, doordat aan een verwachting niet wordt voldaan,
omdat de arts tekort schiet in zijn geduld.
Zoals ik al opmerkte wordt de patiënt vaak begeleid door een vaste

PIJNBESTRIJDING

155

begeleider. Soms twijfel je wie de patiënt is en denk je dat de partner
beter naar een arts zou kunnen worden verwezen. Eén van onze
patiënten, een vrouw met vreselijke pijn in de zij, kwam op mijn spreekuur met haar man. De man nam herhaalde malen het woord. Hij was in
zijn functie teleurgesteld, teruggezet, vroeg gepensioneerd. Zij vertelde
dat de spanningen tussen haar man en haarzelf de pijn verergerden.
Maar hij bemoeit zich ook zo met het huishouden. Ging hij maar eens
weg. We gaan nooit samen uit. Dat wil hij niet. Hij wil geen bezoek.
Agressieve, invasieve methoden moeten bij deze patiënten met de
grootst mogelijke voorzichtigheid gehanteerd worden. Resultaten van
pijnbehandeling bij deze groep mensen zijn niet af te meten in weken.
Men heeft hiervoor maanden, soms zelfs jaren nodig. Duidelijk is dat
deze mensen psycho-sociaal professioneel begeleid moeten worden.
De huisarts speelt hierin een belangrijke rol. Hij kan gesteund worden
door een psychiater, psycholoog, sociaal werkster, dominee of pastoor.
Hier diep op in te gaan valt buiten het bestek. Psychiater en psycholoog
hebben hier hun eigen deskundigheid, die dan ook beter door deze
specialisten aan U kan worden voorgelegd.
Vaak lijkt voor de patiënt deze therapie niet aanvaardbaar. Vooral ten
opzichte van zijn omgeving schaamt hij zich. Gaarne aanvaardt hij extra
therapie in de vorm van zenuwblokkades, zenuwstimulatie, acupuntuur.
Ook de behandelende geneesheer is snel bereid dit te honoreren, immers
het bespaart hem uren praten.
Binnen onze groep is de discussie aan de gang of hier invasieve therapie
nodig, geoorloofd of verboden is. "Iedereen die zegt pijn te hebben,
heeft pijn," was één van onze uitgangspunten. Ieder die pijn heeft kan
bij de drogist een pijnstiller kopen. Maar moet de dokter ze ook voorschrijven in gevallen als deze?
Elke therapie heeft een absolute contra-indicatie als er geen indicatie is.
Is dit standpunt altijd te handhaven? Het probleem is bij ons niet opgelost. Met niet-invasieve methodes als transcutane zenuwstiniulatie zijn
we minder behoudend als met farmaca en injecties. Uitgedacht zijn we
niet over dit probleem.
Tot slot kom ik terug op de eerste twee groepen, de patiënten met
kankerpijn en de patiënten met ernstige pijn door een bekende niet
maligne oorzaak. Uiteraard is er verschil tussen deze twee groepen. Bij
de patiënten met pijn door kanker zal men eerder geneigd zijn risico's
van een bepaalde therapie te aanvaarden.
Wat betreft de categorie patiënten met pijn door bekende niet kwaadaardige oorzaak het volgende. Kennis van dit bepaalde pijnsyndroom
gaat vooraf aan een goede therapie. Het is voor één arts onmogelijk deze
kennis te bezitten. Ook voor deze patiënten is interdisciplinaire bespreking zeer waardevol. Behalve de specifieke therapie komt de behan-
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deling met zenuwstimulatie, met locaal analgetica of met neurolytische
agentia (zenuw destruerende stoffen) zeer zeker in aanmerking.
De pijnbestrijding bij de kankerpatiënt is er de laatste jaren veel meer
op gebaseerd de pijn uit te schakelen met behulp van neurochirurgische
of neurolytische methoden. Het valt buiten ons bestek hier op dit
moment op in te gaan. Wel is zeker dat deze methoden vaak de voorkeur hebben boven die met pijnstillende tabletten.
Ik heb U een indruk willen geven over wat ik van pijn begrijp. Het
verzachten van pijn is één van de meest elementaire doelstellingen van
artsen. Maar niet alleen van artsen. Een ieder van ons zal op zijn of haar
manier in aanraking komen met iemand die pijn heeft. Een ieder van
ons zal op zijn of haar manier deze medemens steun verlenen. Dat is
geen eenvoudige zaak; het pijngebeuren is nog ondoorzichtig.
Wij hopen met onze pijngroep te Leiden een bijdrage te kunnen geven
om te komen tot een beter inzicht in pijn en pijnbeleven.
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KATASTROFE-THEORIE

door
D. Siersma
1. Inleiding

Laat een verschijnsel afhangen van een aantal parameters. Voor veel
waarden van deze parameters verandert zo'n verschijnsel wellicht niet
als er kleine storingen optreden. De parameterwaarden, waar bij kleine
storingen echter grote verschillen kunnen optreden noemt men kdtastrofaal. Deze katastrofale controle-waarden vormen tesamen de zg.
katastrofe-verzameling K.
In veel voorbeelden komt men deze katastrofe-verzamelingen tegen.
Bijvoorbeeld op de weerkaart. Er zijn hier twee parameters, nl. de
plaatscoordinaten. Het verschijnsel, dat men bestudeert is het weer. Als
significante interne variabele beschouwt men meestai de temperatuur.

Fig. 1

Natuurkundige Voordrachten N.R. 57. Lezing voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia te 's-Gravcnhagc op 29 januari 1979.
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De frontlijnen scheiden hier koude en warme lucht en vormen aldus de
katastrofe-verzameling. Bovenstaande weerkaart is uiteraard tweedimensionaal, de katastrofe-verzameling is één-dimensionaal. Voèrt men
de hoogte en ook de tijd als externe parameters toe (we redeneren dan
in vier-dimensionale ruimte) dan zal de katastrofe-verzameling in het
algemeen een drie-dimensionale deelverzameling zijn.
Een ander voorbeeld van een katastrofe-verzameling treedt op in de
natuurkunde bij de zg. fase-overgangen.
Vaak kiest men de druk (P) en temperatuur (T) als externe parameters.
Men komt daarbij fase-diagrammen tegen van het volgende type:
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Fig. 2

De katastrofe-verzameling scheidt hierbij de verschillende toestanden:
vast, vloeibaar en gas (en soms diverse vormen van de vaste toestanden).
In de geologie zijn breukvlakken duidelijke voorbeelden van katastrofeverzamelingen. Ook hier is het interessant de factor tijd in de beschouwingen te betrekken.
In de optica kan men de kaustieken zien als katastrofe-verzameling. De
lijst met voorbeelden van katastrofen is eenvoudig uit te breiden met
voorbeelden uit de biologie, de sociale wetenschappen, economie,
linguistiek, zelfs met stripverhalen en moppen-tappen.

2. Doelstellingen van de Katastrofe-Theorie
Het doel van de katastrofe-theorie (K.T.) is de studie van de katastrofeverzameling.
We formuleren nu allereerst het principe van de structurele stabiliteit.
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Door variatie van de externe parameters van het systeem ontstaat een
familie van verschijnselen. De structurele stabiliteit van deze familie wil
zeggen, dat bij kleine storingen deze familie niet significant verandert.
Uitgaande van het principe van de structurele stabiliteit probeert men
de elementaire bouwstenen van de katastrofe-verzameling te ontdekken
en te beschrijven. Van huis uit is de K.T. dus kwalitatief en zijn fundamentele oogmerk is het uitleggen van een evolutie van vormen.
Bovenstaande opzet van de K.T. is erg vaag. Volgens René Thorn, de
schepper van de theorie, is het geen wiskundige theorie, maar meer een
denkraam. Zodra de ideeën, die ontwikkeld werden met behulp van
K.T. mathematisch geformuleerd konden worden, dan werden ze opgenomen binnen specifieke takken van de wiskunde, zoals singulariteiten
van gladde afbeeldingen, stratificaties, singulariteiten van differentiaalvormen, bifurcatietheorie, kwalitatieve dynamica, etc. Daarom is K. T.
geen mathematische theorie. Natuurlijk ontstond K.T. uit de wiskunde
en leidde ze ook tot belangrijke ontwikkelingen in de wiskunde zelf.

3. Iets over Thorn en Zeeman
Het is onmogelijk een artikel over K.T. te schrijven zonder de namen
van twee wiskundigen, namelijk die van René Thorn en van Christoffer
Zeeman.
Eerstgenoemde is een Fransman, die medio 1960-1970 deze theorie
ontwikkelde en z'n gedachten neerschreef in het boek "Stabilité structurelle et Morphogénèse" [4 ], dat pas in 1972 verscheen, maar waarvan
eerdere versies al voor 1970 circuleerden als foto-kopieën. René Thorn
is een beroemd wiskundige met als specialisme de topologie. Zijn wiskundig werk genoot en geniet nog steeds grote bekendheid en werd
bekroond met de Field-medal, de hoogste onderscheiding binnen de
wiskunde. Thans is hij verbonden aan het Institut des Hautes Etudes
Scientifiques (I.H:E.S.) te Bûres-sur-Yvette bij Parijs, een researchinstituut waaraan uitmuntende wiskundigen en theoretisch fysici uit de
gehele wereld voor korte of langere tijd verbonden zijn.
De toepassingen van de K. T., die Thorn onderzoekt hebben voornamelijk
betrekking op biologie, linguistiek, filosofie, etc. In verband hiermee is
lezenswaard de discussie tussen Thorn en Zeeman [6].
De Engelsman Christoffer Zeeman is ook een wiskundige van grote begaafdheid. Hij is verbonden aan de University of Warwick (Coventry).
In een iets later stadium kwam hij in contact met de K.T. en heeft hij
zich opgeworpen als sterke propagandist van de theorie. Hij trachtte
o.a. modellen te maken voor diverse r-wetenschappen. Verscheidene
artikelen gaan over: hartslag, zenuwimpuls, golfbreking, katastrofemachines, effectenmarkt, biologie, gevangenisopstanden, Anorexia
Nervosa, elasticiteitsleer, stabiliteit van schepen.

160

D. SIERSMA

Hii is meer dan Thorn geïnteresseerd in kwantitatieve gegevens.
Trouwens, het optreden van Thorn en dat van Zeeman toont in z'n geheel duidelijke verschillen; kort gezegd: Zeeman is een verkoper van de
theorie, Thorn is meer een priester.
4. Elementaire Katastrofe-Theorie (E. K. T.)
Mathematisch goed te beschrijven is de zg. elementaire katastrofetheorie (E.K.T.). We geven hier een schets van de theorie.
Men neemt aan, dat er een potentiaalfunctie V = V(x) bestaat, waarbij
x een vector is in de t-dimensionale toestandsruimte JR. t. We stellen nu
de hypothese, dat het systeem tracht de potentiaal V(x) te minimaliseren.
De evenwichtstoestanden van het systeem corresponderen met de
stationaire punten van V(x) en wel de stabiele evenwichtstoestanden
met de minima van V(x) (figuur 3).

1

1

1

1

1

1

:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

-----~~~·~-----,~ni---~~

'Y

Fig. 3

In het algemeen kunnen er verschillende minima zijn. We nemen vervolgens aan, dat het minimaliseren plaatsvindt volgens de gradiëntvergelijking:

x = -grad V(x)

c

. JR.t ' x -_ x l>
waarblJ" x m

.. "

)

-c aav ' ... ' aav) .

xt en gra d v -
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Als er externe parameters zijn, die de potentiaalfunctie kunnen beihvloeden, ontstaat er een familie van potentialen V = V(x,À) met À een
vector in een c-dimensionale controle-ruimte IRc.
Laat het systeem verder voldoen aan de differentiaalvergelijking:

x = -gradx

V(x,À)
+

De evenwichtsverzameling is nu

M = { (x,À) 1 gradx V(x,À) = 0 } in IRt+c
De projectiex = x(x,À) =À vanM naar IRc noemt men wel de katastrofeafbeelding. Bij gegeven À in IRc kunnen er verschillende stationaire
punten x van V(x,À) zijn, dus verschillende x in IRt, waarvoor (x,À) in
M ligt. Deze meerwaardigheid is onderwerp van onze studie.
Onder de bifurcatieverzameling B verstaan we die controle-variabelen À
in IRc, waarbij het aantal evenwichtstoestanden verandert. Deze bifurcatieverzameling B hoeft niet dezelfde te zijn als de katastrofeverzameling K, maar is mathematisch eenvoudiger te hanteren en heeft ook betrekking op de niet-stabiele evenwichtstoestanden (zadelpunten,
maxima). Soms is men ook nog geihteresseerd in die parameterwaarden,
waar stationaire punten dezelfde potentiaalwaarden hebben (de zg.
Maxwell-verzameling).
Ter verduidelijking volgen nu enkele voorbeelden van gradiëntsystemen,
die afhangen van een of meer parameters. Mathematisch is het niet
lastig deze differentiaalvergelijkingen te integreren. In de figuren geven
we het gedrag van de oplossingskrommen met pijltjes aan.
Fig. 4
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4. De zg. kusp-katastrofe
x4

V(x,À,µ) =4 +

2ÀX

2

+ µx

M: x 3

+ ÀX + µ = 0

katastrofe-afbeelding X(À,X) = (À,-X 3 - ÀX)
singulariteiten van x : j1 - x
1
= 0 : 3x 2 +À= 0
0 -3x 2 -À
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M

1R'l..
con\:xo~erl)\ rn l:.e.

Fig. 7

De vouwkromme S wordt gegeven door:
x 3 + ÀX
3x 2 +À

+µ =

Û

0

d.w.z. door (À,µ,x)

= (-3t 2 ,2t 3 ,t)

De bifurcatie-verzameling B wordt gegeven door
(;\,µ)

= (-3t 2 ,2t 3 ) d.w.z.

4;\ +27µ 2 =0
3

Mathematisch is het duidelijk hoe in dit geval het principe van de structurele stabiliteit vertaald dient te worden. Voor c < 4 ziet de lijst van
lokale potentiaalfamilies die structureel stabiel zijn, er als volgt uit:
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Lijst van Thorn 's zeven standaardmodellen
(de zg. elementaire katastrofen)

naam

c

Vouw

>l

3
Lx
3

-

ax

Kusp

>2

4
Lx
4

-

2
ax - Lbx
2

Zwaluwstaart

>3

Vlinder

>4

2
Lxs
- ax - Lbx
5
2
6 - ax - Lbx 2
Lx
6
2

Hyperbolische umbiliek

>3

2

Elliptische umbiliek

>3

2

Parabolische umbiliek

>4

2

t

V(potentiaalfamilie)

-

3
Lcx
3

-

3
Lcx
3

-

4
Ldx
4

+ y 3 + ax + by + cxy
x 3 - xy 2 + ax + by + cx 2 + cy2
x 2y + y 4 + ax + by + cx 2 + dy 2
x3

N.B. Als de dimensie van de toestandsruimte groter is, voegt men
kwadraten toe in de overige variabelen. Deze zijn echter niet significant
voor de beschrijving van de katastrofe-afbeelding. De evenwichtsverzameling en de bifurcatieverzameling volgen op dezelfde wijze als in het
voorbeeld van de kusp.
Dat bovenstaande katastrofen werkelijk de elementaire bouwstenen van
de katastrofe-verzameling zijn, is inderdaad bewezen (zie hiervoor
bijvoorbeeld Zeeman [ 11 ]) .
Voor generieke V(x,À) en c < 4 geldt namelijk:
1. de evenwichtsverzameling Mis glad (zonder singulariteiten).
2. de katastrofe-afbeelding is stabiel onder kleine storingen.
3. voor punten van M, waarin bifurcatie optreedt, kan het model (na
eventuele coördinaten transformatie) beschreven worden door één
van Thom's zeven standaardmodellen.
Op het bewijs van deze stelling komen we later nog terug.
5. Agressie
Een veel geciteerd voorbeeld is het onderzoek van Konrad Z. Lorenz
naar agressie van honden. Voor een K.T.-uitwerking zie Zeeman [9].
Hier volgt slechts een korte schets.
Het gedrag van honden wordt geobserveerd naar aanleiding van twee
controle-variabelen:
p = woede
en
q = angst.
De p wordt bepaald uit de stand van de mond en de q uit de stand van
de oren.
Het gedrag van de hond wordt vervolgens genoteerd in een schaal,
lopend van aanvallen tot terugtrekken.
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aanvallen
grommen
0

neutraal
ontwijken
terugtrekken

De kansdichtheden zijn weergegeven in Fig. 8.
De punten waarin de kansdichtheden extremaal zijn, worden weergegeven in een grafiek (1, 2 of 3-waardig).
(zie Fig. 9 .)
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Fig. 8

NEUTRALITY
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CONTROL
SURFACE

Fig. 9

De figuur is duidelijk het evenwichtsoppervlak van de kusp-katastrofe.
Bij variatie van de controle-variabelen kan men uit deze ·figuur de gevolgen aflezen voor het gedrag van de hond.
De lezer probere zelf de in de figuur aangegeven variaties A, B en C. Of
er een katastrofale verandering optreedt hangt niet alleen af van het
passeren van de bifurcatie-verzameling maar bovendien van de "etage"
van het gedragsoppervlak, waarmee het gedrag van de hond correspondeert.
Een belangrijke vraag achter het geheel is natuurlijk: waar is de potentitaalfunctie? Dat zo'n functie zou bestaan is in het geheel niet duidelijk.
Dit is ook niet de opzet van de K.T .. K.T. toont hier alleen aan, dat er
een simpel model is met een dynamiek, die aansluit bij experimenteel
bekende resultaten.
Wellicht brengt K.T. hier nieuw onderzoek op gang naar diepere oorzaken van het gedrag van de hond en treden daarbij wellicht afwijkingen
aan het licht, die de kusp-katastrofe of E.K.T. uitsluiten, en die wijzen
op een ingewikkelder dynamiek.
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6. Euler-buiging
Twee massieve stangen van lengte 1 zijn via een scharnier verbonden,
waarbij een veer probeert de hoek tussen de stangen maximaal te
houden.

-1;771;;;;5(
Fig. 10

Men brengt tweezijdige compressie ~ aan in de vrije eindpunten van de
constructie. Bovendien wordt een lading a bevestigd op het scharnier.
Bij bepaalde combinaties van a en ~ zal buiging plaatsvinden en soms
kan de constructie plotseling doorknakken. De energie van het systeem
wordt gegeven door
V = -fµ(2x) 2 + asinx - 2~(1-cosx)
waarbij de termen achtereenvolgens betrekking hebben op de elastische
energie van de veer, en de potentiele energie van de krachten a en~.
Er geldt nu voor evenwicht:

V= 4µx + acosx + 2~sinx = 0
Verder is:
V = 4µ - asinx -

= Oç

2~cosx

Bij een uitgangssituatie a = ~ = 0 en x = 0 laten we ~ vanuit 0 stijgen.
Het punt x = 0 blijft stationair, want V(O) = 0. We zien aan de vergelijking, dat V(O) = 0 als 4µ = 2~.
Verder geldt: voor~< 2µ is x = 0 een minimum van V(x)
voor~> 2µ is x = 0 een maximum van V(x)
Als~

= 2µ begint de buiging:

De Taylorbenadering om x = 0 van
V = 2µx 2

+ asinx -

2~(1

- cosx)
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is nu:
V= 2µx 2

x3

x2

x4

+ a(x -6) + 2(3 (-2 + 24 ) + O(x 5 )

V = ax - ((3 - 2µ)x 2 - Q.x 3
6

4 + O(x 5 )
+ JLx
12

Dit is nabij x = 0, a = 0, (3 = 2µ om te schalen tot
V= Vü,2µ

Door x: = x

x2

!:!:..

+ px + q2 + 6x4

+ 2a(3

verdwijnt eerst de x 3-term en O(x 5 ) verdwijnt met be-

hulp van de algemene theorie.
De in de figuur aangegeven weg in de controleruimte lRc laat voor
= 0 de (3 toenemen van 0 tot voorbij (3 = 2µ, waarbij, dankzij een
kleine storing in a, de uitwijking naar boven plaatsvindt. Daarna houdt
men (3 constant en laat a toenemen.
In positie 4 vindt een plotselinge knak naar beneden plaats.
Uiteraard geeft K.T. hier weinig nieuws. Dit is ook niet te verwachten
omdat de formules zo expliciet bekend zijn. Dit geldt ook voor andere
toepassingen in de fysica, omdat juist in de fysica de evolutie van een
proces tamelijk precies beschreven kan worden door fysische wetten.
In de elasticiteitsleer, waaraan bovenstaand voorbeeld is ontleend, poneerden twee Engelse ingenieurs, Runt en Thompson [7] een algemene
bifurcatietheorie, waarbij een lading-parameter en diverse zg. imperfectie-parameters optraden als uitwendige variabelen. Ze vonden daarbij onafhankelijk van Thorn alle katastrofemodellen. Dankzij de wiskundige ontwikkeling van de E.K.T. bleek echter, dat er op grond van
hun aannamen niet meer modellen te verwachten waren.
Ook hier gaf K.T. aanleiding tot analogieën. Dit is volgens Thorn ook
één van de doeleinden van de K.T. Zo is bijvoorbeeld de kusp-katastrofe
bij veel onderzoekingen in diverse gebieden van de wetenschap steeds
weer opnieuw ontdekt, gefüterpreteerd, de vergelijkingen berekend, het
dynamisch gedrag onderzocht, etc. Nadat via K.T. het verband gelegd is
met de kusp, kan men zich beperken tot één bepaalde (eenvoudige)
standaard-vergelijking, waarvan het gedrag systematisch onderzocht is.
a

7. Differentiaalvergelijkingen voor de hartslag
Zeeman [8] gaat uit van de volgende kwalitatieve beschrijving van de
hartslag:
1. het systeem heeft een stabiele evenwichtstoestand.
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2. er is een drempel voor het op gang brengen van actie.
3. er is een sprongsgewijze terugkeer naar de evenwichtstoestand.
Zeeman probeert een zo eenvoudig mogelijk model op te stellen, dat
bovenstaand gedrag vertoont. We slaan een aantal stappen in zijn
redenering over en beschouwen allereerst model A, dat ontleend is aan de
K.T.
A)

ex = -(x 3 €

<< 1.

x

+ b)

x

1

'Î'

b
1

w

Fig. 13
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In dit model zijn snelle sprongen mogelijk in de punten P en Q waar de
evenwichtsverzameling M: x 3 - x + b = 0 van richting verandert. Wat
allereerst ontbreekt is een mechanisme dat er voor zorgt, dat zo'n
positie bereikt wordt. We moeten als het ware de variabele b met de
hand bijsturen. In model Bis dit geautomatiseerd.
B)

eX: = -(x 3
b=x

-

x

+ b)

x

p
b
Q'

Fig. 14
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We veronderstellen e << 1 en daarom is de beweging in de x-richting
veel sneller dan die in de b-richting. Schematisch gezegd: de beweging
verloopt eerst snel naar M en vervolgens langzaam via M verder, totdat
M van richting verandert en er een snelle sprong plaatsvindt naar een
ander deel van M. We hebben als het ware een hystereselus. Wat nu nog
ontbreekt is een stabiele evenwichtstoestand. Deze is wel aanwezig in
model C:

C)
ä=-(x 3 -x +b)
Ö = X - Xo

Fig. 15

x
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De stabiele evenwichtstoestand is nl. het punt (x 0 , b 0 ). De drempel voor
actie ligt bij de waarde b = }y'3. Als door uitwendige oorzaak b plotseling stijgt van b 0 tot een waarde b 1 > }\/3 dan vertoont het model het
gewenste gedrag.
Voor de variabelen in dit model kan men denken aan:
x = lengte hartspier
b = elektrochemische controle
b 0 --? b 1 is de zg. pace-maker-wave.
De modellen B en C behoren niet tot de E.K.T" omdat we hier een
extra dynamisch gedrag hebben ingevoerd voor de controle-variabele b.
Het is ook mogelijk de spierspanning a in het model op te nemen.
e:X=-(x 3 - ax + b)
0 = X - Xo

"·"". . . !". Squeeze

Sy~;~;·:

Diastole

(a 1 ) No tension, bypassed heart; (a 2 ) low tcnsion, atria! fiber; (a 3 ) high
tension, ventricular fiber; (a 4 ) very high tension, overstretched fiber.

Fig. 16
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De lezer interpretere deze figuren zelf. Voor meel details zie Zeeman
[8 ]. In dat artikel wordt op soortgelijke wijze ook de zenuwimpuls behandeld.
Dergelijke stelsels differentiaalvergelijkingen als hierboven worden
systematisch bestudeerd in Takens [3].

8. Iets over de wiskunde
Laat gegeven zijn de potentiaal V = V(X,x) met À. in IR.c en x in IR.t. We
nemen de Taylorontwikkeling van V naar x, rondom x = a:
V=V(a,À.)
+

+~ei

~~~eijk

"
waarbIJ

~~dij(a,À.)

(xi - ai) (xj - aj) +

(a,À.) (xi - a) (xj - aj) (xk - ak) + ...

av

= -axi
1

C.

(a,À.) (xi - a) +

d

a1 v .V1
.. = aa
xi xj
.

1J

aa3V a . JÏ
1
e"k
=
a
IJ
xi xj xk
.

Uit de zg. Nakayama-lemma volgt, dat het voor ons doel voldoende is
slechts het Taylorpolynoom van eindige orde r te bestuderen (r hangt
daarbij af van c).
Beschouw nu de afbeelding
x IR.t -7 IR.N

F : JR.C

die aan elke (X,a) uit IR.c X IR.t toekent F(X,a) =het Taylorpolynocim in
a van graad r.
De verzameling van dergelijke polynomen is een IR.N, waarbij N gelijk is
aan het aantal coëfficiënten.
Vervolgens wordt deze IR.N opgedeeld in gladde stukken (men noemt
dit een stratificatie van IRN in gladde deelvariëteiten). Elk zo'n stuk bestaat daarbij uit polynomen, die onderling een (willekeurige) coördinatentransformatie schelen. (modulo termen van orde groter of gelijk
aan r + 1)
We schetsen vervolgens deze stratificatie.
Laat bijvoorbeeld het polynoom P gegeven zijn door

Voor c = 2 bestaat de stratificatie nu uit 4 gladde stukken:
A 0 , A 1 , A 2 en A 3 en een restant~:
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Normaalvorm

Voorwaarden

dimensie
N

P -- -+ z 2i -+ z22 -+ ... -+ zt2

Ai

C1 = C2 = ... = Ct =

Ü

N-t

Rang (d")
=t
IJ
+ 2
- 3+ 2+
P -Z1-Z2-···-Zt

A2

c 1 = c 2 = ... =et = 0

N - t- 1

Rang (dij)= t - 1

~-1-Q

azi

p-+
2+
+ 2
- - Z4+
1 - Z2 - ... - Zt

A3

(*)

T

C1 = C2 = . , . = Ct =

Ü

N- t-2

Rang ( d")
=t- 1
IJ

Qje_ = 0

azi

overigen

2:

~ :f 0 (*)

az't

C1 = C2 = ... = Ct =
Rang (d")
IJ

a4
az't

<t -

of ~ =O

Ü

N - t- 3

2
(*)

(*) Als rang (di~) = t - 1 dan kan men het polynoom als volgt transformeren p "v 'P(z 1J ± z~ ± ... ± z;

Het principe van de structurele stabiliteit vertaalt zich nu in het
volgende algemene positieargument (zg. transversaliteitstelling): Het
beeld van F: lRc X lR t --+ lRN en gladde oppervlakken snijden elkaar
transversaal (of helemaal niet).

lR

N -

k .

- raa rmmte

aF
+ <aF
ax. 'a1'.. >
1

J
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Fig. 17

De gevolgen zijn nu:
a) er zijn geen snijpunten met ~.
b) de evenwichtsverzameling M = p- t { c 1 = c 2 = ... =et= 0} is glad
en 2-dimensionaal.
c) als (a,µ) in M ligt, dan is V(x,µ) nabij x = a te transofrmeren in één
van de normaalvormen A 1 , A 2 of A 3 (deze komen voor in Thom's
lijst met controle-waarden gelijk aan nul).
In de laatste stap wordt tenslotte aangetoond, dat niet alleen V(x,µ)
voor vaste µ voorkomt in Thom's lijst, maar dat de gehele familie
V(x,À) nabij (a,µ) getransformeerd kan worden in één van de standaardvormen uit Thom's lijst. Met behulp van de transversaliteit wordt eerst
infinitesimale gelijkheid van beide families bewezen, waarna vervolgens
uit Malgrange's preperatiestelling het resultaat volgt:

-·-----------

/,

/1\io..,.s.

V onl.\/oV\'Jll1j

Fig. 18
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We noemen tenslotte nog de onderwerpen van verder wiskundig onderzoek rond de K.T.
1. Tijdkatastrofe-theorie [Wasserman].
2. Symmetrieën en randverschijnselen [Wasserman, Bierstone, Poenaru,
Pitt, Siersma].
3. Topologische equivalentie [Mather, Looijenga, Varchenko].
4. Impliciete differentiaalvergelijkingen [Takens].
5. Algemene theorie van vectorvelden [Takens en vele anderen].
6. Onderzoek naar soortgelijke problemen bij complexe functies [o.a.
Arnol'd].
9. Literatuur
De literatuurlijst over K.T. en aanverwante wiskunde is in enkele jaren
tijds zeer snel uitgegroeid tot circa 400 artikelen en boeken. Allereerst
noemen we natuurlijk "Stabilité Structurelle et Morphogénèse" van
R. Thorn [4].
Thom's boek gaat voor moeilijk leesbaar door. Een goede inleiding voor
de katastrofetheorie is het boek "Catatastrophe Theory and its
Applications" van I. Stewart en T. Poston [2]. De nadruk valt echter
sterk op de E.K.T. De literatuurlijst is zeer uitgebreid en wijst de weg
naar verdere literatuur over K.T" We noemen nog enkele populairwetenschappelijke artikelen; namelijk van E.C. Zeeman in Scientific
American [9] en van I. Stewart in New Scientist [ 1].
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ENERGETISCHE PROCESSEN IN KERNEN VAN MELKWEGSTELSELS

door
H.G. van Bueren
1. Kernen JJan melkwegstelsels

De kennis van de structuur van het heelal neemt gedurende de laatste
decennia met steeds grotere sprongen toe. Is het nog geen 200 jaar
geleden dat een aantal van de in 1784 door Messier gecatalogiseerde
"nebulosities" door W. Herschel voor het eerst opgelost werd gezien in
reusachtige verzamelingen sterren die ver buiten het toen bekende eigen
systeem van sterren lagen, thans weet men dat er honderden miljarden
van deze galaxieën zijn, die alle met elkaar een uitdijend heelal opvullen
waarvan de afmetingen enkele tienduizenden miljoenen lichtjaren bedragen. Ons eigen melkwegstelsel neemt in dit geheel geen speciale
positie in. De ver afgelegen stelsels zien wij niet alleen veraf, maar ook
ver terug in de tijd, en moderne hulpmiddelen zoals radiotelescopen en
ruimtesatellieten, de detectoren der röntgen- en gamma-astronomie en
wat niet al, stellen ons in staat vrijwel tot de "grenzen" van het heelal te
blikken. De afstand van die grenzen komt, in lichtjaren uitgedrukt, in
getal overeen met de ouderdom in jaren van dit heelal.
Naast galaxieën, die gewoonlijk voorkomen in zg. "clusters" van melkwegstelsels, blijkt het heelal ook veel straling te bevatten, de zg. kosmische achtergrondstraling, die een overblijfsel is van de oorspronkelijke oerknal (big bang), waarmee, naar wij thans aannemen, het heelal
is ontstaan.
Is de kennis van de structuur van ons eigen melkwegstelsel ook zo
toegenomen als die van de ruimte buiten dit stelsel? Op die van de
binnenste delen na is dit zeer zeker het geval. De grote hoeveelheden
stof die in het melkwegstelsel voorkomen belemmeren echter het optische zicht naar de centrale delen, waar ons zonnestelsel ver vandaan
ligt. Slechts in het infrarood en bij radiogolven is het mogelijk het
Melkwegcentrum direct waar te nemen. Het ligt, zoals wij uit indirecte
overwegingen al wisten, op ca. l 0 kpc (1 pc ~ 3 lichtjaren~
3 x 10 18 cm) van ons af in de richting van het sterrenbeeld Sagittarius,
en pas sedert enkele jaren is de positie ervan met astronomische nauwNatuurkundige Voordrachten N.R. 57. Lezing voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia te 's-Gravcnhage op 12 februari 1979.
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keurigheid bekend - dankzij radio-interferometrie met zeer lange basis
lengte (VLBI). Over alles wat zich verder dan enkele honderden parsecs
van het centrum bevindt , weten wij werkelijk zeer veel. Wij weten o.a.
dat ons melkwegstelsel een sterk afgeplatte en differentieel roterende
verdeling van gas en sterren is, met een straal van ca. 15 kpc en een
gemiddelde dikte van minder dan 1 kpc; wij hebben waargenomen dat
deze schijf niet homogeen is, maar dat er spiraalarmen in voorkomen,
die wij al zo goed van andere galaxieën kennen, en dat er naast de
rotatie nog andere systematische bewegingen in optreden, die voor
namelijk radieel gelicht zijn. Wij kennen ook heel goed het dicht
heids- en snelheidsverloop der verschillende soorten objecten (sterren,
sterhopen, gaswolken) met hun positie in de schijf. Zeer veel van de
kennis van de structuur van het Melkwegstelsel is te danken aan het
werk van Nederlandse astronomen, van Kapteyn die ca. 100 jaar ge
leden als eerste een uiterst setieuze poging deed om deze structuur in
detail te bepalen en daarbij zeer verrassende resultaten kreeg, tot Oort
die sinds vijftig jaren tot op de huidige dag onvermoeid bezig is aan het
Melkwegstelsel zijn diepste geheimen te ontrukken.
Naarmate het Melkwegonderzoek voortschreed werd het steeds duide
lijker dat de kern van het stelsel van zeer gewichtige betekenis is voor de

Fig. 1 Het melkwegstelsel NGG 1300, met twee zeer dui delijke spiraalarmen en een uitge
sproken kern. Ook ziet men een z.g. balk. Ons eigen Melkwegstelsel heeft ook spiraal
armen en een kern en mogelijk een kleine balk, maar deze structuren zijn daar minder
uitgesproken.
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structuur en de energiehuishouding in het systeem. Dit was ook al
duidelijk geworden uit optische en vooral ook uit radio-astronomische
waarnemingen van extragalactische stelsels. De aanwezigheid daarin van
een speciaal kerngebied met hoge helderheid kon in vele gevallen
worden vastgesteld (Fig. 1). Enige decennia geleden nam men een soort
melkwegstelsels waar waarvan de kern opvallend helder is en alle
tekenen geeft van heftige beroering (de z.g. Seyfert-stelsels), en toen
duurde het niet lang meer of de ontdekking van de quasars volgde. Bij
deze zeer ver van ons af gelegen extragalactische objecten spelen zich in

N

...

1

E

"

.

... !lt

~

~

"""

•:....

.

..

1

"

"

"'

"4
.".

..

...

~.:

"
""

1$>

"
"

.

""" .... "

"' "f!.
•

..

"

""

." •.·•

<Il!.

." ' 1.

"

"

"

"'"

"

$

""

'.

lll>

1111

.

~

'

"
"

"
..
"•
."

"

"• "

"
"

lil
~

..

.."

Fig. 2 Het actieve radiostelsel Cygnus A zoals het zich optisch voordoet (foto) en indien waargenomen op de radiogolflengte 6 cm (lijncontouren). De in radiostraling zichtbare uitgestoten gaswolken (van enkele kpc diameter) bereiken afstanden van 0.3 Mpc tot het
optische centrum. Het systeem ligt ca. 200 Mpc van ons af, de foto bestrijkt een veld van
4' x 6' aan de hemel. (Naar A.T. Moffet, Chapter 7, in Galaxies and the Universe, edited
by A. Sandage, M. Sandage and J. Kristian; Univ. of Chigago Press 1975).
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een klein gebied (met afmetingen van de orde van enkele milliparsecs)
extreem energetische processen af, waarvan een stralingsemissie het gevolg is welke die van "gewone" melkwegstelsels miljoenen malen overtreft. De quasars lijken, voor zover men ze thans meent te begrijpen,
melkwegstelsels te zijn waarin de kern een allesoverheersende rol speelt.
Tegelijkertijd ontdekten de radio-astronomen dat sommige van de z.g.
actieve radiostelsels (dit zijn stelsels die sterke radiostraling uitzenden;
de meeste Seyferstelsels behoren ook tot deze groep), materie uit hun
kerngebied wegblazen, die dan met een snelheid die de lichtsnelheid
benadert tot onvoorstelbare afstanden (tot 10 miljoen parsecs) wordt
vervoerd. Zo'n actief radiostelsel vertoont een (radio)-beeld dat graden
aan de hemel kan bedekken - terwijl toch het stelsel miljoenen lichtjaren van ons af staat en het optische beeld, dat de uitgestoten materie
niet toont, overeenkomstig klein is (enkel boogseconden op zijn hoogst)
(Fig. 2).
Al deze evidentie toont aan dat het centrum van vele, en vooral van
actieve melkwegstelsels, een gebied is waarin zich zeer energetische processen afspelen. Ter bepaling van de gedachten: het kerngebied van een
quasar, dat gemiddeld slechts hoogstens 1Ox zo groot is als de afmetingen van ons zonnestelsel, produceert een vermogen vergelijkbaar met
dat van een biljoen zonnen. - Zouden we zoveel zonnen in een dichtste
pakking in ons zonnestelsel willen opbergen, dan kwamen we een factor
1000 aan ruimte te kort. De energiebron van een quasar kan dus niet
begrepen worden als een dichte verzameling van sterren - er moet iets
anders aan de hand zijn.
Ons melkwegstelsel is geen "actief' stelsel, en zeker geen quasar en de
vraag rijst of toch de kern van dit stelsel ook wat bijzonders vertoont.
Zou dat kunnen worden aangetoond, dan zou de conclusie gewettigd
zijn dat ook gemiddelde, en dus waarschijnlijk praktisch alle, ,galaxieën
een kern hebben die veel energie produceert en die daardoor de uiteindelijke bron is van tal van karakteristieke verschijnselen, waarvan de
spiraalstructuur van vele stelsels wel een van de meest opvallende zou
kunnen zijn.
Allereerst merken wij op dat voor de aanwezigheid van een speciale
energiebron ergens in de allerbinnenste delen van ons melkwegstelsel
geen enkele onmiddellijke aanwijzing uit de waarnemingen bestaat. Er
komt uit dat gebied van de hemel wel veel straling in alle golflengtegebieden, maar die kan gemakkelijk worden verklaard met normale processen die zich afspelen in de omgeving van hoge gas-, stof- en sterdichtheid waardoor de binnenste honderden parsecs van het Melkwegstelsel
worden gekenmerkt. Ook is die waargenomen straling bij lange na niet
genoeg om ook maar enige "activiteit" in de eerder bedoelde zin te
veroorzaken.
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Maar wij kunnen - vooralsnog - niet dichter bij het ware centrum
kijken dan, zeg, enkele parsecs. Slechts één waarneming, met behulp
van VLBI (met een scheidend vermogen van enkele O'.' 001, hetgeen
overeenkomt met een afstand in het centrum van 10- 4 pc), lijkt vooralsnog de aanwezigheid van een uiterst intensief radiostralend puntje van
10- 4 pc diameter te hebben aangeduid. Maar zelfs daarvan is het stralingsvermogen, absoluut gesproken, nog niet exceptioneel groot. Het is
duidelijk dat, wil men iets over mogelijke energetische processen in de
kern van ons Melkwegstelsel door directe waarnemingen te weten
komen, men diep moet doordringen, tot de binnenste rnilliparsec en
liefst nog dieper, dat wil zeggen tot een afstand van de kern die minder
dan 10- 7 bedraagt van de afstand van de kern tot de zon. Maar waarschijnlijk zal men toch ook wel indirect reeds iets op het spoor komen
als men de binnenste kiloparsec maar nauwkeurig waarneemt.
In tabel 1 is een opsomming gegeven van een aantal waargenomen, uit
gaswolken bestaande structuren in de naar binnen gelegen delen van het
Melkwegstelsel die alle gemeen hebben dat zij een radiële beweging, in
of vlak bij het equatorvlak van het systeem, van de kern naar buiten
vertonen (radiële expansie) *)

Tabel 1
Expanderende structuren in de binnenste delen van ons Melkwegstelsel
Afstand van
het centrum

Expansiesnelheid

3 kpc-arm

4 kpc

53 km s- 1

expanderende
arm

2.2

Leeftijd

Massa
8 x 10 7 M0

12x 10 6 jr

135

3 x 10 7

10
6

expanderende
gaswolken

0.75 - 4

100 - 200

4 x 10 6

molecuulwolken

150 - 250 pc 100 - 200

107 - 108

moleculaire
ring
Sagi ttarius
A complex
Infrarood
stofwolken
en complexen
van jonge
sterren

107

190

150

0 - 50

25 - 75

3 x 10 6

~

~

<

0.5

100

106

1

0.01

*) Dat sommige van die structuren naast gas ook sterren bevatten is in het kader van dit artikel

van weinig belang. Voor een deel ontstaan die sterren uit het gas, voor een ander deel doen
zij niet mee aan de expansie.
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De "3 kpc-arm" en de "expanderende" arm zijn tussen de zon en het
centrum in gelegen spiraalarmen die al lang geleden radio-astronomisch
zijn waargenomen (zij bestaan voornamelijk uit neutrale waterstofatomen die de bekende 21 cm-lijn emitteren), en zij bevatten vele tientallen miljoenen malen de zonsmassa aan gas. Denkt men dat deze
gasmassa's uit het kerngebied van het Melkwegstelsel afkomstig zijn, en
rekent men uit hoe lang geleden zij dan vertrokken moeten zijn om
thans de waargenomen afstanden en snelheden op te leveren, dan komt
men op leeftijden van resp. 12 en 10 miljoen jaren. Dat zijn vrij korte
tijden vergeleken met de leeftijd van het stelsel als geheel, die enkele
malen 10 10 jaren bedraagt. De snelheid waarmee de armen zich thans
radieel uitbreiden is van de orde van 100 km/s, en de oorspronkelijk aan
de materie meegedeelde kinetische energie bedraagt tenminste 10 55 erg
(10 48 joule). Deze grote hoeveelheid kan worden vergeleken met het
totale stralende vermogen van het gehele Melkwegstelsel, dat ca. 10 44
erg/s = 10 37 watt bedraagt; slechts door al die straling 10 11 seconden= 3000 jaar op te zamelen komt men aan de expansie-energie toe.
Men moet echter aannemen dat deze energie uit het allerbinnenste kerngebied van de melkweg is gekomen!
Meer naar het centrum toe vindt men nog duidelijker sporen van expanderende massa's, zoals in de tabel vermeld. Zeer interessant is een niet
geheel complete maar wel duidelijk samenhangende ring van z.g. moleculaire wolken op gemiddeld 190 pc afstand en vrijwel in het equatorvlak
gelegen, die uitdijt met een snelheid van ca. 150 km/s (en daarbij ook
nog in zijn geheel roteert). Moleculaire wolken zijn grote koele gaswolken met een massa van de orde van een miljoen zonsmassa's, die
voor het grootste deel uit waterstofmoleculen bestaan (de spiraalarmen
bevatten atomair waterstof) en waarin ook het hydroxyl-radicaal OH,
de moleculen koolmonoxyde (CO) en formaldehyde (HCOH), en vele
andere meer gecompliceerde verbindingen via radio-astronomische technieken zijn ontdekt. Het zijn juist de molecuullijnwaarnemingen die ons
de expanderende beweging van deze waken hebben aangetoond. Ook
deze ring bevat ca. 10 48 joule aan kinetische energie; zijn ontstaan ligt
- geëxtrapoleerd - ca. 1 miljoen jaar terug.
Naarmate men dichter nabij het centrum observeert wordt de verwarring in het snelheidsveld steeds groter. Voor het doel van deze voordracht zij volstaan met de conclusie die men, onder zeker voorbehoud,
uit al deze observaties op betrekkelijk grote afstand van het centrum
toch kan trekken, en wel deze: het lijkt zeer waarschijnlijk dat binnen
de binnenste 0.1 pc van het centrum van ons Melkwegstelsel een mechanisme werkzaam is dat gemiddeld elke miljoen jaar een massa van de
orde van een miljoen zonnemassa's met een energie van ca. 10 48 joule
uit het kerngebied uitstoot. Kortom, er lijken quasi-periodieke explosies
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in onze melkwegkern op te treden, zoals het eerst door Oort is waarschijnlijk gemaakt.
Hier zij allereerst opgemerkt, dat zulke explosieve verschijnselen, hoe
heftig zij ook voor ons lijken, in extragalactische stelsels met de huidige
middelen zeer moeilijk als zodanig zouden zijn waar te nemen. Wel kan
men daar spiraal- en andere structuren alsmede hoge snelheden van gaswolken in de binnenste gebieden observeren, maar voor de detectie van
recurrente explosieve verschijnselen van de beschreven aard reiken onze
hulpmiddelen te kort. Slechts explosies die tenminste honderd malen
krachtiger zijn zou men in extragalactische stelsels direct kunnen
waarnemen - en in sommige gevallen doet men dat ook, zoals we
hebben gezien.
De gevolgtrekking lijkt dus gewettigd dat het optreden van recurrente
"bescheiden" kernerupties als in ons eigen Melkwegstelsel wel eens een
algemene eigenschap van vele (zo niet alle) gelaxieën, met inbegrip van
de weinig actieve, zou kunnen zijn, die met het ontstaan en bestaan van
melkwegstelsels direct is verbonden.
Maar keren wij terug naar ons eigen stelsel. Gemiddeld (dus uitgesmeerd) produceert daar blijkbaar een gebied in de kern van ten hoogste
0.1 pc diameter een gasmassastroom van 1 zonsmassa per jaar waaraan
het een energie meedeelt van 1042 joule/jaar, een en ander reeds gedurende tenminste 10 8 jaren. Er rijzen nu drie vragen:
1. Waar komt het uitgestoten gas vandaan;
2. Waar komt de energie vandaan;
3. Waarom geschiedt de uitstoting explosief en periodiek, en niet
continu.
De grens van 0.1 pc (die in werkelijkheid, gezien de afwezigheid van
directe evidentie voor een actieve kern, waarschijnlijk op 10- 4 pc moet
worden gesteld) omsluit een gebied dat zeker niet meer dan honderdduizend zonsmassa's aan gasvormige materie bevat. Het gebied kan dus
niet zelf de bron zijn van de uitgestoten massa, maar we moeten aannemen dat de materie die zich nu van de kern verwijdert uit de wat
wijdere omgeving van die kern, zeg de binnenste 2 à 300 pc van het
Melkwegstelsel, afkomstig is. Door een of andere oorzaak wordt eens in
de miljoen jaar een meer of minder groot deel van die materie in radiële
richting versneld. De gaswolken beschrijven dan langgerekte banen met
omloopstijden tussen 1 en 10 miljoen jaar, waarna ze weer in de buurt
van het centrum zijn aangeland. Het valt dus niet moeilijk de voortdurende nalevering van gas te verklaren - de metingen leveren op dat
bestendig ca. 10 9 zonsmassa's aan gas binnen 300 pc circuleert - dit is
ruim voldoende om de expulsies te voeden.
De versnelling van de gaswolken kan men zich gemakkelijk veroorzaakt
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denken als gevolg van de absorptie van grote hoeveelheden elektromagnetische straling, die tijdens een kerneruptie ontstaat en van binnen
uit de wolken bereikt. Een gemiddelde gaswolk bevat voldoende atomen
en moleculen om een praktisch volledige absorptie (al dan niet gevolgd
door re-emissie naar alle richtingen) bij vrijwel alle golflengten te bewerkstelligen, zodat de impuls van de straling vrij compleet op de
wolken wordt overgedragen.
Veel moeilijker is het, de vraag naar het hoe en waarom van de produktie van deze straling in de kern zelf te beantwoorden, daar over de
fysische condities in het binnenste van ons melkwegstelsel nog zo
weinig bekend is.
Uit vooral radio-astronomische metingen, maar ook uit optische en onlangs ook infraroodwaarnemingen, volgt min of meer vaststaand dat de
materiedichtheid van gas en sterren samen naar het centrum toe aanmerkelijk toeneemt, en wel ongeveer volgens een machtwet, namelijk
evenredig met r- 1 · 8 als r de afstand tot het centrum is. Deze wet is
bevestigd tot ca. 0.1 pc van het centrum, en de dichtheid is daar opgelopen tot 3 x 10 7 zonsmassa per pc 3 • (In de buurt van de zon bedraagt
ze ca. 0.1 zonsmassa per pc 3 .) De snelheden waarmee de sterren zich in
deze dichte regionen bewegen bedragen gemiddeld enkele honderden
km/s, en men zou zich kunnen voorstellen dat er talloze directe en dus
inelastische botsingen tussen sterren zullen plaatsvinden. Zulk een botsing komt in de buurt van de zon praktisch nooit voor, maar bij de kern
toch ook niet zo vaak: men berekent in totaal 1 botsing per 3000 jaar
in een kerngebied van 1 pc diameter. De energie die in principe bij zo'n
botsing kan vrijkomen bedraagt niet meer dan 1040 joule, en sterbotsingen zijn dus bij lange na niet voldoende talrijk om de benodigde
10 42 joule/jaar te leveren. Een onderzoek naar andere principieel denkbare conventionele energiebronnen levert vergelijkbare discrepanties van
een factor miljoen of meer met de vereiste produktie op. Wij zijn dus
wel genoodzaakt te constateren, dat de verschijnselen die we in het
centrum van een zo "normaal" melkwegstelsel als het onze waarnemen,
de aanwezigheid in de kern vereisen van een tot nu toe onbekende
energiebron. Als limieten van de karakteristieke grootheden van die
bron volgt uit de waarnemingen:
1. hij mag geen groter afmetingen hebben dan ca. 10- 4 pc - anders
zouden we hem kunnen "zien";
2. hij mag geen massa hebben groter dan vijf miljoen zonsmassa's. Deze
laatste eis volgt uit een studie van de snelheidsverdeling der binnenste
gaswolken zoals die volgt uit radio- en infraroodmetingen. Zou de
massa van de energiebron groter zijn, dan zou dat aan de snelheidsverdeling te merken zijn.
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3. hij moet gemiddeld 1042 joule/jaar kunnen produceren, en
10 48 joule in stoten.
De enige energiebron waarvan wij ons kunnen indenken dat die aan
deze eisen voldoet is een zwart gat waardoor massa wordt ingevangen.
Zulk een zwart gat heeft men al geruime tijd verondersteld aanwezig te
zijn in de kernen van quasars, en misschien ook van actieve galaxieën.
Bij deze veronderstellingen is het gebleven, daar van bewijzen ervoor
nog geen sprake is. Men kan de energieproduktie van quasars in principe
verklaren (maar ook niet meer dan dat) door de aanwezigheid van een
zwart gat van 10 8 tot 10 9 zonsmassa's aan te nemen. In dit kader is het
interessant dat wij in ons eigen "normale" melkwegstelsel niet meer
kunnen "bergen" dan een zwart gat van "slechts" enkele miljoenen zonsmassa's. Het is zeer wel mogelijk dat er een bepaalde hiërarchie bestaat.
Alvorens aan het eind van deze voordracht op dit kosmologische aspect
verder in te gaan beschouwen we eerst het begrip zwart gat wat nader,
om daarna de mogelijke betekenis ervan voor het Melkwegstelsel en zijn
periodieke kernerupties te behandelen.

2. Zwarte gaten
Een zwart gat is een wiskundige singulariteit, en (nog) niet een geobserveerd object. Dat er theoretisch zulke singulariteiten kunnen optreden,
ook in klassieke mechanica, heeft Laplace zich reeds gerealiseerd in zijn
"Système du Monde" (1775), waarin hij opmerkt dat onder bepaalde
condities de ontsnappingssnelheid van een projectiel van een planeet
willekeurig hoog kan worden. De snelheid die men een satelliet tenminste moet geven om de graviteit van de aarde te kunnen overwinnen en bijv.
naar de maan te stevenen, is 11 km/s, onafhankelijk van zijn massa,
maar dit bedrag hangt wel af van de massa en van de straal van de aarde.
Zou men de massa van de aarde kunnen concentreren binnen een steeds
kleinere bol, dan zou de ontsnappingssnelheid steeds verder toenemen,
om tenslotte de snelheid van het licht te bereiken als de straal van die
bol (bij gelijkblijvende massa) ca. 1 cm zou zijn geworden. Zoals bekend
kan de lichtsnelheid principieel niet worden overschreden, en dit betekent dat van een bolletje met een diameter van 1 cm en de massa van
de aarde, geen enkel voorwerp, hoeveel moeite men daarvoor ook doet,
kan worden losgerukt. Ook een lichtstraal zou door dit bolletje niet
kunnen worden uitgezonden of er aan gereflecteerd, daar de energievermindering van een lichtquantum na emissie of reflectie, tengevolge
van de dan noodzakelijk te overwinnen geweldige gravitatie-energie,
gelijk zou worden aan de gehele energie van het lichtquantum zelf. Daar
energie en frequentie (kleur) direct evenredig met elkaar zijn, spreekt
men wel van een oneindige roodverschuiving.
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Het argument van de ontsnappingssnelheid kan gemakkelijk in formule
worden gebracht: het projectiel met massa m wordt weggeschoten met
snelheid v, dus met kinetische energie Yz mv 2 ; de potentiële energie bij
het afschieten bedraagt - GMm/R, als M de massa en R de straal van de
aarde is en G de universele gravitatieconstante, die gegeven is door:
G : : : ; 6.67 x 10- 8 cm 3 g- 1 s- 2 ; de som moet of positief worden wil
het projectiel kunnen ontsnappen, dus voor de snelheid geldt de voorwaarde,
v>v

o

= v_1 2GM
R

waarin v 0 de ontsnappingssnelheid is. Opdat die gelijk aan de lichtsnelheid c wordt moet voldaan zijn aan
R=R s

= 2GM
- c2 - ·

(1)

Een massaconcentratie waarvoor voldaan is aan deze formule is absoluut onwaarneembaar. Licht noch materie kunnen van deze massa signalen naar de waarnemers overbrengen. Het enige wat dit zwarte gat naar
buiten toe bezit is een (zeer sterk) gravitatieveld, en slechts daardoor
kan het enige invloed op de buitenwereld uitoefenen.
Natuurlijk mag een object waarvoor de zwaartekracht zo'n allesoverheersende rol speelt niet met de wetten der klassieke mechanica worden
beschreven, maar moet de algemene relativiteitstheorie te hulp worden
geroepen. In deze theorie is de zwaartekracht een eigenschap niet van
de materie maar van de ruimte - vandaar dat zij op alle deeltjes gelijk
werkt - of beter, van de gegeneraliseerde (vierdimensionale) niet-Euclidische of "gekromde" tijdruimte: de tijd en de drie ruimtecoördinaten
spelen in deze theorie gelijkwaardige rollen. Als op een lichaam geen
krachten werken volvoert het een vrije val in het zwaartekrachtsveld
waarin het zich bevindt, terwijl in de theorie van Newton het lichaam
dan in rust zou zijn of eenparig zou bewegen. Een vrije val wordt in de
tijdruimte beschreven door een bepaalde kromme die men geodeet
noemt, en waarvan de vorm afhankelijk is van het gravitatieveld. Dit
laatste wordt bepaald door de aanwezige massa's, zodat we tot de conclusie komen dat de kromming van de tijdruimte door de massa's wordt
bepaald, en op haar beurt de beweging van die massa's vastlegt.
Einstein leidde een aantal vergelijkingen af die deze verbanden bevatten.
Deze vergelijkingen komen in plaats van de potentiaalvergelijking van
Poisson in de klassieke theorie, welke de gravitatiepotentiaal uitdrukt
als een functie van de ruimtelijke massaverdeling. De veldvergelijkingen
van Einstein drukken op zeer analoge wijze de meetkundige eigen-
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schappen van de tijdruimte uit in een wat uitgebreidere versie van de
massa-energieverdeling. Zij zijn veel gecompliceerder en houden rekening met de bekende equivalentie van energie en massa die uit de
speciale relativiteitstheorie volgt, evenals met dat andere merkwaardige
resultaat van deze theorie, dat een absolute gelijktijdigheid niet bestaat.
Voor ons is het van belang te weten dat een van de zeldzame gevallen
waarin de Einsteinvergelijkingen een analytische oplossing toelaten, het
zwaartekrachtveld van één enkele massa betreft. Men kan de 10 z.g.
metrische coëfficiënten die de ruimtekromming in de buurt van die
massa beschrijven exact berekenen en vindt dan dat ze bijna overal
vrijwel de waarde 1 dan wel 0 bezitten; dit zijn de waarden die ze
zouden moeten hebben als de tijdruimte niet gekromd was. In andere
woorden, bijna overal geldt de theorie van Newton in goede benadering.
Echter, op een afstand R van de centrale massa die gegeven wordt door
de formule ( 1) gaat één van de coëfficiënten naar oneindig. Daardoor is
de verbinding tussen de ruimtegebieden binnen en buiten Rs eenzijdig
verbroken; signalen noch materie kunnen van binnen naar buiten
komen. Van buiten naar binnen bestaat geen enkel probleem, maar:
eenmaal binnen betekent altijd binnen.
Ook in de algemene relativiteitstheorie bestaat dus de reeds in de klassieke theorie gesignaleerde singulariteit, het zwarte gat, bij de afstand
R 8 die men de Schwarzschildstraal of gebeurtenis-horizon heeft genoemd. (Het feit dat de singulariteit ook door de algemene relativiteitstheorie wordt voorspeld, geeft haar pas wezenlijk bestaansrecht.)
Natuurlijk heeft deze beschouwing alleen zin als de massa waar het hier
om gaat geheel geconcentreerd is binnen Rs. Voor de aarde betekent dit
een contractie van 5 x 1027 gram binnen een bol met 1 cm straal, dus
tot een dichtheid van ca. 1027 g/cm 3 . In tabel 2 zijn enkele andere
voorbeelden gegeven, waaruit blijkt dat het bestaan van zwarte gaten
alleen onder extreme condities denkbaar is en op het eerste gezicht
onmogelijke contracties vereist. Een uitzondering vormt mogelijk het
gehele heelal waarin wij leven: afmetingen en gemiddelde massadichtheid hiervan, voor zover thans bekend, verhouden zich op een wijze die
niet al te veel afwijkt van de conditie voor een zwart gat! Of dit betekent dat wij in het inwendige van een zwart gat leven, wil ik hier een
open vraag laten.
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Tabel 2
Schwarzschildstraal en kritische dichtheid
Object

Massa

Schwarzschildstraal

Kritische
dichtheid

mens
aarde
zon
melkwegstelsel
heelal

10 5 g
1028
1033
1044
1056

10- 23 cm
1
3 km
0.01 pc
3 x 10 9 pc

10 73 g/cm 3
10 27
1016
2 x 10- 6
10-29

Con tractiefactor

1Q73
1026
1016
1Q17
~100

(?)

De Einsteinvergelijkingen vertellen ons nog iets meer over de invloed
van een zwart gat.
Volgens de vergelijkingen van Kepler beschrijven planeten elliptische
banen rond de zon, en alle banen, mits ze aan die vergelijkingen voldoen, zijn in principe mogelijk en stabiel (afgezien van onderlinge sta. ringen). Zou de zon een zwart gat zijn, dan volgt uit de Einsteinvergelijkingen dat als de planeet binnen 3R5 komt er geen stabiele baan meer
mogelijk is: de planeet valt dan onherroepelijk in het gat, terwijl reeds
op grotere afstanden sommige baanvormen instabiel worden. Buiten
6 R 8 gedraagt het zwarte gat zich vrijwel "normaal".
Een planeet die in een instabiele baan komt zal al spiraliserend tenslotte
de Schwarzschildstraal met de lichtsnelheid overschrijden. Voor een
inwoner van die planeet gebeurt er dan niet veel bijzonders - als men
het bestaan van enorme getijdekrachten tenminste niet bijzonder
noemt-, maar voor een waarnemer buiten planeet en zwart gat lijkt
het alsof het oneindig lang duurt voordat de planeet in het gat verdwijnt! Dit komt door de tijdvertraging die optreedt ten gevolge van de
grote snelheid van de, de Schwarzschildstraal bereikende, planeet.
Eenmaal binnen R 8 valt de planeet in ca. 10- 4 seconden naar het centrum. Er is dan van zijn oorspronkelijke eigenschappen niets meer te
zeggen door een uitwendige waarnemer. Alle details van vorm en samenstelling zijn door het enorme zwaartekrachtsveld uitgewist. Licht inschijnen om de verdwenen planeet op te zoeken helpt niet, dat licht
verdwijnt ook. Een zwart gat is slechts gekenmerkt door zijn massa.
Eventueel kan het roteren en dan is ook zijn impulsmoment een karakteristieke grootheid. Mogelijk heeft het ook nog een elektrische lading.
Maar dat is alles. Een zwart gat heeft geen structuur, geen chemische
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compositie, geen straling. De Amerikaanse fysicus Wheeler heeft dit
uitgedrukt als: a black hole has no hair. *)
Een deeltje met massa m dat naar een zwart gat valt wint een gravitatieenergie mc 2 . Deze verdwijnt bij passage door Rs vrijwel geheel in het
gat, maar de omstandigheden àm het gat kunnen zo zijn dat tijdens de
versnelde bewegingen van het deeltje naar de Schwarzschildstraal toe
atomaire en collectieve excitatieprocessen plaatsvinden, waardoor in die
omgeving straling wordt opgewekt. Dit zal het geval zijn als zich om het
zwarte gat bijv. gas bevindt (dat misschien gedeeltelijk al bezig is riaar
binnen te spiraliseren, maar dat steeds van buiten wordt aangevuld).
Op deze wijze kan een bepaalde fractie van de bij de inval vrijkomende
gravitatie-energie worden omgezet in bijv. radio- of röntgenstraling, die
nog kans ziet de omgeving van het zwarte gat tijdig te verlaten. Die
omgeving (het gat zelf niet) straalt dan ten gevolge van accretie. Voor
een niet-roterend zwart gat is de efficiëntie van de omzetting erg klein,
hoogstens enkelè procenten. Voor een roterend zwart gat, waaromheen
de sferische symmetrie verstoord is, kan ze echter stijgen tot enkele
tientallen procenten. Hiermee is in principe een roterend zwart gat de
meest efficiënte energiebron die denkbaar is: enkele tientallen procenten van de rustenergie zouden er door kunnen worden omgezet in
"technische bruikbare" energie. (In kernreacties wordt ten hoogste
enkele procenten nuttig effect gehaald.)
Tenslotte merken wij nog op dat het bestaan van zwarte gaten, behalve
in kernen van melkwegstelsels, vooral wordt vermoed als componenten
van röntgendubbelsterren. Van deze objecten, waarvan er enkele dozijnen bekend zijn, neemt men aan dat het accretieproces dat optreedt bij
de overgang van materie van de ene component naar de andere, zeer
compacte component van de bijzondere dubbelster, de röntgenstraling
veroorzaakt. In een enkel geval lijkt uit de waarnemingen overtuigend,
zij het indirect, te volgen dat die compacte component een zwart gat
moet zijn (in de andere gevallen is het een neutronenster). Het zwarte
gat heeft in dat geval een massa van 3 - 5 zonsmassa's (en dus een
*) Toch is een zwart gat niet helemaal van de buitenwereld afgesloten. De Engelse theoreticus

Hawking heeft aangetoond dat uit de quantummechanica van deze relativistische objecten
volgt dat ze stralen moeten alsof ze een bepaalde temperatuur bezaten, omgekeerd evenredig
met hun massa. Die temperatuur is zeer laag (10- 6 K voor een zwart gat met de massa van de
zon) en de emissie is dus zeer zwak, maar zij is er en dat betekent dat een zwart gat
geleidelijk aan weer verdwijnt. Echter dat duurt voor gaten met massa's vergelijkbaar met
stermassa's of groter veel en veel langer dan de leeftijd van het heelal, dus voor alle praktische beschouwingen zijn de zwarte gaten stabiel.
. .
Alleen gaten met massa's kleiner dan 10 15 gram (Schwarzschildstraal van de orde van de
straal van een elektron) lossen op binnen de leeftijd van het heelal. Het is niet onmogelijk
dat zulke minuscule, zeer zware en zeer hete (10 12 K) deeltjes ooit ·nog eens in bellenvaten
of dergelijke detectoren zullen worden ontdekt.
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Schwarzschildstraal van de orde van 10 km), en vormt het sluitstuk
van het evolutiespoor van een betrekkelijk zware ster. Dit geval
vormt tot op dit moment de enige redelijke aanwijzing dat er inderdaad
zwarte gaten in het heelal voorkomen. Misschien zijn er talloze meer
- het zal aan de toekomst zijn de aanwezigheid ervan vast te stellen.
3. Een zwart gat in de kern van ons Melkwegstelsel?
Bezien we nu de gevolgen van de hypothetische aanwezigheid van een
zwart gat met een massa van enkele miljoenen zonsmassa's in het centrum van ons Melkwegstelsel eens wat nader. Er zijn goede argumenten
aan te voeren om te veronderstellen dat dit zwarte gat slechts langzaam
roteert, zodat het in het vervolg als een niet roterend, sferisch symmetrisch object zal worden gezien. De aanwezigheid ervan heeft twee voorname gevolgen:
a. Het sterke zwaartekrachtveld van het gat zal in de binnenste delen
van het Melkwegstelsel overwegen over het eigen zwaartekrachtveld
van de sterren. Dit zal het geval zijn tot op een afstand van het
centrum waarbinnen de totale massa van gas en sterren minder is dan
die van het centrale gat. Deze afstand bedraagt in ons geval ca.
0.1 pc. Gevolg hiervan is, dat de massaverdeling van sterren en gas
binnen die afstand anders is dan zij zonder gat geweest zou zijn. Er
ontstaat een kraag rondom het gat binnen welke de dichtheid van gas
en sterren aanzienlijk verhoogd is. In die kraag treden wat meer
sterbotsingen op dan wij eerder hadden berekend - maar niet bijzonder veel meer - en als gevolg hiervan worden de kraagsterren "ontmanteld": er wordt gas gevormd dat zich binnen de kraag verspreidt.
Men kan schatten dat de gasdichtheid in de kraag met ca. 10 7 at/cm 3
per jaar toeneemt.
b. Zeer dicht bij het zwarte gat zijn sterren niet meer bestaanbaar. Er is
een binnenste grens aan de kraag die ongeveer 0.001 pc bedraagt;
daarbinnen wordt de sterdichtheid zo hoog dat botsingen de overhand krijgen (er zijn daar maar weinig sterren meer) en gas de sterren
verdringt. Nog verder naar binnen treden de sterren die in langgerekte
banen ver uit het melkwegstelsel gekomen en snel door de kraag
heengedrongen zijn; zij zullen, als zijn binnen een afstand van 10-s pc
van het zwarte gat komen, door de sterke getijdewerking van dat gat
uiteengereten worden, en er ontstaat een gasstroom die langzaam
naar en in het zwarte gat spiraliseert. Om het zwarte gat heen vormt
zich een z.g. accretiesfeer, bestaande uit heet gas dat veel straling
uitzendt. Enkele procenten van de gravitatie-energie die vrijkomt als
dit gas naar binnen valt, wordt zo weer aan het systeem teruggegeven;
de rest verdwijnt onherroepelijk in het gat.
Op de basis van dit model kunnen enkele ruwe berekeningen worden
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uitgevoerd, die echter tot verrassende resultaten leiden.
Allereerst vindt men uit een schatting van het aantal sterren (ca. 1 per
10.000 jaar) dat door het zwarte gat wordt verzwolgen, dat de totale
stralingsenergieproduktie in de accretiesfeer rondom het zwarte gat ca.
1042 joule/jaar bedraagt, in opmerkelijke overeenstemming met de eis
voor de gemiddelde energieproduktie van de kern die in het eerste deel
van dit betoog werd gesteld.
Vervolgens kan men zonder meer besluiten dat het zwarte gat in massa
met ca. 10- 4 zonsmassa per jaar moet groeien. Aannemende dat dit
groeiproces vanaf het begin van het ontstaan van het melkwegstelsel
heeft plaatsgevonden, dan zal de massa van dit gat nu tenminste enkele
malen 10 6 zonsmassa's moeten bedragen, in overeenstemming met de
hypothese die aan het model ten grondslag ligt.
De straling van de accretiesfeer die de energie van het zwarte gat wegdraagt naar buiten blijkt geconcentreerd te zijn bij betrekkelijk lange
golflengten, in het gebied van de cm- en mm-radiogolven - als men
tenminste aanneemt dat het synchrotronstraling is, opgewekt door de
hete elektronen in de accretiesfeer waarin een vrij sterk magnetisch veld
heerst. Dat veld is daar gekomen tezamen met de aanstromende materie
en het zal enkele duizenden Gauss bedragen. De radiostraling zal de
kraag bereiken die het zwarte gat tussen 0.001 en 0.1 pc geheel omgeeft, maar daar worden tegengehouden omdat het vele gas dat in die
kraag wordt geproduceerd de dichtheid daar zo doet stijgen dat de
plasmafrequentie van het gas boven de frequentie van de straling uitkomt. Er ontstaat dan een situatie die enigermate te vergelijken is met
die in de aardse ionosfeer: lange radiogolven kunnen die ionosfeer niet
passeren omdat de plasmafrequentie van de hogere lagen te hoog is. Ze
worden dan gereflecteerd en kunnen op die manier zeer grote afstanden
op de aarde overdekken. Hetzelfde gebeurt hier: de straling van de
accretiesfeer wordt door de kraag gereflecteerd en kan niet ontsnappen.
Dit kan niet oneindig lang doorgaan want in tegenstelling tot de ionosfeer gaat het hier om enorme stralingsdichtheden. De zich oppottende
stralingsenergie oefent een steeds toenemende druk uit op het kraaggas,
en tenslotte zal dit laatste die druk niet meer kunnen doorstaan en
weggeblazen worden. Men kan berekenen na hoe lange tijd dit gebeurt
en vindt dan perioden tussen 10 5 en 10 7 jaar, afhankelijk van de aangenomen condities.
Nadat de kraag is "gesprongen" duurt het niet zo lang of er heeft zich
opnieuw voldoende gas gevormd om hem weer reflecterend te maken
voor de straling. Dit proces duurt zeker minder dan 10 6 jaar.
Op deze wijze kan men begrijpen dat de bij het zwarte gat opgewekte
stralingsenergie niet als een continu stroom door het melkwegstelsel
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Fig. 3 Schema van een model voor de binnenste gebieden van het melkwegstelsel. (Ontleend
aan !it. ref. 1.)

wordt verspreid, maar in quasi-periodieke erupties, die elkaar na ruwweg een miljoen jaar opvolgen.
De totale in een eruptie uitgezonden stralingsenergie is van de orde van
10 48 joule, voldoende om de kinetische energie der radieel bewegende
gaswolken te verklaren.
Het model laat zien dat het mogelijk is met een betrekkelijk bescheiden
zwart gat en niet al te extreme veronderstellingen de waarnemingen van
quasi-periodieke kernerupties in ons melkwegstelsel althans in principe
te begrijpen. In Fig. 3 is het hier beschreven model schematisch voorgesteld.

4. Kosmologische consequenties
Wij beschikken nu over ten dele hypothetische, dan wel betrekkelijk
vage, maar ook over enkele wel overtuigende aanwijzingen dat in
quasars en actieve melkwegstelsels mogelijk een zwaar zwart gat (van
10 8 zonsmassa's of meer) aanwezig kan zijn en in een gemiddeld melkwegstelsel als het onze mogelijk een wat lichter zwart gat (van enkele
miljoenen zonsmassa's). In het eerste geval vormt het zwarte gat een
integrerend deel van het gehele systeem, en domineert het, zo te zeggen
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de bouw en de structuur ervan; in het tweede geval speelt het een vrij
ondergeschikte rol en is zijn invloed pas in detailprocessen, bij nauwkeurig waarnemen, te bemerken.
Er zijn extreem rustige melkwegstelsels die geen spoor van activiteit
vertonen in hun radio- en optische emissie; in het hier gesuggereerde
beeld zouden die geen of slechts een zeer licht zwart gat bezitten.
Het is verleidelijk de aanwezigheid van een zwart gat te koppelen aan de
ouderdom van het stelsel. Immers, wij hebben gezien dat in ons melkwegstelsel het gat aangroeit met 10- 4 zonsmassa per jaar. Deze conclusie
lijkt echter moeilijk te bevestigen daar er geen enkele aanwijzing is dat
quasars met een zwaar zwart gat ouder zijn dan ons melkwegstelsel.
Integendeel, quasars staan op kosmologische afstanden, dus zien wij ze
miljoenen tot miljarden jaren terug in de tijd. Wij zien ze dus toen ze
jonger waren dan ons stelsel nu is.
Het is beter aan te nemen dat, àls er inderdaad zwarte gaten in melkwegkernen zitten, deze van het begin af aan, mogelijk wel wat lichter dan
nu, maar toch reeds typisch als zwaar of licht zwart gat, aanwezig zijn
geweest, en dat het de zwarte gaten zijn die de groei, het huidige aanzien en het gedrag van de stelsels bepaald hebben en in sommige gevallen nog bepalen, en niet omgekeerd.
Het ontstaan van melkwegstelsels tijdens de vroege expansiefase van
het heelal enkele miljarden jaren geleden, wordt algemeen geacht samen
te hangen met de aanwezigheid en groei van dichtheidsfluctuaties in het
gas dat in die vroege tijden het universum vulde. Deze fluctuaties bleven
klein zolang de temperatuur van het heelal zo hoog was dat alle daarin
aanwezige materie was gefoniseerd - behalve in de allereerste seconden
bestond het heelal toen uit protonen, C<-deeltjes (He-kernen) en elektronen. De laatste waren bij alle frequenties zeer efficiënte verstrooiers van
de eveneens in zeer talrijke mate aanwezige stralingsquanta. Daardoor
bestond er een sterke koppeling tussen straling en materie, en fluctuaties in de materiedichtheid hadden onmiddellijk zulke veranderingen in
de locale stralingsdichtheid ten gevolge dat zij werden gedempt. Zij
konden dus slechts een beperkte amplitude bereiken, niet groot genoeg
om onder invloed van hun eigen gravitatie een apart leven te gaan
leiden.
Eerst nadat de temperatuur van het heelal gedaald was beneden de ca.
10 000 K trad recombinatie der ionen in en dientengevolge ontkoppelden straling en materie. Van toen af aan kon slechts bij zeer bepaalde
golflenten (spectraallijnen) interactie optreden, en die had niet veel te
betekenen. Straling en materie gingen gescheiden evolutiepaden volgen.
De stralingsresten zien wij nu nog als de kosmische achtergrondstraling,
de z.g. 3K-straling. Deze vult het gehele heelal isotroop en homogeen,
en vormt daarmee het beste bewijs voor de realiteit van de big-bang
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hypothese. De materiefluctuaties konden nu zo groot en zwaar worden
dat zij aan een bepaald stabiliteitscriterium niet meer voldeden. Dichte
gebieden zakten onder hun eigen zwaartekracht in elkaar tot geweldige
gaswolken, die nauwelijks meer meededen aan de uitdijing van het
heelal. De fluctuaties in die wolken gaven (en geven) op hun beurt
aanleiding tot de geboorte van sterren. Thans is het heelal gevuld met de
voor 90% tot sterren gecondenseerde overblijfselen der oorspronkelijke
gascondensaties die wij melkwegstelsels noemen, en met de zeer veel
ijlere intergalactische materie waarvan wij nu alleen nog maar weten dat
zij er is en dat zij een zeer hoge temperatuur heeft.
Dit simpele beeld van het ontstaan van melkwegstelsels blijkt echter de
toets der berekening niet te kunnen doorstaan, tenzij men aanneemt dat
reeds bij de big bang zelf aanzienlijke dichtheidsfluctuaties gecrëeerd
werden. Men kan namelijk niet kwantitatief begrijpen dat zich ooit later
in een oorspronkelijk homogeen gas voldoend sterke fluctuaties konden
vormen om uiteindelijk tot melkwegstelsels te condenseren. Evenmin is
het mogelijk de soms zeer grote rotatiesnelheden (impulsmomenten) die
van galaxieën worden waargenomen, op deze wijze te verklaren.
Het lijkt evenmin waarschijnlijk dat tijdens de big bang juist die soort
(voor die omstandigheden vrij bescheiden) fluctuaties optraden die
nodig zijn om het bestaan van de huidige melkwegstelsels te verklaren.
Veel waarschijnlijker is het dat tijdens dit gebeuren de extreem irreversibele dichtheidsfluctuaties die wij zwarte gaten noemen ontstonden.
Die kunnen dan vervolgens na de ontkoppeling als condensatiekiemen
voor de melkwegstelselvorming hebben gewerkt.
Het probleem van het impulsmoment is nog veel moeilijker, en evenmin trouwens als voor het vorige, is er de uiteindelijke oplossing voor
gevonden.
Besluiten we deze voordracht met het signaleren van een merkwaardig
verband dat mogelijk iets met de kosmologische speculaties die we hier
boven gaven, te doen heeft. In het huidige heelal bestaat een duidelijke
hiërarchie van kosmische materieconcentraties, waarvan de melkwegstelsels slechts een element vormen. Tabel 3 geeft deze hiërarchie, tezamen met waarden van enkele typische gemiddelde grootheden die de
concentraties beschrijven: de gemiddelde massa M, de gemiddelde afmetingen R, en de afgeleide grootheid GM/R 2 , die men op kan vattan
als een effectieve versnelling van de zwaartekracht geff·
In Fig. 4 is de logaritme van deze effectieve versnelling uitgezet tegen de
logaritme van de afmeting. Het valt op dat voor de "ijle" concentraties
met grote massa's en afmetingen, die uit dynamisch samenhangende
"losse" sterren en gas bestaan, de resulterende kromme een horizontale
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Tabel 3
Hiërarchie van kosmische materieconcentraties
Concentratie

Gem. massa M Gem. afmeting R

Heelal
Cluster van melkwegstelsels
Seyfert stelsel
Quasar
Spiraal melkwegstelsel
Bolvormige sterhoop
Open sterhoop
Globules
Ster- en planetenstelsel
Superreus
Ster als de zon
Dwergster (M V)
Grote planeet
Witte dwerg
Neutronenster
Zwart gat 1 Ma

3 x 10 54 g

2

5 x 10 47
2 x 1044
1044
2 x 10 43
1040
2 x 10 36
1033
2 x 10 33
4 x 10 34
2 x 10 33
8 x 10 32
2 x 10 30
1033
1033
2 x 10 33

1.5 x 1025
5 x 1022
1021
2 x 10 22
6 x 10 19
3 x 10 19
1018
5 x 10 14
1013
7 x 10 10
3 x 10 10
7 x 10 9
106
10 6
3 x 10 5

gelf = GM/R2

x 10 28 cm 5

x 10-10

1.5 x 10- 10
6 x 10- 9
7 x 10- 6
3 x 10-10
2 x 10- 7
2 x 10-10
7 x 10- 11
6 x 10- 4
3 x 10 1
3 x 104
6 x 104
3 x 103
7 x 10 7
7 x 10 13
1.6xl0 15

rechte lijn is; voor de "dichte" concentraties, die verschillende soorten
van sterren omvatten, knikt de kromme scherp tot een rechte lijn met
helling -2. Dit laatste stuk is minder interessant, daar het een min of
meer triviale samenhang weergeeft, die tussen massa's die alle hetzelfde
eigen energieproduktiemechanisme bezitten (thermonucleaire fusiereacties) zal moeten bestaan. De plaats van de knik is dan ook juist daar
waar die eigen energieproduktie een rol begint te spelen. Voor de "ijle"
concentraties is er geen sprake van eigen energieproduktie, en wordt het
verband tussen massa en afmeting door inwendige snelheden en uitwendige factoren bepaald.
Een simpele theoretische beschouwing leert dat men de zo merkwaardig
horizontaal verlopende lijn kan "begrijpen" door aan te nemen dat de
"ijle" concentraties zijn gevormd in een soort drukevenwicht met een
hen omgevend "medium", dat ze als het ware in hun omvang beperkte.
De druk van dat medium bedraagt dan thans (~ 7TG) x de constante
waarde (GM/R 2 ) 2 , hetgeen resulteert in ca. 10- 15 joule/m3, wat redelijk in overeenstemming is te brengen met de stralingsdruk van de kos-
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Fig. 4 Verband tussen de effectieve gravitatieversnelling geff en de afmetingen R van kosmische
concentraties, logaritmisch uitgezet. Bij sommige objecten is ook een indruk gegeven van
de spreiding van deze gegevens. Op enkele uitzonderingen na is de versnelling voor de ijle
concentraties (dichte cirkels) onafhankelijk van de afmetingen. Voor <lichtere concentratries (open cirkels), die een eigen energieproduktie toelaten, geldt dit niet meer. Ook
de ijle concentraties die mogelijk een zwart gat bevatten voldoen minder goed aan de
constante regel - die overeen lijkt te komen met een soort drukevenwicht met de kosmische achtergrondstraling ten tijde van de formatie.

mische achtergrondstraling, nu, zowel als bij het moment van de ontkoppeling. Het lijkt dus dat die straling, bij de vorming en evolutie der
melkwegstelsels en andere dynamische concentraties een beslissende rol
speelt.
Nóg interessanter is, dat er ook bepaalde uitzonderingen op deze regel
zijn. De Seyfert-stelsels liggen een factor 15 te hoog in de grafiek, de
quasars zelfs een factor 20 000, terwijl ook de bolvormige sterhopen
een ca. 500x te grote effectieve versnelling lijken te hebben. Wij hebben
al eerder gezien dat Seyfert-stelsels waarschijnlijk en quasars bijna zeker
een zwaar tot zeer zwaar zwart gat bezitten, dat hun dynamisch evenwicht sterk beïnvloedt. Het is nu interessant dat de astronomen vermoeden dat ook in bolhopen veel materie in sterk geconcentreerde
toestand, zij het dan niet zo sterk geco.\Uprimeerd als in zwarte gaten,
voorkomt. Deze donkere materie is voor de bolhoop dynamisch even
belangrijk als het zwarte gat voor de quasar.
Zou ons eigen Melkwegstelsel dan ook niet moeten afwijken, als er toch
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een zwart gat in het centrum zit? Neen, want dit gat domineert het
dynamisch gedrag van het gehele Melkwegstelsel bij lange na niet, alleen
het centrale gedeelte ervan. Berekenen wij dáárvoor alleen de effectieve
zwaartekrachtsversnelling, dan vinden wij wel degelijk een grote afwijking naar boven, nl. een factor 10 5 .
Betekent dit alles nu dat we de aanwezigheid van een zwart gat binnen
in een sterrensysteem kunnen voorspellen door zijn effectieve gravitatieversnelling aan de buitenkant te berekenen? Waarschijnlijk mag men
niet zo ver gaan dit in het algemeen te beweren. Wel lijkt de conclusie
gewettigd dat er thans bepaald de gegronde verwachting mag worden
gekoesterd dàt zwarte gaten inderdaad voorkomen: de overeenstemming tussen de diverse indirecte aanwijzingen is wel zeer opvallend.

Literatuur:
H.G. van Bueren, Astronomy and Astrophysics 70, 707 (1978).
J.H. Oort, Annual Review Astronomy and Astrophysics 15, 29 5 (1977).

SYNTHETISCHE CHEMIE EN DE KWALITEIT VAN HET BESTAAN

door
A. van der Gen

De toegepaste synthetische chemie dankt zijn ontstaan in de vorige
eeuw en zijn onstuimige groei sindsdien aan de realisatie dat men met
behulp van synthese begerenswaardige stoffen kan verkrijgen die uit
natuurlijke bronnen onvoldoende of zelfs in het geheel niet toegankelijk
zijn.

Br
FiK. 1.

1

6 ,6 -dibroomindigo

In fig. 1 ziet U de verbinding 6,6'-dibroomindigo, die al in de Romeinse
oudheid gebruikt werd voor het verven van kledingstukken in z.g. "antiek-purper". Een ongekleurde, leukovorm van deze verbinding komt
voor in de klieren van de zeeslak Murex brandaris. Na uitpersen van de
klieren, fermentatie en door licht gekatalyseerde oxydatie verkrijgt men
het begeerde purper. Voor de bereiding van 1 gram kleurstof moest men
ca. 10.000 slakken prepareren. Het spreekt vanzelf, dat de op deze
wijze verkregen kleurstof slechts beschikbaar was voor het kleuren van
de mantels van de allerrijksten en machtigsten op aarde. Vandaar ook
de Engelse naam "Royal purple". Op dit moment zijn de natuurlijke
kleurstoffen vrijwel geheel verdrongen door synthetische, waarvan er
circa 4000 op technische schaal worden gemaakt in een totale hoeveelheid van zo'n 800.000 ton/jaar. De gemiddelde prijs van 5-15 gulden
per kg maakt ze voor iedereen toegankelijk.
Zo komen we tot de vraag: welke stoffen kan de synthetische chemie
dan wel voor ons maken? Mijn antwoord hierop luidt: in het laag en
Natuurkundige Voordrachten N.R. 57. Lezing voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 26 februari 1979.
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middelmoleculaire gebied - laten we zeggen tot een mol gewicht van
enkele duizenden - kunnen alle bestaanbare verbindingen desgewenst
langs synthetische weg verkregen worden. Laten wij een ogenblik stilstaan bij de structuur van vitamine B 12

CH 3
'CH 3

H

Fig. 2.

Vitamine B12
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De volledige structuur van deze verbinding (fig. 2), die als factor tegen
pernicieuze anemie uit de lever gefäoleerd werd, kon in 19 5 6 door
Dorothy Hodgskin met behulp van röngtenanalyse worden opgehelderd.
Het werd een enorme uitdaging voor synthetisch onderzoek. Hier was
een verbinding van grote biologische betekenis met een structuur vol
complexe architectonische bijzonderheden. Het centrale cobaltatoom is
ingebed in een z.g. corrine-skelet met 9 asymmetrische centra, waardoor
een niet-stereospecifieke synthese liefst 256 enantiomeren-paren zou
geven.
De uitdaging werd in 1960 gezamenlijk aanvaard door de groepen van
R.B. Woodward in Harvard en A. Eschenmoser van de ETH in Zürich.
In 1972, na 12 jaar, werd dit synthetische avontuur succesvol afgesloten, nadat rond 100 jonge chemici er hun beste krachten aan-gegeven
hadden.
Degenen onder U die mochten denken dat deze enorme inspanning voor
het maken van e~n verbinding die, naar we straks nog zullen zien, veel
eenvoudiger uit natuurlijke bronnen te verkrijgen is, verspilde of althans
niet optimaal gebruikte moeite is geweest, wil ik erop wijzen dat als
spin-off van dit project niet slechts een schat aan synthetische gegevens
werd verkregen, maar dat men bij de analyse van een deelprobleem
kwam tot theoretische regels voor ringopeningsreacties die nu de namen
van Woodward en Hoffman dragen en tot de allerbelangrijkste wetenschappelijke ontwikkelingen van deze eeuw moeten worden gerekend.
Woodward zelf besteedde aan een voordracht over de belangrijkste facetten van zijn vitamine-Bl2-synthese al gauw een uur of drie en U zult
daarom van mij in dit korte tijdsbestek geen exposé mogen verwachten.
Ik wil echter bij één aspect, dat ook bij de B 12 synthese van uniek
belang was, wat langer stilstaan, omdat het een goede illustratie is van
wat de synthetische chemie k:án, en dat is het synthetiseren van optisch
actieve verbindingen.
De aanwezigheid van chiraliteit, door de Engelsen zo treffend "handedness" genoemd, maakt dat een verbinding in twee enantiomere vormen
kan voorkomen die elkaars spiegelbeeld zijn.
Voor de fysiologische eigenschappen van een stof is het meestal zeer
essentieel om slechts één van de twee enantiomeren te hebben. In het
gunstigste geval is de optische antipode onwerkzaam, maar veelal zal hij
een storende nevenwerking hebben. Dit kunnen we gemakkelijk inzien
aan de hand van een voorbeeld uit de reukstoffenchemie.
In fig. 3 ziet U links dccarvon, een hoofdbestanddeel van kummelolie,
en rechts 1-carvon, dat voor 703 in kruizemuntolie voorkomt. De
zuivere optische antipoden heb ik voor U meegebracht en, omdat U
allen in het bezit bent van een zeer gevoelige asymmetrische geurdetec-
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tor, wil ik U in de gelegenheid stellen uzelf ervan te overtuigen dat de
beide verbindingen een duidelijk verschillende geur hebben. In 1969
werd door de groepen van Russell en Hills en van Friedman bewezen
dat dit geurverschil niet het gevolg is van kleine hoeveelheden onzuiverheden, maar intrinsiek is aan de asymmetrie van het molecuul. Langs
een synthetische route zetten zij namelijk de d-vorm over in de /-vorm
en omgekeerd, waardoor de geur overeenkomstig veranderde.

0

0

0
Fig. 3.

Optische·antipoden: boven d- en 1-carvon, onder(+) en (-)-nootkatone

Het 2de voorbeeld in fig. 3 betreft nootkatone, de belangrijkste component van grapefruit-olie. Het linker isomeer is het natuurlijke (+)-nootkatone met een drempelwaarde van 0,4 ppm en een karakteristieke
grapefruit-geur. Beide zuivere optische antipoden werden in 1971 door
een researchteam van Naarden International bereid d.m.v. een stereospecifieke synthese, waarna vastgesteld kon worden dat het (-)nootkatone een veel zwakkere geur heeft (drempelwaarde 100 ppm) en
bovendien een volledig ander geurkarakter. En met het noemen van
dèze stereospecifieke synthese zijn we dan bezig aan het beantwoorden
van onze vraag: Hoe kunnen we langs synthetische weg optisch actieve
verbindingen verkrijgen. De klassieke manier is om eenvoudig het mengsel van optische antipoden te maken en hierop vervolgens een racemaat-scheiding toe te passen. Dit is echter zeer arbeidsintensief en geeft
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al tenminste 50% verlies. Hebben we eenmaal asymmetrie in één van de
reactiepartners dan kunnen we hiervan veelal gebruik maken om nieuwe
asymmetrische centra bij voorkeur in slechts één van de twee mogelijke
vormen te creëren. De zoëven genoemde nootkatone-synthese is hiervan
een voorbeeld.

0
H

'

_____ ,

>r--CH
11

3

-Fig. 4.

0

Voorbeeld van een asymmetrische synthese. De reactiepartners naderen
elkaar bij voorkeur op de afgebeelde wijze.

Bij de reactie van methylpropenylketon met methylsabinakèton worden
2 nieuwe asymmetrische centra gevormd (Fig. 4). Het produkt dat in
70% opbrengst verkregen wordt is 100% optisch zuiver, d.w.z. door de
voorkeur in de ruimtelijke nadering wordt slechts één van de vi((r te
verwacpten verbindingen gevormd. Het tricyclische keton kan in 2 stappen in het optisch zuivere (-)-noot-katone worden omgezet.
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Zoals gezegd dient men bij asymmetrische synthese reeds te beschikken
over een optisch actieve reactiepartner waardoor men toch afhankelijk
blijft van de natuur als bron van asymmetrie.
Veel beter komt de zaak ervoor te staan bij het gebruik van een asymmetrische katalysator. Als deze zijn activiteit zou behouden (en ik moet
er meteen bijzeggen dat dit nog niet geheel het geval is) kan men in
principe met een geringe hoeveelheid optisch actief materiaal een onbegrensde hoeveelheid creëren.

0
0

Il

NHCR 2

Il
Ri ""/NHCR2 H2 IKAT.
C===C
- - - - R1CH 2 -C-COOH

H/

"cooH

'

1

H

Fig. 5.

Door reductie i.a.v. de afgebeelde asymmetrische Rhodium-katalysator
worden de aminozuren overwegend in de gewenste optisch actieve Lvorm verkregen.

Bij reductie van dit 0',,6-onverzadigde beschermde O'-aminozuur wordt
het O'-koolstofatoom asymmetrisch. De groepen van Knowles in de V.S.
en Kagan in Parijs slaagden erin asymmetrische katalysatoren te bereiden met behulp waarvan één van de twee optische antipoden in grote
overmaat gevormd wordt. Bij de in fig. 5 afgebeelde katalysator is een
asymmetrische brug over de fosforatomen geslagen. Voor de bereiding
ervan maakte Kagan gebruik van (+)wijnsteenzuur. Voor de synthese
van essentiële aminozuren, die uitsluitend in de L-vorm voorkomen, zijn
deze ontwikkelingen van groot belang.
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Welke synthetica worden nu in de praktijk op grote schaal bereid en
welk nut hebben we daarvan? Liever dan te trachten een noodzakelijkerwijze zeer oppervlakkig overzicht te geven van de bijdrage van de
organische synthese aan belangrijke gebieden als voedselvoorziening,
kleding, gezondheidszorg, huisvesting, communicatie en transport wil ik
enkele geselecteerde voorbeelden uit deze sectoren wat meer diepgaand
met U bespreken.
Als eerste voorbeeld heb ik gekozen de kunststof polyvinylchloride
(PVC) die in de gigantische hoeveelheid van 7 miljoen ton per jaar
gemaakt wordt door polymerisatie van vinylchlotide monomeer (VCM).
In de loop der jaren heeft men geleerd de eigenschappen van het polymeer aanzienlijk te verbeteren door de toevoeging van weekmakers,
vulstoffen, pigmenten, stabilisatoren etc. VCM is goed te bereidert o,a.
uit etheen volgens het Goodrich-proces. (Fig. 6)
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Bereiding van vinylchloride uit etheen.

Hoewel PVC voor het maken van vele produkten, van vuilniszakken tot
kabelisolatie en gramofoonplaten, goed te gebruiken is, zijn er enige
ernstige bezwaren aan verbonden: de stof is niet of nauwelijks biodegradabel, bij verwarming en verbranding komt zoutzuurgas vrij en bij de
bereiding ontstaan als bijprodukten chloorhoudende teren (EDC-tars)
die bijzonder moeilijk af te voeren zijn. Tenslotte is sinds kort duidelijk
geworden dat het VC-monomeer een bepaalde soort levertumoren, het
angiosarcoom, kan veroorzaken. De stand van de synthetische chemie is
zodanig, dat voor elke toepassing alternatieve produkten kunnen worden gemaakt die tenminste even geschikt zijn en deze nadelen geheel of
grotendeels missen. De moeilijkheid is echter dat de technologie van
PVC in de loop der jaren zodanig goed is uitgewerkt dat een vervanging
niet, in elk geval niet onmiddellijk, economisch kan zijn. De kosten om
een nieuw produkt van dit soort op de markt te brengen, de z.g.
"en trance fee" zijn nl. gigantisch (in de orde van $ 10 8 .-).
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Daarom is de enige manier om een dergelijke vervanging te effectueren
het nemen van maatregelen op nationaal, of beter nog internationaal,
regeringsniveau. Het ware gewenst dat de regeringen deze belangrijke
taak op meer serieuze wijze ter hand namen.
Naast de milieuproblematiek komt bij de bereiding van kunststoffen in
zulke enorme hoeveelheden de vraag naar voren: "Hebben we hiervoor
wel voldoende grondstoffen? De chemische bulk-industrie is vrijwel geheel op aardolie aangewezen en wel op de nafta-fractie, die zo'n 303
daarvan uitmaakt. Toch is het deel van de aardolie dat door de chemische industrie als koolstofbron wordt verbruikt, betrekkelijk gering,
ongeveer 53. De chemische industrie zal in de komende jaren in een
spanningsveld komen te verkeren met de auto- en de vliegtuigbranche,
die de nafta als brandstof voorlopig niet kan missen. Indien men op
langere termijn de continuïteit van de chemische industrie wil waarborgen zal men het gebruik van aardolie als energiebron dienen te
beperken.
De problemen in de kunststofsector zijn vooral het gevolg van de grote
hoeveelheden waarin deze stoffen geproduceerd worden. Het zijn op
zichzelf geen verbindingen met sterke fysiologische werking, hoewel het
VCM-voorbeeld leert dat ook in dit opzicht grote voorzichtigheid geboden is.
Geheel anders is de situatie bij de synthese van geneesmiddelen. Laten
wij als voorbeeld eens kijken naar de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden bij de chemische bestrijding van infectieziekten.
In zijn "natuurlijke" omgeving was de mens gemiddeld slechts een kort
leven beschoren, vooral omdat hij gemakkelijk ten prooi viel aan bacterie- en virusinfecties zoals pest, cholera, pokken, tyfus en tuberculose.
Het eerste grote succes in de chemische bestrijding van deze plagen
werd gescoord door Paul Ehrlich in 1907. Vanuit zijn microbiologische
achtergrond trachtte hij analoga van kleurstoffen te synthetiseren met
een bactericide werking. De 606e verbinding die getest werd was weliswaar niet, zoals gehoopt, werkzaam tegen de trypanosomen die slaapziekte veroorzaken, maar Salvarsan (Fig. 7), zoals de verbindingen later
genoemd werd, bleek effectief bij de bestrijding van syfilis, een ziekte
die in 1493 door de zeelieden van Columbus uit Midden-Amerika meegenomen was en waarvoor nog nauwelijks enige adequate behandeling
bekend was. Salvarsan wordt ook nu nog toegepast bij de bestrijding
van framboesia, waar het in vrijwel 1003 van de gevallen volledige
genezing kan geven.
In 1932 werd door I.G. Farben de steenrode azokleurstof Prontosil
gepatenteerd en drie jaar later bleek deze verbinding in vivo maar niet in
vitro, zeer effectief tegen streptococcen infecties. Dit komt doordat
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niet de kleurstof zelf het actieve geneesmiddel is, maar het p-aminobenzeensulfonamide dat er bij reductie uit ontstaat.
Deze vondst leidde tot de synthese van vele anderen sulfonamiden, waarvan hier getekend is het in 1939 bereide Sulfapyridine, de "wonderdrug", die effectieve bestrijding van o.a. kraamvrouwenkoorts en longontsteking mogelijk maakte.
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Enkele synthetische geneesmiddelen: Salvarsan, Prontosil, Sulfapyridine.

De beroemdste patiënt die aan Sulfa pyridine zijn leven dankte was ongetwijfeld Sir Winston Churchill nadat hij bij een bezoek aan NoordAfrika in 1943 een ernstige longontsteking had opgelopen.
Een nieuwe dimensie kon aan de bacteriebestrijding worden toegevoegd
door gebruik te maken van de afweermechanismen die microörganismen
ten opzichte van elkaar bezitten. Hoewel reeds door Pasteur was opgemerkt dat bij microörganismen "het ene leven het andere remt" duurde
het tot 1929 eer Alexander Fleming zijn klassieke publikatie schreef
over de inhibitie van staphylococcen-cultures door Penicilliwn notatum.
Pas in 1941 had Florey voldoende penicilline concentraat verkregen om
zijn eerste patiënten te behandelen. Zo moeilijk was dit antibioticum in
het begin te verkrijgen, dat de urine van behandelde patiënten werd
geëxtraheerd om het daarin afgescheiden penicilline opnieuw te kunnen
gebruiken (fig. 8).
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Hoewel penicilline een natuurstof is, is ook hier het werk van de synthetisch chemicus van groot belang geweest.
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Fig. 8.

Modificatie van Penicillines.

Peter Doyle slaagde er in de vijftiger jaren in vele nieuwe penicillines te
maken door het acyleren van het door hydrolyse uit benzylpenicilline
te verkrijgen 6-aminopenicillaanzuur. In figuur 8 is de Cl'-aminofenylacetylzijketen afgebeeld zoals die voorkomt in het welbekende Ampicilline of Penbritin, dat is tegenstelling tot benzylpenicilline oraal kan
worden toegediend.
Van vele honderden antibiotica die sinds 1940 zijn gevonden en waarvan er enkele tientallen worden toegepast, wil ik nog één enkele
noemen.
In 1946 werd door Duggar uit cultures van Streptomyces aureofaeciens
het Aureomycine geiSoleerd (fig. 9), nu meestal 7-chloortetracycline genoemd. De tetracyclines hebben een zeer gecompliceerde structuur en,
hoewel ze evenals de penicillines synthetisch toegankelijk zijn, is het tot
nu toe voordeliger ze langs biosynthetische weg te verkrijgen.
Vele jaren later bleek, dat de cultures van Streptomyces aureofaeciens
ook belangrijke hoeveelheden vitamine BI 2 bevatten. Spoedig werden
vitaminepreparaten, uit deze bron afkomstig, als groeifactor bij dieren
getest. Hierbij werd de verrassende ontdekking gedaan dat de minder
zuivere preparaten de beste groeibevorderende werking vertoonden.
Oorzaak hiervan bleek de aanwezigheid van kleine hoeveelheden van het
7-chloortetracycline te zijn. Dit heeft geleid tot de toevoeging van antibiotica op zeer uitgebreide schaal als groeistimulerend middel aan veevoeders.
Hoewel bij deze laatste toepassing wel enige vraagtekens geplaatst kun-
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nen worden kan er weinig twijfel over bestaan, dat de chemische bestrijding van bacterie-infecties een van de grote succesen van de synthetische chemie is geworden. De mens heeft zich hier grotendeels kunnen
ontworstelen aan de gevolgen van zijn natuurlijke grote gevoeligheid
voor bacteriële infecties zonder dat dit nadelige gevolgen voor zijn leefmilieu heeft opgeleverd.

Fig. 9.

Aureomycine (7-chloortetracycline ).

De rol die de synthetische chemie gespeeld heeft bij de voedselvoorziening, in het bijzonder bij de insectenbestrijding, is heel wat meer
controversieel.
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Synthetische insecticiden. Links DDT, rechts methylparathion.

De sterk opgevoerde landbouwproduktie is zeer gevoelig voor aanvallen
door insecten en zonder duidelijke tegenmaatregelen zou de opbrengst,
afhankelijk van het gewas, 20-60% verminderen. Dat dit bij de huidige
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wereldvoedsel situatie onaanvaardbaar zou zijn behoeft nauwelijks verder betoog. Laten we eens kijken naar de bestrijding van een insect als
de katoensnuitkever, de gevreesde "boll weevil" die per jaar zo'n 300
miljoen dollar schade toebrengt aan de katoenoogst.
Nadat een aantal jaren gebruik gemaakt was van enkele uiterst giftige
anorganische verbindingen zoals calciumarsenaat, die de akelige eigenschap hebben zich in de bodem op te hopen, werden van 1945 af
organische bestrijdingsmiddelen op grote schaal gebruikt, vooral de combinatie afgebeeld in figuur 10.
Het inmiddels beruchte DDT is gemakkelijk te bereiden uit chloorbenzeen en chloral o.i.v. sterk zwavelzuur. Hoewel reeds in de vorige
eeuw beschreven, werd de sterk insecticide werking van DDT eernt kort
voor de 2e wereldoorlog ontdekt door Paul Müller van de firma Geigy
in Basel. De eerste resultaten waren zeer spectaculair en in 1945 was de
produktie al tot 15000 ton/jaar opgelopen. Helaas was men zich toen
onvoldoende bewust van de schadelijke effecten die zouden optreden
door de grote persistentie van DDT in het milieu en de neiging zich op te
hopen in vetweefsel en aan het einde van voedselketens. De r.echter
verbinding is Methylparathion, een thiofosforzure ester die minder
persistent is maar als acetyl cholesterinase-remmer zeer toxisch is, zowel
voor insecten als voor warmbloedige dieren.
Vanwege de optredende resistentie werd het DDT in latere formuleringen vervangen door Toxaphene, op dit moment in de V.S. het meest
gebruikte insecticide van het gechloreerde koolwaterstof-type. (20.000
ton/jaar). Toxaphene wordt bereid door chlorering van kamfeen tot de
gemiddelde samenstelling ongeveer C 10H 10C.1 8 bedraagt (fig. 11 ).
Analyse met behulp van gecombineerde GLC/MS toonde aan, dat
toxaphene uit een mengsel van tenminste 175 verbindingen bestaat,
waarvan er tot nu toe slechts enkele geiäentificeerd zijn.
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Een bestanddeel van Toxaphene.

Dit is een uiterst onbevredigende stand van zaken. Wat zijn de alternatieven? In de eerste plaats zou men een beter gebruik kunnen maken
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van een aantal natuurlijke i,nsecticiden die een veel lagere acute toxiciteit hebben voor de mens en bovendien snel biologisch afbreekbaar zijn.

Fig. 12.

Rotenon.

Rotenon (fig. 12), dat zijn naam dankt aan het voorkomen in de
Japanse plant Róh-ten, werd oorspronkelijk als vis-gift gebruikt maar
bleek bij nader onderzoek sterk insecticide eigenschappen te hebben.
Het is vrijwel niet toxisch voor warmbloedige dieren.
Van nog groter belang zijn de pyrethrinen, welke verkregen worden
door extractie van Chrysanthemum cinerariaefolium (fig. 13).

<o
0
Fig. 13.

o~~
0

Pyrethrine l en zijn synergist het piperonylbutoxide.

De pyrethrinen waren het werkzame bestanddeel van het vroeger veel
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gebruikte insectenpoeder. Het extract bevat zes werkzame bestanddelen. Hier is afgebeeld het pyrethrine I. De andere verbindingen verschillen in de structuur van de zijketen en de aanwezigheid van een
extra carbomethoxygroep. De werking van pyrethrum kan aanmerkelijk
worden versterkt door de toevoeging van synergisten zoals het hier
afgebeelde piperonylbutoxide. Deze verbindingen remmen de afbraak
van de pyrethrinen in het insect door blokkering van het oxydatief
metabolische systeem.
De pyrethrummarkt stortte in bij de introductie van DDT, maar herstelde zich toen bij het gebruik van deze en andere goedkopere insecticiden resistentie en milieuproblemen aan de dag traden. Van een echte
revival van de pyrethrum is sprake sinds 1962, het jaar waarin Rachel
Carson's boek "The Silent Spring" gepubliceerd werd.
De pyrethrum verschaft werk aan een 100.000 boeren, voornamelijk in
Kenya, die tezamen 25.000 ton insecticiden per jaar produceren. Een
zeer belangrijke toepassing van pyrethrum is in aerosolen voor huishoudelijk gebruik. Met als werkzame bestanddelen rotenon, pyrethrinen
en piperonylbutoxide wordt een zeer effectief, weinig toxisch en snel
biologisch afbreekbaar insecticide verkregen.
Verdere toename van het gebruik, bijvoorbeeld bij de bespuiting van
kas-groenten, waar het gevaar voor residue-vorming relatief groot is, is
zeker gewenst. Voor toepassing op echte grote schaal als de bestrijding
van insectenplagen in bossen, moerassen en akkers zijn deze produkten
echter te kostbaar en waarschijnlijk ook te weinig effectief.
Een geheel andere benadering is mogelijk door gebruik te maken van de
chemische taal waarmee de insecten met elkaar communiceren. Het
meest geëigend lijken hiertoe voorlopig de insectenlokstoffen, de sex-

feromonen.

Fig. 14.

Bereiding van vinylchloride uit etheen.

U ziet in figuur 14 een van de twee receptorantennes waarmee de
mannelijke zijderups-vlinder ( Bombix mori) de chemische lokroep van
het vrouwtje ontvangt. De antenne heeft 17.000 geurreceptorharen, elk
met 2 zenuwcellen. Uit onderzoeken van Schneider is gebleken dat zo'n
receptorhaar reageert op het theoretische minimum aan stof, namelijk
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één molecule van het sex-feromoon. Een luchtstroom die 1000 moleculen feromoon per ml bevat is ruimschoots vodoende om een signaal te
geven dat boven de antenne "ruis" van 1600 spikes per seconde uitkomt.
Hierdoor is het begrijpelijk geworden dat mannetjesvlinders over afstanden van kilometers kunnen worden aangetrokken door vrouwtjes die in
hun feromoonklieren niet meer dan één miljoenste gram lokstof dragen.
Figuur 15 toont een aantal van deze lokstoffen.
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Insectenlokstoffen.

bovenste is het bombycol van de zijderupsvlinder, de eerste lokstof
geïdentificeerd werd, vooral door het werk van Adolph Butenandt,
uit 1/2 miljoen klieren 12 mg zuivere bom by col verkreeg.
tweede verbinding is recentelijk door Morton Beroza van het USDA
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geïdentificeerd als het sex-feromoon van de appel bladroller ( Laspeyresia
pomonella) die grote schade aan appelbomen veroorzaakt. De volgende
verbinding is muscalure, het feromoon van onze huisvlieg Musea domestica.
Het epoxide daaronder is het disparlure van de gypsy moth (plakker).
De schade door dit insect aan de bossen in de V.S. toegebracht is zo
groot dat ter bestrijding ook nu nog het gebruik van DDT van tijd tot
tijd wordt toegestaan.
Het sex-feromoon van de katoensnuitkever is wat complexer van samenstelling. Het bevat de hier afgebeelde 4 verbindingen in een bepaalde
essentiële verhouding. De sex-feromonen zijn stoffen met een eenvoudige structuur, die zonder veel moeite op industriële schaal geproduceerd kunnen worden en bij gebruik geen schadelijke gevolgen voor het
milieu zullen hebben. Ook is aanpassing van insecten aan hun eigen
sex-feromoon zeer onwaarschijnlijk. Maar kunnen deze verbindingen nu
de klassieke insecticiden vervangen? Het antwoord is helaas neen. Wel
kunnen ze een waardevolle aanvulling gaan betekenen van ons insectenbestrijdingspoten tieel.Wa t stelt men zich dan voor bij een moderne geiiitegreerde bestrijding van insectenplagen zoals die van de katoensnuitkever?
- De omvang van de infestatie kan bepaald worden door vallen met
lokstof als monitor te gebruiken. Op deze wijze zijn het tijdstip en de
omvang van de noodzakelijke bespuitingen optimaal vast te stellen.
- Bespuiting met insecticiden. Bij voorkeur van een niet persistente
soort en die· bovendien de overige insectenpopulatie zo min mogelijk
schade toebrengen.
- Ontbladering; waardoor de bespuiting veel effectiever wordt.
- Het loslaten van gesteriliseerde mannetjes insecten.
- Het verstuiven van grote hoeveelheden feromoon. Deze z.g. "maleconfusion technique" (werkt alleen als de populatie van het insect al
sterk verminderd is).
Een mogelijkheid tot insectenbestrijding die nog in een beginstadjum
van ontwikkeling is, biedt het gebruik van soortspecifieke virussen; In
tegenstelling tot de feromonen werkt een virus slechts effectief als de
insectenpopulatie zeer dicht is.
Dat het zeer wel mogelijk is minder persistente insecticiden te ontwikkelen toont het voorbeeld in figuur 16.
Deze verbinding werd door Philips-Duphar bereid door additie van
2,6-difluorbenzamide aan p-chloorfenylisocyanaat. Het verhindert bij
bepaalde insecten de vorming van een chitinehuid na het verpoppen en
wordt op het ogenblik getest in uitgebreide veldproeven.
De fluoratomen in de geactiveerde aromatische ring zitten erg los.' Het
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gevolg hiervan is dat de verbinding in de natuur binnen 14 dagen volledig wordt afgebroken. Het kan een zeer belangrijk insecticide worden
als . . . bij nader onderzoek alsnog geen negatieve effecten naar voren
komen.

Fig. 16.

Dimilin.

Het is duidelijk, dat ook in de toekomst de mens al zijn inventiviteit en
wetenschappelijke kennis nodig zal hebben om zijn plaats hier op aarde
tussen de insecten te verzekeren. Er zijn op aarde ca. 3 miljoen insectensoorten, tezamen omvattende ongeveer 10 18 individuen. Dat betekent dat er tegenover elk mens zo'n 250 miljoen insecten staan.
Gelukkig houden de insecten populaties elkaar voor een aanzienlijk deel
in evenwicht en is niet meer dan ongeveer 1 op de 1000 soorten schadelijk voor de mens. Door het gebruik van meer soortspecifieke technieken, waarvan ik er enkele genoemd heb, kan men vermijden deze
belangrijke evenwichtsfactor te verstoren. De toekomstige ontwikkelingen, zowel bij de insectenbestrijding als bij de andere gebieden die
aan de orde gekomen zijn, zullen gekenmerkt moeten worden door een
"total systems approach". Deskundigen van vele richtingen zullen gezamenlijk moeten bepalen wat haalbaar is en welke oplossingen voor
ons totale ecosysteem ook op de lange duur het beste zijn. We zullen
moeten leren toxiciteit niet slechts te observeren, maar te begrijpen. We
zullen de werkingsmechanismen van farmaca veel meer in detail moeten
doorgronden.
Door dit alles, zal het werk van de chemicus in de toekomst nog uitgebreider en moeilijker worden. Hij zal beter moeten leren praten met en
luisteren naar experts op andere gebieden. Hij zal meer aandacht
moeten schenken aan de mogelijke toepasbaarheid van de door hem
verkregen resultaten, kortom hij zal zich meer dan tot nu toe moeten
wijden aan het dienstbaar maken van de wetenschap aan de samenleving.
Hopelijk hebben de besproken voorbeelden duidelijk aangetoond welk
een belangrijke rol de synthetische chemie in ons leven speelt. De con-
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clusie lijkt gerechtvaardigd dat de synthetische chemie, mits op
kritische wijze begeleid, ook in de toekomst een belangrijke bijdrage
kan leveren aan de verbetering van de kwaliteit van ons bestaan.

VISUELE WAARNEMING VAN DE FYSISCHE WERELD

door
G. van den Brink

Bij de communicatie tussen levende wezens en hun omgeving spelen de
zintuigen een alles bepalende rol. Het is zinvol even bij dit triviale gegeven stil te staan, omdat onze zintuigen een projectie van de objectieve
fysische wereld in onze subjectieve wereld verzorgen en wij in het algemeen de neiging hebben aan het waargenomene een absolute betekenis
toe te kennen.
Als iemand zegt, dat hij zijn ogen of oren niet kan geloven, impliceert
dat niet zozeer twijfel over de betrouwbaarheid van zijn visuele, respectievelijk auditieve waarneming, maar meer, dat hetgeen men waarneemt,
uitgaat boven de verwachtingen die men had. Meer verrassingen dus dan
twijfel!
Bij onenigheid over een gebeurtenis is het krachtigste argument dat we
menen te kunnen aanvoeren, het feit dat we het met eigen ogen hebben
gezien of zelf hebben gehoord. Kortom, het is gebruikelijk de eigen
waarneming als uiterst betrouwbaar te ervaren.
Toch is de waarneming niet zo eenduidig als men aanneemt. Dit blijkt
bijvoorbeeld als verschillende getuigen in alle oprechtheid een eerlijke
beschrijving menen te geven van wat ze hebben gezien. Toch zijn vaak
die eerlijke observaties onderling strijdig, hoewel iedereen meent gelijk
te hebben. Als we aannemen dat iets zich maar op één manier heeft
afgespeeld - wat een redelijke veronderstelling lijkt - en dat alle waarnemers oprechte mensen zijn, blijft er maar één mogelijkheid over en
dat is dat deze mensen de op zichzelf éénduidige gebeurtenis op verschillende manieren hebben ervaren: de afbeelding van de fysische
wereld in onze subjectieve wereld is blijkbaar niet zo eenduidig als we in
eerste instantie aannemen. Het is mogelijk dat niet alles wat zich in de
stimuluswereld bevindt, ook inderdaad waargenomen wordt en, omgekeerd, dat dingen worden waargenomen die niet in die stimuluswereld
voorkomen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat anatomen, fysiologen, fysici en chemici proberen, ieder van hun eigen discipline uit,
inzicht te verwerven over de verschillende processen die een rol spelen
bij de zintuiglijke waarneming. Het gemeenschappelijke doel is hierbij
Natuurkundige Voordrachten N.R. 57. Lezing voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 12 maart 1979.
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deze processen te herleiden tot het complex van bekende natuurwetmatigheden een begrip dat, ondanks een eeuwenoude traditie, recent de
nieuwe naam "Westers Natuurwetenschappelijk paradigma" heeft
mogen verwerven.
Ook in kringen van de psychologie kreeg en krijgt de zintuigelijke waarneming veel aandacht, veelal sterk fenomenologisch georiënteerd, terwijl de filosofie zich er op haar wijze mee bezig houdt.
In de regel probeert men bij natuurwetenschappelijk onderzoek het
inzicht te vergroten door het bestuderen van één enkel deel uit het
geheel van opeenvolgende mechanismen die actief zijn bij het uiteindelijk tot stand komen van de waarneming. In de psychofysica hebben
we te maken met het hele systeem. Hierbij wordt getracht op grond van
de relaties die bestaan tussen de, met fysische grootheden beschrijfbare,
stimulus-condities en hetgeen wij daar subjectief van ervaren, te komen
tot een beter inzicht.
Eerst wordt alles wat zich tussen stimulus en sensatie bevindt beschouwd als een "black box" waarvan de input - output-relatie wordt
bestudeerd. De verworven kennis uit andere disciplines daarbij betrekkende, kan dan getracht worden tot modelvorming te komen. De volgende voorbeelden mogen dienen ter illustratie van correlaten tussen de
fysische en de subjectieve wereld:
lichtsterkte (of luminantie) is primair gecorreleerd met helderheid; de
golflengte van elektromagnetische golven met kleur; de spectrale samenstelling met tint. Evenzo correleren de intensiteit van luchttrillingen, de
frequentie daarvan en de spectrale samenstelling met, respectievelijk,
luidheid, toonhoogte en timbre.
Opgemerkt moet worden dat fysische grootheden uitsluitend gebruikt
mogen worden voor het beschrijven van de (fysische) stimulus, maar
nooit van de subjectieve wereld, en dat subjectieve aanduidingen
- zoals helderheid, kleur en luidheid - nooit gebruikt mogen worden
voor het beschrijven van de objectieve wereld.
Hoewel we ons vaak verbeelden dat we heel wat afweten van zintuigsystemen, moeten we ons realiseren dat onze bekendheid beperkt is tot
hetgeen zich in de eerste stadia van de verwerking afspeelt. Van de
processen die in latere stadia optreden, met name daar waar ze te
maken hebben met het bewustzijn, weten we in wezen nog niet eens
van welke aard de elementaire processen zijn. Alle daarover uitgesproken ideeën zijn dan ook volledig speculatief. Of het ooit mogelijk
zal blijken een volledige beschrijving te geven van alle processen die
betrokken zijn bij de sensorische waarneming, blijft vooralsnog een
open vraag. Het lijkt niet voor de hand te liggen, dat de mens er ooit in
zal slagen bewustwordingsprocessen te doorgronden op een manier zoals we die in het natuurwetenschappelijk onderzoek gewend zijn, omdat
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we dat nooit zouden kunnen doen zonder daarbij gebruik te maken van
ons bewustzijn. Op filosofische gronden moeten we aannemen dat nooit
een verschijnsel fundamenteel te doorgronden is, als daarbij gebruik
wordt gemaakt van datzelfde verschijnsel. Bovendien is het nog maar de
vraag of de natuurwetenschappen zich al in zo'n gevorderd stadium
bevinden dat we er op kunnen vertrouwen dat onze inventarisatie van
wetmatigheden compleet is. Het bestaan van wat we paranormale verschijnselen noemen, doet vermoeden dat dit niet het geval is.
Los van de vraag hoe elk van de opeenvolgende processen fundamenteel
functioneert, kunnen we proberen de opeenvolging van deze processen
te volgen. Daarbij is er niet aan te ontkomen dat dit in een zekere mate
speculatief gebeurt. In ieder geval is een deel van het raamwerk dat op
deze manier tot stand komt, een weerspiegeling van de gezichtshoek
waaronder ik zelf in de loop der jaren tegen de zintuiglijke waarneming
ben gaan aankijken (Fig. 1).
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De eerste fasen zijn zeker niet speculatief: voor het waarnemen hebben
we een stimulus nodig, zijnde een bron voor elektromagnetische trillingen met golflengten tussen circa 380 en circa 760 nm (een lichtbron),
of een bron voor luchttrillingen tussen circa 20 en 20000 Hz (een
geluidsbron); of bronnen die onze tast-, reuk-, smaak-, warmte- en pijnzin stimuleren. In hoofdzaak zal ik me beperken tot lichtbronnen.
Een lichtbron in de ruimste zin van het woord dient te worden afgebeeld op ons netvlies. Deze vorm van afbeelding is voor iedereen duidelijk: zij kan volledig beschreven worden met behulp van de bekende
optische wetten.
(Ook in het oor vindt een afbeelding plaats, al is deze niet zo direct
inzichtelijk als bij het oog. Geluidstrillingen worden geanalyseerd vol-
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gens frequenties. Het spectrum wordt in het binnenoor langs het basilaire membraan ruimtelijk geprojecteerd.)
De eerste en meest bekende en beschreven fase van de verwerking van
optische informatie vindt plaats in het zenuwstelsel. Ze moet worden
vertaald in een neuronaal gecodeerd signaal. Dit gebeurt in de retina.
Licht-quanta worden geabsorbeerd door de - in het nietvlies gelegen receptoren, hetgeen daar een biochemisch proces tot gevolg heeft. De
omzetting van het in de receptoren aanwezige foto-pigment is een zeer
snel proces, in tegenstelling tot het daarop volgende herstelproces.
Het omzetten van pigment heeft een ionenstroom in de receptorcel als
direct gevolg. Dit op zijn beurt resulteert in potentiaalveranderingen
langs het celmembraan, die in de retina leiden tot het ontstaan van
actiepotentialen, de feitelijke informatiedragers van het zenuwstelsel.
Het zijn zich voortplantende biochèmische evenwichtsverstoringen langs
het membraan van zenuwvezels. Hun voortplantingssnelheid is van de
orde van meters per seconde; hun bestaansduur op één enkele plaats is
van de orde van enkele ms. De complexiteit van het zenuwstelsel moet
niet zozeer gezocht worden in de verscheidenheid van "schakelcomponenten", dan wel in de veelheid van schakelmogelijkheden. In eerste
benadering is de "standaard-component" een zenuwcel of neuron, bestaande uit een cellichaam, een stelsel van vertakte uitlopers (dendrieten) waarop de informatie van voorliggende neuronen wordt overgedragen en een zenuwvezel (axon), waarlangs een actiepotentiaal zich
voortplant, op weg naar het volgende neuron.
Excitatie - inhibitie: het effect dat het aankomen van informatie bij een
neuron kan hebben, is àf aanleiding tot het genereren van een nieuwe
actiepotentiaal (excitatie) àfwel tot het remmen daarvan (inhibitie).
Het àl dan niet genereren van een nieuwe actiepotentiaal is in beginsel
een zaak van competitie tussen excitatie en inhibitie.
Convergentie - divergentie: actiepotentialen kunnen uit verschillende
neuronen aankomen bij één neuron in een volgend stadium of juist uit
één neuron terecht komen bij verschillende neuronen. Op één of andere
wijze is het mogelijk dat iedere cel in het netvlies wel een verbinding
heeft met iedere cel in de cortex. Bepalend is of deze verbindingen
exciterend of inhiberend zijn.
Afferent - efferent: verbindingen die van perifeer naar centraal lopen
(dus in de richting van stimulus naar sensatie), heten afferent. Ook in
tegenovergestelde richting lopen vezels die een soort "terugkoppelende"
functie hebben. Dit zijn de efferente banen. Als deze inhiberend zijn,
kunnen ze er bijvoorbeeld toe bijdragen dat een dynamisch bereik vergroot wordt. Dat bijvoorbeeld het werkingsgebied voor intensiteitsverwerking 10 tot 12 factoren tien beslaat (sterrenlicht --? felle zon) zou
hieraan kunnen worden toegeschreven.
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Laterale verbindingen verzorgen zijdelingse intercatie tussen cellen. Ze
zijn in de regel inhiberL-nd. Een geëxciteerde zenuwcel remt daarbij de
functie van zijn buurcellen, waardoor een opscherping van het excitatiepatroon tot stand komt (zie ook Machbanden).
De informatie in deze "processor" resulteert uiteindelijk in een neuronaal excitatiepatroon dat nog éénduidig gecorreleerd is met het fysische
stimulus-complex. Tot en met dat niveau kunnen we veronderstellen
dat alles volgens vaste regels verloopt, waarvan er al vele bekend zijn en
waarvan het reëel lijkt te veronderstellen dat we in principe nu ook in
staat moeten zijn de deelprocessen tot in details te analyseren met
behulp van de ons nu ter beschikking staande middelen.
Met de processen die hierna optreden lijkt het anders te liggen. We
krijgen dan te maken met processen waarvan we ons moeten afvragen of
we zelfs wel enig inzicht hebben in de aard van informatiecodering en
-uitwisseling. De mogelijkhied kan niet worden uitgesloten, dat ook
voorbij dit punt nog zenuwactiviteit optreedt die van dezelfde aard is
als bij de zojuist besproken "processor". Het lijkt echter tegelijkertijd
aannemelijk dat de verwerking minstens ten dele op geheel andere principes berust, omdat nu allerlei dingen een rol gaan spelen die verband
houden met leren, geheugen en met het toekennen van betekenis. De
gedachten gaan dan het eerst uit naar informatieopslag waarvan ook elders in de biologische wetenschappen sprake is, zoals bij erfelijkheidscodering bij chromosomen in RNA moleculen.
Het is natuurlijk in sterke mate speculatief, maar het lijkt een voor de
hand liggende gedachte dat bijvoorbeeld het principe waarop geheugeninformatie wordt opgeslagen zou kunnen berusten op enigerlei vorm
van macromoleculaire codering. De ideeën die in dit verband wel geopperd worden zijn wèl volledig speculatief. Zij lijken echter realistischer
dan de veronderstelling dat geheugen-opslag, zoals ook wel eens geopperd is, plaats vindt in de vorm van neuronale kringstroompjes. Noch
van geheugen-aspecten noch van processen die met denkprocessen te
maken hebben, bestaat enige aanwijzing dat ze met neuronale activiteit
gepaard gaan. Alle spe,cifieke gedragingen in neuronen zijn vooralsnog
volledig te correleren met de fysische stimulus.
Het neuronale excitatiepatroon dat het eindresultaat is van de neuronale informatie-verwerking, moet in een volgende fase herkend worden
door het systeem. Het is niet noodzakelijk dat dit een bewust proces is,
maar zeker is wel dat we alleen kunnen herkennen als we kennen, zodat
het geheugen hier zeker bij betrokken moet zijn. Enerzijds moet bij
herkenning geput worden uit het geheugen; anderzijds kan van hieruit
informatie in het geheugen ingevoerd worden.
Als het systeem eenmaal geconstateerd heeft dat er iets te zien (of te
horen, enz.) is, moet het mogelijk zijn dat we een sensatie hebben, iets
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waarnemen dus. Dit moet dan nog wel een sensatie zijn die geen welomschreven betekenis heeft, omdat er nog geen interpretatie van het waargenomene heeft plaats gevonden. Een interpretatie is wel noodzakelijk
omdat het vaak voorkomt dat het waargenomene niet eenduidig is.
Van één en dezelfde stimulus kunnen we verschillende percepten hebben. Hierbij kan weer gedacht worden aan de eerder genoemde tegenstrijdige getuigenverklaringen, maar tevens aan een groot aantal ambigue
stimuli, waarvan er later enkele getoond zullen worden. Eén en dezelfde
stimulus kan leiden tot volstrekt verschillende percepten. De voorbeelden bij het visuele systeem zijn vrij algemeen bekend, maar ook bij de
auditieve perceptie zijn er ettelijke te vinden.
Blijkbaar is er een zodanige beihvloeding "Bias" genaamd, bij de interpretatie mogelijk dat zulke verschillende percepten kunnen ontstaan.
Deze bias kan samenhangen met al het eerder geleerde; hoe zouden we
kunnen komen tot het besluit dat een stimulus een punt, een lijn, een
enkel, een tafel of zelfs een bepaald geschreven woord is, als we niet
wisten wat een punt, een lijn, een enkel, een tafel of een woord was.
Zeker moet deze bias ook samenhangen met de onmiddellijke voorgeschiedenis, de context waarin de stimulus wordt waargenomen, de
"psychische condities'', wat dat dan ook moge zijn.
De betekenis die we een stimulus toekennen, moet dus onderhevig zijn
aan een bepaalde vooringenomenheid. Als vooringenomenheden niet
zouden kunnen verschillen, zou iedereen alles eenduidig waarnemen en
we weten dat dit niet het geval is.
Als eenmaal, een voor dát moment eenduidige betekenis toegekend is
aan de door de stimulus opgewekte activiteit, is een betekenisvolle
waarneming (percept) mogelijk, die al dan niet - naar wens - aanleiding kan zijn tot een responsie.
Ook externe omstandigheden kunnen er toe leiden dat aan een stimulus
een specifieke betekenis wordt toegekend. Door een suggestieve beschrijving is het mogelijk een waarnemer een andere betekenis aan een
stimulus toe te laten kennen, zelfs als de adequate stimulus voor zo'n
percept geheel ontbreekt. Dit kan gebeuren door de aandacht te focussen op bepaalde details of vormen, waardoor we op een of andere wijze
selectief waarnemen, vormen herkennen uit ruisachtige patronen of
melodieën in akoestische ruis.
Ik ben er van overtuigd dat het met name dit soort processen is, dat in
kringen van biofysici en psychofysici niet als voldoende belangrijk
worden onderkend. In steeds sterkere mate ben ik me ook af gaan vragen
of öeze centrale processen niet juist primair bepalend zijn voor hetgeen
we waarnemen. Men zou zich zelfs af kunnen vragen of hetgeen plaats
vindt vóór dit niveau, wellicht een soort voorbewerking is en of de wijze
van voorbewerking op zichzelf wel zo essentieel is. Stel eens, dat we een
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volledig ander principe van afbeelding op het netvlies zouden hebben,
zoals een 2-dimensionaal Fourier-getransformeerd beeld, resulterend in
een retina-beeld dat vergelijkbaar is met een hologram.
Alle informatie die de buitenwereld bevat, zou ook dan geprojecteerd
zijn op ons netvlies. De vraag is, of we dan een even bruikbare perceptie
van onze omgeving zouden hebben aangeleerd als nu het geval is. Misschien zouden we iets anders ervaren dan we nu doen. Maar wie kan ons
garanderen dat hetgeen we nu zien een eenduidige en betrouwbare
reproduktie van die buitenwereld is? Hoe weten we of de sensatie die ik
heb van elektromagnetische trillingen met een golflengte van 500 nm,
en die we allen volgens conventie groen noemen, niet dezelfde is als één
van U heeft bij elektromagnetische trillingen met À. = 700 nm, of bij
luchttrillingen van 1183 Hz? Het is niet uit te sluiten dat onze subjectieve werelden onderling geheel verschillend zijn. Wat we echter wèl
allemaal hetzelfde doen is de objecten in de fysische wereld dezelfde
namen geven en ze in principe dezelfde eigenschappen toe schrijven. Dit
is slechts een kwestie van conventies die we van onze geboorte af aangeleerd hebben.
Het raamwerk, zoals aan de hand van figuur 1 beschreven, zou door
sommigen een model genoemd kunnen worden. Het geeft een overzicht
van de opeenvolgende processen; het voldoet echter niet aan de voorwaarde dat het een voorspellende betekenis heeft, wat een essentiële eis
is die aan een model gesteld moet worden. Wel stelt het ons in staat van
een verscheidenheid van visuele verschijnselen met meer of minder
zekerheid aan te duiden op welk niveau ze hun ontstaan vinden of
zouden kunnen vinden. Dat wil ik illustreren aan de hand van een aantal
voorbeelden.
Kleurstereoscopie
In het geprojecteerde beeld van een dia met rode en blauwe banen zien
de meeste mensen de rode banen ruimtelijk vóór de blauwe. Dit verschijnsel, kleurstereoscopie, ontstaat al bij de optische afbeelding.
Behalve door sferische en chromatische aberraties is het afbeeldende
systeem (hoornvlies en ooglens), ook wat uitlijning betreft, verre van
perfect. De optische as blijkt in de regel niet samen te vallen met de
"kijk as", de verbingingslijn van het midden van de pupil met het midden van de gele vlek of fovea. (De fovea is een circa 1/4 mm groot
veldje op het netvlies waarop we een object afbeelden als we het willen
fixeren.) (Fig. 2)
Een optisch systeem dat niet goed uitgelijnd is, is praktisch hetzelfde als
een wèl goed uitgelijnd systeem waar een prisma aan toegevoegd is.
Prisma's vertonen verschillende deviaties voor licht met verschillende
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golflengten: licht met een korte golflengte (blauw) wordt sterker gebroken dan licht met een lange golflengte (rood). Het gevolg is dat rode
en blauwe objecten zodanig op beide netvliezen worden afgebeeld, dat
ze in horizontale richting relatief ten opzichte van elkaar wat zijn verschoven (Fig. 2). Dit heet horizontale dispariteit en is de adequate stimulus voor het waarnemen van diepte. Doordat rode en blauwe objecten disparitair op onze netvliezen zijn afgebeeld, worden ze op enigszins
verschillende afstanden waargenomen.
De ervaring leert dat de meeste mensen dit nooit eerder hebben gezien.
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Dit zou kunnen worden toegeschreven aan het feit dat zo'n observatie
in strijd is met de verwachting, gegrond op wat we weten over de
stimulus. De observatie wordt blijkbaar genegeerd door het visuele
systeem, tot het moment dat de aandacht er op wordt gevestigd. Als
men dit éénmaal bewust heeft gezien, is de kans groot dat dit "leren.
zien" er toe leidt dat men het effect voortaan meer zal waarnemen, bv.
bij lichtreclames en advertenties in de bioscoop. Dit effect wordt door
ongeveer 903 van de mensen opgemerkt zoals hierboven beschreven is.
De overigen zien het effect niet of omgekeerd. Dit houdt verband met
het niet voor iedereen gelijk georiënteerd zijn van de kegeltjes, die
richting-gevoelig blijken te zijn (Stiles-Crawford effect).

Licht- en donker adaptatie
De receptoren, staafjes en kegeltjes, in het netvlies die het optische
signaal omzetten in een neuronaal gecodeerd signaal, hebben het vermogen zich, wat hun gevoeligheid betreft, aan te passen aan de omgevingsverlichting. (Fig. 3).
Dit is makkelijk te illustreren door een 10-tal seconden een contrastrijk
zwart-wit object te fixeren (Fig. 3a, boven) en daarna naar een homogeen veld te kijken. Op de plaatsen waar het gefixeerde object donker
is, worden in het corresponderende netvlies-beeld de receptoren niet of
weinig belicht. De receptoren zijn daar na enige tijd geadapteerd aan
een lager belichtingsniveau dan de receptoren die zich in een lichter deel
van het beeld bevinden. Kijken we daarna naar een homogeen verlicht
veld, dan zien we een geihverteerd beeld (nabeeld) dat zichtbaar blijft
tot het moment dat het verschil in adaptie-niveau is opgeheven. In
Fig. 3b is aangegeven hoe de visuele drempel in de tijd verloopt nadat
een licht-adaptatieveld is uitgeschakeld. Het verloop in twee fasen kan
worden toegeschreven aan het feit dat staafjes (de gevoeligste receptoren) zich aanzienlijk langzamer aanpassen dan kegeltjes (die bovendien globaal nog een factor 10 4 minder gevoelig kunnen zijn dan staafjes). Dit donker-adaptatie-proces verloopt langzaam. Pas na een half uur
is men, komende uit een goed verlichte ruimte, goed aangepast aan een
donkere omgeving. Het aanpassen van donker naar licht verloopt véél
sneller: bij wijze van spreken gebeurt dit in de tijd van enkele oogknipperingen.
Ook bij verschillende golflengten van het licht kunnen dergelijke, maar
dan gekleurde, nabeelden worden waargenomen: een rood adaptatieveld
geeft een groenig nabeeld. Evenzo resulteert een groen veld in een roodachtig, een blauw veld in een gelig en een geel veld in een blauwachtig
nabeeld. Het fraaist is dit te zien met adaptatiestimuli die gedeeltelijk
rood en groen of gedeeltelijk geel en blauw zijn.
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Er is in dit geval sprake van een selectieve adaptatie, die mogelijk is
doordat het kegeltjessysteem opgebouwd is uit drie types, die hun maximale gevoeligheid hebben bij golflengten corresponderend met respectievelijk rood, groen en blauw. Bij het bepalen van de aparte gevoeligheden als functie van de golflengte is, onder meer, bok gebruik gemaakt
van de hier beschreven chromatische adaptatie. Bij chromatische adaptatie is men eigenlijk in dezelfde situatie waarin sommige mensen met
een afwijking in het kleurenzien altijd zijn.
Laterale inhibitie
De rand van een schaduw, veroorzaakt door een lichtbron van niet te
kleine afmeting, is niet scherp maar heeft een overgangszone. Als we die
lichtbron rechthoekig kiezen, verloopt de luminantie zoals in Fig. 4 is
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aangegeven, dus met scherpe overgangen. Bij de overgang van licht naar
halfschaduw zien we dan een lichte streep en bij de overgang van
donker naar halfschaduw zien we een donkere streep als we er tegelijkertijd voor zorgen dat het scherm ook in het donkerste deel enigszins
verlicht is (lichtbron II). Deze strepen, Mach-banden genoemd naar de
eerste rapporteur daarvan, Ernst Mach, worden beschouwd als het
gevolg van laterale inhibitie. Algemeen wordt aangenomen dat ze ontstaan in één van de lagen zenuwcellen :~1 het netvlies. Bij laterale inhibitie worden zenuwcellen die corresponderen met de plaats van lichtinval op het netvlies geexciteerd, terwijl de cellen die daaromheen liggen
juist geremd worden in hun activiteit.
In een homogeen veld bestaan er dus identieke excitatie-inhibitiecon-
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dities voor ieder punt. Hebben we echter, zoals hier, overgangen, dan
resulteert dat in een effect dat we "overshoot" zouden kunnen noemen.
In een punt van de lichte band wordt minder geinhibeerd doordat een
deel van het bij dat punt behorende inhibitiegebied in de halfschaduw
valt.
In wiskundige termen: het excitatiepatroon wordt geconvolueerd met
de, door excitatie en inhibitie functionerende, weegfunctie (Fig. 5). Er
wordt aangenomen dat zo'n weegfunctie een opscherpend effect heeft
bij onscherpe afbeelding. De kwaliteit van de oogoptiek in aanmerking
nemend, hebben wij dat dan ook wel nodig om te kunnen begrijpen dat
we zo scherp kunnen zien. Ook in een patroon waarin een aantal zwarte
vierkantjes alle onderling gescheiden is door witte zones (Hermann
Grid) kunnen we aanwijzingen zien voor laterale inhibitie. Op de kruis-

Fig. 5

punten tussen vier van zulke vierkantjes zien we vlekjes die wat donkerder zijn dan de witte banen tussen twee vierkantjes.

Helderheidsinductie
Een grijs veldje op een zwarte achtergrond lijkt lichter dan een identiek
grijs veldje op een witte achtergrond. Dit illustreert dat niet alleen de
luminantie van de stimulus, maar ook die van z'n omgeving bepalend is
voor helderheidssensatie (Fig. 6a). Velen hebben zich met dit effect
bezig gehouden.
Heinemann heeft het gequantificeerd (Fig. 6b) door een testveldje een
constante luminantie (Lt) te geven en de helderheid waarmee dit wordt
waargenomen, te variëren door de omgevingsluminantie (Ls) te variëren.
In Fig. 6c is de luminantie (Lr) van een referentieveld gegeven, zoals die
moet zijn om het even helder te zien als het testveld, als functie van de
omgevingsluminantie. Het blijkt dan, dat de helderheid van het testveld
vrijwel onafhankelijk is van de omgevingsluminantie, zolang deze duidelijk lager is dan die van het testveld. Nadert de omgevingsluminantie die
van het testveld, dan daalt de helderheid (Lr moet dan minder worden).
Komt de omgevingsluminantie boven die van het testveld, dan stort de
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helderheid als het ware in elkaar en ervaren we het testveld al gauw als
zwart.
De plaatsing van dit effect in het raamwerk is moeilijker: het valt (nog
? ) niet met zekerheid te zeggen of dit verderop in de "processor" plaats
vindt of daar voorbij. Het zou immers ook een contrast-interpretatie
kunnen zijn.

Luminantie gradiënt en stap
Een verlicht veld waarin het luminantie-verloop beneden een zekere
waarde is, wordt als homogeen in helderheid waargenomen. Het ligt het

helderheid

t

Fig. 7

h
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meest voor de hand aan te nemen, dat in dat geval aangrenzende delen
van het netvlies niet meer in staat zijn verlichtingsverschillen op het
netvlies te detecteren, mogelijk als gevolg van spontane activiteit. Er
gaat dan dus geen informatie naar centralere delen, zodat we, wegens
gebrek aan informatie over inhomogeniteit, het veld als homogeen interpreteren.
Als we echter twee van zulke gradiënt-velden naast elkaar hebben
(Fig. 7a) dan onttrekt die gradieiit zich wel aan onze waarneming,
maar die stap tussen die twee velden hoeft dat niet te doen. Er moet nu
op "centraal niveau" een beslissing genomen worden over een schijnbaar
tegenstrijdige situatie: enerzijds zijn beide velden identiek en subjectief
homogeen, maar anderzijds zit er een stap tussen. De enige zinvolle
conclusie blijkt dan te zijn dat beide velden homogeen zijn, maar ongelijk in helderheid. Het linker veld in Fig. 7a heeft een hogere helderheid dan het rechter veld. Het zijn met name de contouren die van
doorslaggevende betekenis zijn bij het tot stand komen van helderheidssensatie (en, zoals later zal blijken, ook van kleursensatie).
Het verschil in helderheid dat we waarnemen, verdwijnt echter zodra we
de contour afdekken met b.v. een lucifer of zelfs een draadje garen.
Blijkbaar verstoort dit afdekken het beschikbaar zijn van contrast informatie. De paradox kan nog 1.)itgebreid worden door dit "zaagtand"
effect te overdrijven: hoewel het rechter veld in Fig. 7b gemiddeld een
hogere luminantie heeft dan het linker veld wordt het, als gevolg van
het teken van de contour, toch donkerder waargenomen.

De "Mondrians" van Edwin Land
Land heeft de hier beschreven helderheidscontrasteffecten op een zeer
aanschouwelijke manier gedemonstreerd in het kader van zijn "Retinex"-(samenvoeging van Retina en Cortex) model, waarin hij het belang
van contrastsprongen centraal stelt. Kortweg komt het er op neer dat
"Lightness" de helderheidsbepalende factor is, waarbij we "Lightness"
moeten zien als helderheid, relatief ten opzichte van de omgeving.
Ook in zijn Mondriaan-achtige illustraties is het mogelijk velden met
identieke luminanties met zeer verschillende helderheden waar te
nemen.
In Fig. 8 is langs een doorsnede van zo'n Mondriaan de verdeling van de
luminantie gegeven met daaronder qualitatief het ervaren helderheidsverloop. Hoewel de delen aangegeven met A en B fysisch identiek zijn,
heeft A een grotere "Lightness" dan B en wordt dan ook als veel
helderder ervaren. Het illustratieve van Land's ideeën is, dat hij, door
afzonderlijke "Lightness" -mechanismen voor de drie kleursystemen te
veronderstellen, een prachtige beschrijving kan geven van allerlei kleureffecten. Het naar mijn idee belangrijkste aspect van Land's ideëen is,
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processen, maar ook centrale processen van essentiële betekenis zijn bij
de projectie van de fysische wereld in ons bewustzijn. Hij geeft zelf aan
van retina tot en met cortex. Liever zou ik nog zeggen: van stimules tot
en met sensatie.

Kleurinductie
Zoals van grijs op respectievelijk zwart en wit de helderheid beïnvloed
wordt, zo wordt ook van grijs op bijv. rood en groen (of geel en blauw)
de kleur beïnvloed. De tint van grijs op een rode achtergrond verschuift
in de groene richting en op een groene achtergrond~'n de rode richting.
Steeds is de verschuiving in complementaire richti g. Het ligt voor de
Land deze kleurinductie op dezelfde plaats in he raamwerk te localiseren.
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Gekleurde schaduwen
Als we via één projector met een gekleurd filter (rood, groen, blauw of
geel, etc.) een scherm verlichten en met een tweede projector (liefst bij
benadering met gelijke helderheid) daar wit aan toevoegen, is de resulterende mengkleur minder verzadigd. Een voor het scherm gehouden
voorwerp (Fig. 9) geeft dan twee schaduwen. Fysisch gesproken is één
schaduw gekleurd en de ander wit (grijs). Subjectief blijken echter beide
schaduwen gekleurd te zijn: de ene in overeenstemming met de kleur

schaduw.2
kleur X

schaduw 1
kleur complementair

Fig. 9'

van het filter in de ·eerste projector, de andere daarmee complementair.
Zo krijgen we bij een rood filter een groenige schaduw, bij een groen
filter een roodachtige, bij een blauw filter een gele en bij een geel filter
een blauwige schaduw.
Bij wat zorgvuldig selecteren van de filters kan dit zeer overtuigend
waargenomen worden. Deze observatie, die mede bijgedragen heeft tot
het tot stand komen van Goethe's Farbenlehre, kunnen we beschouwen
als een speciaal geval van 'kleurinductie. De indruk bestaat dat er door
chromatisch éénzijdige verlichting een verschuiving van het begrip "neutraal'' ontstaat. Op zichzelf geen exclusief effect want een gematigd
progressief persoon wordt in extremer progressieve kringen al gauw als
conservatief bestempeld, om uit vele maar eens een enkel voorbeeldje te
noemen. Het omgekeerde geldt trouwens in gelijke mate. In onze sub-
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jectieve wereld bestaat blijkbaar geen absoluut neutraal, maar slechts
een relatief neutraal.
Niet-neutrale percepten (in de ruimste zin van het woord) verschuiven
daarmee op corresponderende wijze.

Vorminductie
Niet alleen helderheid en kleur, maar ook andere subjectieve kenmerken
van fysische stimuli blijken bij hun afbeelding in onze ervaringswereld
tot schijnbaar tegenstrijdige observaties te leiden. Een voorbeeld daarvan is het niet meer evenwijdig ervaren van twee evenwijdige lijnen
(Fig. 10) als daar een beinvloedend patroon aan wordt toegevoegd. Het

Fig. 10

visgraat-patroon is blijkbaar van invloed op de hoek die wij waarnemen
tussen beide lijnen. Evenzo lijken de zijden van een vierkant wat naar
binnen te buigen als wij op dat vierkant een patroon met concentrische
cirkels projecteren (Fig. 11 a, b ). Een figuur die in dat cirkel-patroon als
een echt vierkant wordt waargenomen (Fig. 1 lc) moet wat naar buiten
buigende zijden hebben. De eis dat de hoeken alle 90° moeten zijn om
de figuur als een vierkant waar te nemen blijft onder dete omstandigheden bestaan. Blijkbaar beihvloedt toegevoegde hoek-informatie de
waargenomen hoek en toegevoegde kromtestraal-informatie de waargenomen kromtestraal; deze laatste echter niet de waargenomen hoek. Dit
soort observaties suggereert dat de verwerking van kenmerken van een
optische stimulus parametersgewijs plaats vindt.
Ook de ervaring van afmetingen kan beihvloed worden door toegevoegde informatie. Twee objecten, die in werkelijkheid even lang zijn,
krijgen ongelijke lengte in onze perceptie als er een patroon van een
aantal uit één punt komende lijnen wordt toegevoegd. In letterlijke zin
ziet men de objecten dan in een ander perspectief. Ongetwijfeld vindt
deze verandering van het percept onder invloed van een perspectief
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suggererend patroon, plaats op het niveau van de interpretatie: beihvloeding van de "bias".

Ambiguiteiten
Van talloze stimulie is bekend dat ze tot twee, soms meer, verschillende
percepten kunnen leiden. Eén voorbeeld is de vaas die ook gezien kan
worden als een combinatie van twee gezichten, of van de twee gezichten
die samen gezien kunnen worden als een vaas. (Fig. 12) Van deze, en
tientallen andere vermakelijke figuren, is het mogelijk om te schakelen
van het ene percept naar het andere. Soms gaat dat makkelijk, soms is
daar hulp bij nodig. Completering van de vaas door onder- en bovenkant
er bij te tekenen brengt het vaas-percept in het voordeel; het intekenen

Fig.12

van b.v. ogen, het gezichten-percept. Deze toegevoegde informatie maakt
dan deel uit van de "bias". In het algemeen wordt het percept van een
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stimulus bepaald door de context waarin deze aangeboden wordt. Uit
onze eigen ervaringswereld weten we, dat deze beihvloeding niet alleen
geldt voor percepten die via onze zintuigen tot stand komt, maar in zijn
algemeen geldt voor onze hele subjectieve ervaringswereld.

Toepassingen in kunst
Tal van kunstenaars zijn geihspireerd door deze schijnbare tegenstrijdigheden tussen de objectieve en subjectieve werelden. Escher, b.v. heeft
er vaak gebruik van gemaakt. Iedereen kent zijn werk, waarbij trappen
van positie om kunnen keren, dan weer van boven gezien, dan weer van
onderen af. Ook bij zijn ineenlcpende figuren, zwanen, duivels, enz. is
het mogelijk de combinatie van object en achtergrond te verwisselen.
Ook Dali is blijkbaar geihtrigeerd door dit soort visuele processen. In zijn
schilderij "de slavenmarkt" kan ook het hoofdbeeld van Voltaire worden gezien. De hoek waaronder het schilderij wordt bekeken, is bepalend voor het percept. Van dichtbij zien we de mensen op de slavenmarkt; van veraf gaat het hoofd van Voltaire overheersen.
De beschreven verschijnselen illustreren dat de relatie tussen de fysische
wereld en de subjectieve wereld niet zo simpel en eenduidig is als we in
eerste instantie zouden verwachten. Het ontstaan van een aantal daarvan wordt in het algemeen opgevat als het gevolg van typische eigenschappen van het visuele systeem. Andere echter, vallen onder de categorie visuele illusies. Dit leidt dan tot de vraag wanneer iets een illusie is
èn wanneer het ophoudt een illusie te zijn. Als bruikbare definitie van
het begrip zou kunnen gelden: "Illusie is een percept dat in strijd is met
onze verwachtingen op grond van wat bekend is over de fysische
wereld". De volgende vraag is dan natuurlijk waar die fysische wereld
ophoudt. Bij de ooglens? Op de retina? Bij de "converter"? Bij de
, ,processor''?
In het algemeen bestaat de tendens deze op te 1aten houden op het punt
van waar af we de verschijnselen niet meer effectief kunnen beschrijven.
Vandaar dat een aantal verschijnselen, dat traditioneel tot de categorie
visuele illusies hoorde, daar in de ogen van velen niet meer toe behoort,
doordat we ons er mee geiäentificeerd hebben en zulke fenomenen ons
vertrouwd zijn geworden.
Liever zou ik alle subjectieve fenomenen die een strijdigheid met de
fysische wereld suggereren als artefacten van het systeem willen beschouwen, onbedoelde (?) nevenwerkingen, waaruit we ook lering
kunnen trekken over het functioneren van het zintuigsysteem. We
kunnen dit doen op een manier die vergelijkbaar is met de lering die we
trekken uit de werking van niet normaal of optimaal functionerend~
systemen - de pathologie - om ons inzicht in normaal werkende systemen te vergroten.
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Het bovenstaande moge bijgedragen hebben tot het besef dat we geen
onbeperkt vertrouwen mogen hebben in onze zintuigsystemen. Iets met
eigen ogen zien is toch eigenlijk niet zo'n sterk argument in de discussie
als vele mensen denken.
Tot slot de opmerking dat velen nu verschijnselen hebben gezien, zoals
kleurstereoscopie en Machbanden, die ze voorheen niet eerder hadden
waargenomen. Er is een redelijke kans dat van nu af deze verschijnselen
vaker zullen worden waargenomen. Deze zelfde mensen zouden dit ook
eerder hebben kunnen zien als ze maar geweten hadden wat ze konden
zien. Dit doet denken aan de observaties met het van Leeuwenhoekmicroscoop. Met dit microscoop blijkt het mogelijk de .haren van de
haarcellen in het binnenoor te zien. Toch zijn ze pas ontdekt met een
later type microscoop. Pas toen men wist wàt er te zien moest zijn, kon
men diezelfde haren ook zien met het van Leeuwenhoek-microscoop.
Evenzeer zullen velen de ervaring hebben dat een bepaald, niet begrepen
moeilijk woord een hinder vormde om een tekst te begrijpen. Als je dat
woord dan eenmaal hebt opgezocht, kom je het daarna regelmatig
tegen. Redelijkerwijs gesproken, moet je het ook daarvóór herhaaldelijk
ontmoet hebben, zonder dat dit in het geheugen ook maar een spoor
heeft nagelaten. Vermoedelijk was toen ditzelfde woord nooit een hindernis voor het begrijpen van een tekst en heeft het systeem dit woord
simpelweg als irrelevant genegeerd, waardoor het niet in het geheugen is
opgenomen.
De lering die we uit dit alles kunnen trekken is, dat we véél méér
zouden kunnen waarnemen dàn we waarnemen, als we maar zouden
weten wàt er waarneembaar moest zijn.

ASPECTEN VAN SPINNEN.
LEVEN AAN EEN DRAAD.

door
L. Vlijm

1. Inleiding
Spinnen komen in grote aantallen op deze wereld voor. Ze hebben,
sedert de mythologie (Ariadne ), tot en met het heden (Tolkien), de aandacht van mensen getrokken: vooral die soorten die "webben" spinnen,
waarin ze hun prooi vangen. Maar ook andere spinnen-families vallen
op: de kleine, zwarte spinnetjes, die in de herfst "zo maar" op mensen
neerstrijken, vormen daarvan een voorbeeld. Soms ligt een "wade" van
spinsel, in de herfst, bij laagstaande zon over het land: "Gossamer" noemen onze westerburen het.
Spinnen spinnen. Ze zijn niet alleen te karakteriseren door hun acht
ogen (meestal) en acht poten (altijd, tenzij ze er een of een paar verloren hebben), maar ook door de spintepels op hun achterlijk (meestal
weer acht).
In Nederland komen een 600-700 verschillende soorten voor, en het belang van deze groep is niet te ontkennen. We kunnen niet verdedigen
dat ze populaties van insecten (muggen en vliegen) onder controle kunnen houden, maar wel is zeker dat ze, met name in de herfst, een bijdrage leveren aan de afname van een groot aantal vliegende insecten.

2. Spinnen en hun verschillende rollen
Wanneer we over spinnen spreken lijkt het al gauw een "gesloten"
groep. Niets is minder waar. Ook binnen de spinnen-bevolking zijn gilden
- elk met hun eigen specialisme - te onderscheiden. Veel voorbeelden
zijn hiervan te geven.
Naast de ,,gewone" webspinnen, een groep die overigens uit een groot
aantal verschillende families blijkt te bestaan, hebben we bijv. krabspinnen, gekarakteriseerd naar hun beweging als "krabben": ze gaan
niet recht vooruit, maar lopen scheef-weg, zijn aangepast aan het vangen
van verschillende insecten op bloemen (vooral het genus Xysticus).
Natuurkundige Voordrachten N.R. 57. Lezing voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 26 maart 1979.
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Veelal heeft de spin de kleur van de bloem waarop hij of zij zit, en
bezoekende insecten worden plotseling overrompeld.
Daarnaast hebben we bijv. de "hangmat-spinnen", die een webje op de
grond maken (vooral in de herfst kan men ze, na dauw, goed zien) en
leven van op de bodemlevende springende insecten (o.a. springstaartencollembola). Sommige, uit deze groep hebben zich anders gespecialiseerd: vanuit hun "web" spannen zij breekbare, kleverige draden naar
de grond. Komt een insect (bijv. een mier) in contact met de kleefdraad, dan breekt deze en de mier is "gehangen", als slachtoffer van de
spin, die snel afdaalt om zijn maaltijd te nuttigen.
3. Kwantitatief onderzoek aan spinnen
Wil men spinnen leren kennen dan moet dat gebeuren door waarneming: Wat doen ze? Kan ik begrijpen wat ze doen? Wat is het effect
van hun handelen?
Daarvoor is het van belang dat men hun levensgeschiedenis kent.
Sommige soorten (o.a. kruisspinnen) maken in de herfst cocons met
eieren, waaruit in het voorjaar jonge spinnetjes komen, die dan weer in
de herfst volwassen zijn en voor nieuw nakroost zorgen. Andere soorten
hebben een ander ritme in hun fenologie: ze planten zich in het voorjaar voort, en overleven als juveniel de winter, om in het volgende voorjaar adult te worden, en, na copulatie, voor een nieuwe generatie te
zorgen.
Pas als men deze levensgeschiedenis kent, is het mogelijk nader onderzoek te verrichten. Als men een bepaalde soort spin onderzoekt komt
dit voor een ecoloog in eerste instantie neer op de vragen:
a. Hoeveel exemplaren van deze soort tref ik in eenzelfde gebied, jaar
na jaar, aan?
Deze aantallen zijn nooit constant, doch vertonen steeds verschillen.
(Ik ga voorbij aan de vraag hoe men exact dit aantal vaststelt: dat is
de vraag van de dichtheid: het aantal per eenheid van oppervlak, en
daarvoor zijn bepaalde methoden: overigens veelal met bezwaren!)
Indien verschil in aantal is geconstateerd voert dat tot volgende vragen:
b. Zijn er méér, of zijn er minder, dan het jaar ervoor. Als er méér zijn,
kan dat alleen maar het gevolg zijn van:
1. een hoger geboortecijfer (er zijn meer jonge individuen gegenereerd) of
2. emigratie (individuen zijn naar elders vertrokken).
Als er minder zijn geldt:
1. het sterftecijfer is hoger (er zijn meer individuen doodgegaan)
2. emigratie (individuen zijn naar elders vertrokken).
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Maar, als we dit soort zaken weten, moeten we nog doordringen naar de
oorzaken van aantalsvermeerdering of -vermindering.
Dat is in het veld, d.w.z. onder natuurlijke omstandigheden, veelal
uiterst moeilijk na te gaan. Er zijn veel factoren die invloed op populaties van dieren hebben.
Allereerst kunnen we denken aan "abiotische" omstandigheden:
waren gemiddelde temperatuur en gemiddelde vochtigheid anders dan
in andere jaren? Of was er soms een extreem koude nacht, of een
extreem warme dag? Soms kunnen we een redenering opzetten, waardoor de aantals-schommelingen in verband worden gebracht met zulk
soort klimaatsfactoren.
Maar nooit kan men een "bewijsvoering" leveren: daartoe moeten experimenten worden opgezet - met herhaalbaar resultaat - in het laboratorium.
Vervolgens dienen we niet te vergeten dat de populatie die wij onderzoeken ook door levende organismen beihvloed wordt: als er véél individuen van één soort op een beperkt gebied aanwezig zijn, zal er concurrentie optreden, vooral om voedsel. Anderzijds geldt dat, naarmate er
meer individuen van een bepaalde soort zijn er ook meer als voedsel
dienen van "predatoren" (roofvijanden). Ook deze biotische verschijnselen zijn, wanneer ze zijn waargenomen, niet eenvoudig te kwantificeren. Ook hier zijn experimenten noodzakelijk.
Dit geldt zeker voor spinnen. Spinnen zijn carnivoor: ze leven van
andere levende wezens (geen spin eet planten!) Het aantal factoren dat
dan onderzocht moet worden is zeer groot (zie bijv. Van Wingerden,
1977).

4. Een voorbeeld: De wolfspin Pardosa lugubris
Pardosa lugubris is een wolfspin (Lycosidae). Bij "wolfspin" denkt men
uiteraard aan de wijze waarop wolven hun prooi vangen: samen op
jacht, en door de vele wolven tegen de eenling kan een dier, door overmacht, prooi worden. Wolfspinnen werken anders: er is geen sprake van
een groeps-activiteit bij het verkrijgen van prooi. Elk individu vecht
voor zichzelf. Meestal zit een wolfspin stil, en, wanneer zich "beweging" voordoet, stort hij of zij zich op de prooi. Soms met, soms zonder
succes.
P.lugubris leeft aan de rand van loofbossen, en vooral op open plekken,
waar veel gevallen blad ligt. Dit laatste is noodzakelijk om de winter te
overleven: onder een laag blad daalt de temperatuur nooit zó laag als in
het open veld (zie Edgar en Loenen). De soort overleeft op onze breedten in het subadulte stadium, en wordt in het voorjaar bij temperaturen
aan de grond hoger dan 10°C actief, maakt een laatste vervelling door,
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en in mei copuleren de volwassen mannetjes en vrouwtjes. De mannetjes
is dan maar een kort leven beschoren. De vrouwtjes daarentegen
leggen eieren (in een cocon), dragen deze cocon gedurende 3 à 4 weken
(afhankelijk van de temperatuur), en, als de jonge spinnetjes (overigens
met hulp van de moeder) uit de cocon komen, draagt het vrouwtje de
kleintjes, op haar achterlijf, nog een aantal dagen mee.
5. Andere wegen van benadering

In het voorgaande gaven we aandacht aan de populaties van spinnensoorten en stelden wij dat, bij onderzoek van welke spinnen-soort ook,
allereerst waarnemen noodzakelijk is.
De ecologie is echter een wijd vakgebied, en men kan op verschillende
wijze (overigens vrijwel nooit los van kennis van de populatie) onderzoek verrichten.

6. Vragen met betrekking tot de vorm
Uiteraard is er een aantal vragen die thans "onoplosbaar" zijn. Zo kan
men de vraag naar het waarom van de aanwezigheid van acht poten en
acht ogen wèl stellen, maar er is geen onderzoek aan te doen. In het
verleden is hierover beslist: biologen geloven door "natuurlijke selectie". Blijkbaar konden spinnen, eenmaal uitgerust met bovengenoemde
"basiskenmerken" overleven en populaties handhaven. Een andere zaak
daarbij is uiteraard dat niet alle poten van spinnen eenvoudigweg alleen
maar voor de voortbeweging dienen. Zo hebben ze bijv. bij webspinnen
ook een functie bij de vervaardiging van het web, terwijl bij vele soorten
met name het eerste pootpaar ook bij de balts (het samenspel van factoren waarbij mannetje en vrouwtje elkaar als geslachtspartner herkennen)
wordt gebruikt. Zo is deze vraag, naar de functie van de poten, in een
vergelijkbaar onderzoek, ongetwijfeld geschikt om tot een beter begrip
van spinnen in het algemeen te komen.
Een andere vraag die "aanpakbaar" is, is de rol van de (meestal weer
acht) spintepels. Uit onderzoek van o.a. Richter (1970) is komen vast te
staan dat op deze spintepels verschillende spinklieren eindigen, die elk
een verschillend spinsel vervaardigen.
Zo hebben alle spinnen een "zekerheidsdraad", waarmee ze zich, terwijl
ze bewegen, voortdurend vastzetten. Raken ze vaste grond onder de
voeten kwijt dan kunnen ze met de z.g. "dragline" weer aan de grond
komen. Deze spinseldraden worden door aparte klieren aangemaakt.
Ook het coconspinsel wordt, op dezelfde wijze, door een aantal spinklieren aangemaakt.
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7. Vragen met betrekking tot de functie
Naast de vragen op morfologisch gebied kan men de fysiologische eigenschappen onderzoeken. Temperatuur en vochtigheid spelen bij vrijwel
alle organismen een belangrijke rol (afgezien nog van de factor licht,
waarvoor hetzelfde geldt): zo is bijv. de voorkeurstemperatuur van verschillende soorten verschillend. Uiteraard hangt dat samen met het aangepast zijn aan het woongebied (de habitat).
Daarnaast hebben verschillende stadia van een soort veelal verschillende
voorkeuren. Zo is de voorkeurstemperatuur van cocondragende vrouwtjes van wolfspinnen hoger dan die van niet-cocondragende. Uiteraard
hangt dit samen met de temperatuur waarbij de jonge spinnetjes zich, in
de cocon, het snelst ontwikkelen. Deze vrouwtjes zoeken dan ook duidelijk de zon op en exponeren zich zo dat met name de cocon de grootste instraling ondervindt. Natuurlijk is ook de vochtigheid van belang en
de behoefte aan water is, afhankelijk weer van de habitat, voor verschillende soorten niet gelijk.
Al verschillende malen werd erop gewezen dat de habitat een belangrijke rol speelt. Met name het gebruik van de habitat is bij verschillende
soorten wolfspinnen ongelijk. Sommige soorten (bijv. Pardosa lugubris
en P.monticola) bewegen zich vrijwel uitsluitend over de grond, terwijl
andere (Pardosa nigriceps en P.prativaga) ook verticaal actief zijn en in
kruiden, en soms zelfs struiken klimmen. Dit voert ons duidelijk tot de
vraag hoe de gedragingen van spinnen, bijv. ten opzichte van de habitat
zijn.
8. Vragen met betrekking tot het gedrag
Richter heeft speciale aandacht gegeven aan het spinklier-apparaat van
wolfspinnen. Hij vergeleek acht Nederlandse soorten en kwam tot de
conclusie dat bouw en functie van de bepaalde klieren op elkaar waren
afgestemd, en dat een en ander samenhing met het gebruik van de habitat.
In Fig. 1 is een vergelijkend beeld van de ontwikkeling van de glandulae
ampullaceae van de onderzochte soorten gegeven. Opvallend is dat bij
enkele soorten deze klieren sterk ontwikkeld zijn, bijv. bij P.amentata,
P.prativaga en P.nigriceps, terwijl de ontwikkeling bijv. bij P.lugubris
zeer gering is. Wanneer we dan ook naar het dispersie vermogen kijken
(zie tabel 1) dan vinden we deze verschillen duidelijk terug. Men bedenke hierbij dat vele spinnensoorten, en met name de jonge stadia,
als "ballonvaarders" kunnen verplaatsen. Zij doen dit vooral bij mooi
weer met geringe windsnelheden (l tot 2 meter per seconde). Met behulp van de gl.ampullaceae worden draden gesponnen die door de wind
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Figuur 1: Relatieve grootte van glandulae ampullaceae en kop borststuk bij acht soorten van het
geslacht Pardosa. De soorten zijn gerangschikt in een drietal groepen, waarbij links de
soorten met sterk ontwikkelde klieren geplaatst zijn.

worden meegevoerd. Als de draagkracht van de draad voldoende is, laat
de spin zijn ondergrond (meestal een sprietje gras of takje dat enigszins
boven de vegetatie uitsteekt) los en "zweeft" op de wind weg. Uit de
tabel nu is duidelijk dat de verschillende soorten een duidelijk verschil
in dispersie vertonen. Dit hangt waarschijnlijk samen met de aard van de
habitat. Soorten die in habitat leven die aan snelle, bijv. jaarlijkse veranderingen zoals overstroming onderhevig zijn hebben betere verplaatsingsmogelijkheden dan soorten die in een betrekkelijk constant gebied
wonen, zoals bijv. P.lugubris in loofbos.
Eerder werd reeds gewezen op het feit dat bijv. poten een rol in de balts
(ontmoeting der sexen) kunnen spelen. Het baltsgedrag van vele spinnen
soorten is bijzonder gecompliceerd. Zelfs als we ons beperken tot soorten van het geslacht Pardosa (wolfspinnen) valt het ingewikkelde
patroon van verschillende soorten op. Allereerst moet worden gezegd
dat dit gedrag zeer soortspecifiek is. Wel zijn er meestal een aantal basiselementen te onderscheiden, maar geen soort heeft hetzelfde gedrag als
een ander soort. In Nederland komt een aantal nauw verwante soorten
voor (met name de P.monticola-groep), waarvan het uiterst moeilijk is
de vrouwtjes te determineren. Veelal is echter het baltsgedrag van deze
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Species

Stability

abundant -

anientata
migriceps
lugubris
pullala
prativaga
monticola
palustris
purbeckensis

Dispersal
capacity

Habitat
Abundance

P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
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+
+
+

rare

1

stable

+

+
+

+

+
+
+
+ +

-

unstable

+
+

2.80
44.10
0.05
14.50
46.15
26.55
65.00
40.75

+
+

Tabel 1: Schatting van dispersievermogen van 8 soorten van het genus Pardosa in verband met
de habitat.

soorten zeer verschillend. Het is de moeite waard hieraan nadere aandacht te geven (zie o.a. Vlijm en Dijkstra). Van het baltsgedrag van Pardosa amentata geven deze auteurs (zie Fig. 2) de volgende beschrijving
(waarbij zij zich in eerste instantie concentreerden op het gedrag van
het mannetje):
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Figuur 2: Representatie in grafische vorm van de balts van P.amentata.
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1. Het mannetje gaat - nadat het vrouwtje door hem gelocaliseerd is,
een proces waarop wij thans niet nader ingaan - hoog op de poten
staan en verheft een van zijn palpen. Terzijde zij opgemerkt dat deze
palpen, in feite omgevormde poten, als "tasters" functioneren, doch
bij mannetjes tevens een functie als secundair geslachtsorgaan hebben
gekregen. De spermiën, in het achterlijf door de mannelijke geslachtsklieren geproduceerd, worden n.l. in deze palpen opgeslagen
en vandaaruit naar het abdomen van het vrouwtje overgebracht.
Daarnaast dienen deze palpen ook als "seinvlaggen" gedurende de
balts. De palpen worden vervolgens, in een ritmische trilling in de uitgangspositie gebracht.
2. Daarop doet het mannetje een nadere stap in de richting van het
vrouwtje en verheft zich vervolgens opnieuw, waarbij de andere palp
in een hogere positie wordt geheven. Tegelijk met de vibraties van de
palpen treden ook vibraties in het achterlijf (synchroon) op (zie
Fig. 2).
De afwisseling van het "hoog op de poten staan en seinen" en het
"benaderingsstapje" wisselen elkaar voortdurend af, tot op korte afstand van het vrouwtje (het vrouwtje is trouwens niet "inert" maar
vertoont meestal eerst "defensief' gedrag, door pootbewegingen, om
daarna, geleidelijk, het mannetje toe te laten).
3. Dan volgt het z.g. "opkruipen", waarbij het mannetje, met vibrerend
eerste pootpaar en palpen positie kiest op het vrouwtje (in een kopstaart-houding) en zijn palpen afwisselend in de vrouwelijke geslachtsopening, het epigyne, brengt, waarna, door pompbewegingen
waarbij de lichaamsvloeistof als drukmiddel wordt gebruikt, de spermiën worden overgebracht.
Uiteraard zou over het baltsgedrag van deze soort nog heel wat meer op
te merken zijn, doch we laten het hier rusten. Onze belangstelling gaat
nu naar de ,vergelijking van de balts van enkele wolfspinsoorten. Voor
schematisch afgebeeld (Fig. 3). In deze figuur zijn de belangrijkste
elementen van de balts van P.amentata, P.hortensis, P.nigriceps en
P.lugubris samengebracht. Het gedrag vertoont duidelijk verschillen.
Bij P.amentata zien we (zie het linker deel van Fig. 3) bij het mannetje
de twee eerder genoemde fasen in de balts, waarbij het innemen van een
positie waarin met de palpen geseind wordt, afwisselt met een pas voorwaarts. Pas aan het einde, bij het opkruipen gaan deze beide elementen
samen.
Bij P.hortensis en P.nigriceps daarentegen hebben de seinbewegingen en
de benadering synchroon plaats. Al "seinend" beweegt het mannetje
zich in de richting van het vrouwtje.
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Bij P.lugubris tenslotte heeft het seinen op één positie plaats en volgt
een zeer snelle benadering die, normaal, tot opkruipen leidt.
In het rechterdeel van Fig. 3 zijn de bewegingen van de palpen grafisch
weergegeven. Hoewel bij de eerste 3 soorten van een "algemeen
patroon" gesproken kan worden, zijn er toch duidelijke soortsverschillen. Zo is bij P.hortensis het bewegen van de palpen duidelijk gescandeerd.
P.lugubris tenslotte vertoont het meest afwijkende beeld. Daarbij is, in
de Figuur, niet weergegeven dat ook het eerst pootpaar duidelijker bij
de balts gebruikt wordt: de beide voorpoten worden in een gespreide
positie gebracht en bewegen synchroon met de palpbewegingen.
Bij deze soort tenslotte heeft de uiteindelijke benadering meer het
karakter van een aanval. De balts bij de overige drie soorten doet zich
minder agressief voor.

GRAPHIC REPRESENTATION OF THE VERTICAL
COMPONENTS OF THE PALPAL MOVEMENTS
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Figuur 3: Wijze van benadering en palpbewegingen bij P.amentata, P.hortensis, P.nigriceps en
P.lugubris.
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9. Eindoverwegingen
Uit het bovenstaande blijkt niet slechts de belangrijke functie van de
palpbewegingen in de ontmoeting van mannetje en vrouwtje, maar tegelijkertijd het duidelijk soortspecifiek karakter van de patronen.
Naar onze inzichten geldt voor de genoemde soorten dat de contacten
bij de balts allereerst visueel zijn, en in de eindfase van het opkruipen
ook chemotactische stimuli een rol spelen.
Daarnaast is uit ander onderzoek duidelijk geworden dat alle soorten
een eerste detectie van het vrouwtje vooral op de reuk doen. In het
spinsel nl. van onbevruchte vrouwtjes zijn z.g. "feromonen" aanwezig,
die het mannetje in staat stellen weer met behulp van de palpen, waar
chemo-tactisch gevoelige elementen (een soort reukorganen) aanwezig
zijn, "aanwezigheid" van een vrouwtje vast te stellen, dat dan vervolgens, met de ogen, "opgezocht" wordt.
Bij andere wolfspinnen, (bijv. Pardosa prativaga) spelen in de balts ook
akoestische elementen een rol: de palpen en het achterlijf wordt als
"drum" gebruikt, en op gevallen blad bijv. is de balts ook voor het
menselijk oor waarneembaar.
Doet men onderzoek aan spinnen dan heeft men steeds met morfologische, fysiologische en ethologische aspecten te maken, wil men hun
doen en laten begrijpen. Dat men zulk onderzoek aanvat komt wel allereerst voort uit nieuwsgierigheid: men wil weten wat de "beweegredenen" van dieren zijn. Hoe houden deze soorten zichzelf in stand? Hoe
zijn ze daarin afhankelijk van voedsel, van roofvijanden, van de andere
sexe, nog afgezien van de vraag hoe ze bij bepaalde weersomstandigheden en gedurende de winter overleven.
Bij het onderzoek is echter ook de mens in geding. Is hij "vertolker" van
wat hij waarneemt in de natuur? Wellicht kan de mens, door onderzoek
aan spinnen, ook nader komen tot het begrijpen van de eigen positie.
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