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JAARVERSLAGEN
van de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia
over de seizoenen 1980/1981 en 1981/1982
uitgebracht op de algemene ledenvergadering van 4 oktober 1982
Doordat de algemene ledenvergadermg op 23 juni 1980 besloot op verzoek van het
Gemeentebestuur van 's-Gravenhage voortaan het verenigmgsjaar te laten samenvaUen met het kalenderjaar, vi'ordt de jaarvergadering sedert dien pas gehouden na
afloop van het lezmgenseizoen. Daardoor kunnen wij in het vervolg het secretariaatsverslag over het seizoen waarm de opgenomen lezmgen zijn gehouden, m het jaarboek „Natuurkundige Voordrachten" opnemen.
hl 1980/1981 traden als sprekers op:
Prof. Dr. H.J.C. Berendsen, Prof. Dr. C.J.F, Böttcher, Prof. Dr. A.A. Gerbrands,
Drs. W. Griekspoor, Prof. Dr. C F . HoUander, Prof. Dr. J.A.R.A.M. van Hooff, Prof.
Dr. P.G.W.J. van Gordt, Prof. Dr. M. van der Ploeg, Dr. G.J.P. Schaap, Prof. Ir.
P.Th. Velzeboer, Prof. Dr. Ir. C.J.D.M. Verhagen en Dr. J.W. Woldendorp.
Het aantal leden bedroeg 551 op 30 juni 1981; het aantal schoheren 8.
De periodiek aftredende bestuursleden Dr. W.P.J. Lignac en Ir. O.A.E. Wijnmalen
werden herkozen.
Na 30 jaren met toewijding zijn bestuurshdmaatschap te hebben vervuld meende
Mr. W.J. Cardinaal de tijd gekomen zich niet meer herkiesbaar te steUen. Als blijk
van grote waardermg, m het bijzonder voor zijn onmisbare juridische adviezen,
reikte het bestuur hem bij zijn afscheid de bronzen erepennmg van de Koninklijke
Maatschappij Dihgentia uit.
Op 17 juni 1981 bereikte onze technisch-bedrijfsleider, de heer J.G. van Dissel, de
pensioengerechtigde leeftijd, nadat hij meer dan veertig jaren een hoogst belangrijke
schakel m het bedrijf was geweest. Bij zijn afscheid bleek, dat ook de Overheid zijn
grote betekenis voor Dhigentia wilde erkennen door hem de Gouden EremedaiUe
behorende bij de Orde van Oranje Nassau te verlenen.
In 1981/1982 traden als sprekers op:
Dr. M.J.A. de Bie, Prof. Dr. H.P.J. Bloemers, Prof. Dr. D.D. Breimer, Prof. Dr.
J. Bruinsma, Ir. W.L. Dalmijn, Prof. Drs. D. Eckhart, Prof. Ir. E. Goldbohm, Dr.
H.J. van Gorkom, Drs. R. HUdering, Prof. Dr. M. Jeuken, Prof. Dr. H. Postma en
Prof. Dr. C.J.E. Schuurmans.
Op 20 maart 1982 maakten 48 deehiemers een excursie naar papierfabriek De
Hoop" te Eerbeek.
Het aantal leden bedroeg 560 op 1 aprÜ 1982; het aantal scholieren 10.
De periodiek aftredende bestuursleden Ir. M.J. Bottema en Mevrouw Dr.
M.P.M. Herrmann-Erlee werden herkozen.
Op 6 juh 1981 was op de algemene ledenvergadering het Huishoudelijk Reglement
aangevuld met een artikel, waarin staat, dat het bestuurshdmaatschap eindigt op de
laatste dag van de maand waarm een bestuurshd 70 jaar wordt. Dat was de reden.

waarom Drs. C. van den Brandhof, na bijna 12 jaar het penningmeesterschap te
hebben vervuld, op 30 juni 1982 is afgetreden. De vereniging is hem veel dank
verschuldigd voor zijn grote inzet en betrokkenheid bij het beheer van de financiën.
Als blijk van grote erkentehjkheid reücte het bestuur hem bij zijn afscheid de
bronzen erepenning van de Korhnklijke Maatschappij Düigentia uit.
Dr. E. Talman, die op 2 november 1981 tot bestuursHd was benoemd, volgt Drs.
Van den Brandhof op als penningmeester.
De heer R. Drion vervult sedert 1 januari 1982 voor de volgende twee jaren het
voorzitterschap, als opvolger van Ir. M.J. Bottema.
Op initiatief van onze directeur, Dr. H.Th. Vlaanderen, is met grote financiële steun
van Rijks- en Gemeentelijke Overheid de kleme vergaderzaal verbouwd en uitgebreid tot tweede foyer. Deze werd op 5 augustus 1981 officieel geopend, waarbij
het belangeloze optreden van Georgette Hagedoorn een extra feestelijk cachet aan
de bijeenkomst verleende.
Dr. W.P.J. Lignac
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VIRUSSEN: WAARDEVOL GEREEDSCHAP VOOR DE MOLECULAIR BIOLOOG
door
H.P.J. Bloemers

Bij virussen denkt men meestal aan schadelijke ziekteverwekkers. Sommige virussen
zijn echter van groot nut voor de moleculah bioloog. Vhussen hebben model gestaan
m biologisch onderzoek en daardoor veel bijgedragen aan onze kennis van de structuur en functie van eiwitten en nucleinezuren. In de recombinant DNA technologie
die thans zo'n stormachtige ontwikkehng doormaakt, zijn virussen belangrijke hulpmiddelen.
^
In in de natuur zelf kunnen vhussen soms door recombinatie de vectoren worden
van bepaalde gastheer-genen, die anders voor onderzoek moeilijk toegankelijk zouden
zijn. In het Laboratorium voor Biochemie van de Katholieke Universiteit te Nijmegen
wordt met name aan dit laatste aspect onderzoek verricht. Voordat ik hier echter
verder op mga wü ik eerst enige historische achtergrond geven.
De allervroegste geschiedenis
Van vhussen zijn geen fossiele resten uit vervlogen geologische tijdperken gevonden
Toch kunnen we op grond van hun huidige verspreiding onder dieren, planten en
microorgamsmen met zekerheid zeggen dat vhussen deze wereld „bevolkt" hebben
lang voor de mens dat deed. Vanwege hun grote verschihen in vorm en wijze van
vermenigvuldiging is het onwaarschijnlijk dat ahe virussen afstammen van één oervirus. Binnen bepaalde groepen virussen, ook al zijn die thans ver uheengegroeid is
dit kennelijk wel het geval. Zo bestaan er bijvoorbeeld zulke treffende overeenkomsten tussen pohovhus (de verwekker van kinderverlamming) en bepaalde plantenvirussen, dat men wel aan een gemeenschappelijke oorsprong moet denken
Waar komen virussen dan vandaan? Het zijn waarschijnlijk niet zeer primitieve of
gedegenereerde organismen, want zij missen wat elk levend wezen kent: stofwisseling
en celdeling. De algemene opvatting onder biologen is thans dat vhussen hun ontstaan danken aan geslaagde uitbraakpogingen van bepaalde brokstukken genetische
mformatie uit de als gevangenis-cel fungerende levende cel. Wh zo'n brokstuk genetische informatie als zelfstandige levensvorm voortbestaan, dan moet het beschikken
over een „formule" die het in staat stelt de cel te vedaten, andere cehen binnen te
dringen, en zich daar te vermenigvuldigen. Het zal aan stukjes nucleihezuur met deze
„ambitie veel vaker niet dan wel lukken om voor dit lastige probleem een oplossing
te vinden. De evolutie heeft echter een lange adem en in de loop der tijdperken zijn
een aantal succesvoUe formules ontwikkeld, waaruit telkens grotere of kleinere
groepen vhussen hebben kunnen ontstaan. Tot dit inzicht komt men als men bijvoorbeeld kijkt naar de DNA-virussen bij de gewervelde dieren. De adeno-virussen zijn een
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markant voorbeeld van een geslaagde formule. Er zijn bij elk goed onderzocht hoger
dier tientahen verschhlende adenovirussen gevonden. Totaal moeten er vele duizenden nog onbekende adenovhussen bestaan, van sterk overeenkomstige bouw en wijze
van rephcatie, ahe bovendien met een DNA-genoom van ongeveer 25 miljoen dalton.
Een andere veel minder grote groep zijn de herpes virussen met een DNA-genoom van
100 miljoen dalton, met een bijzondere kenmerkende genetische structuur. De bouw
van de herpesvirussen is totaal verschillend van die van de adeno-vhussen. Er is hier
duidelijk sprake van een andere „oplossing", te meer daar tussenvormen tussen beide
virusgroepen nooit gevonden zijn.
De rol van vhussen in de geschiedenis van de mens*
Met de groei van de wereldbevolking en het verkeer tussen de volkeren kwam de
mens in toenemende mate bloot te staan aan besmettehjke ziekten. Vooral pest,
malaria, tuberculose en pokken hebben op zeer grote schaal slachtoffers geëist. Van
deze ziekten werd alleen de laatstgenoemde door vhussen veroorzaakt; werd, inderdaad, want sinds enige jaren is de ziekte uitgeroeid. Wij kunnen ons moeilijk voorstellen wat pokkeninfecties hebben betekend vóór de invoering van de vaccinatie.
Vaak bezweek tijdens een epidemie een derde van de bevolking. In grote steden
ontkwam bijna niemand aan een infectie. De overlevenden droegen de rest van hun
leven hdtekens, en soms waren blindheid en andere ernstige gebreken het gevolg.
Kenmerkend voor de mens is, dat hij niet alleen de natuur op zich in laat werken,
maar ook zelf actief ingrijpt in die natuur. Zo hebben mensen met virussen gemanipuleerd lang voor zij het bestaan ervan wisten. In de zestiende eeuw bedreven de
Spaanse veroveraars van Zuid-Amerika een biologische oorlogsvoering door het pokkenvirus opzettelijk onder de Indianen te verspreiden. Chinezen en Arabieren in de
vroege middeleeuwen besmetten met opzet jonge kinderen met betrekkelijk ongevaarlijke pokkenstammen om hen - met opmerkelijk succes - tegen latere fatale
infecties te beschermen. Ook in Engeland bestond in de 18e eeuw deze praktijk, de
directe voorloper van vaccinatie met koepok-smetstof. In Londen was zelfs in 1746
een „Hospital for the Inoculation against SmaUpox" voor dh doel gesticht.
Op een heel ander gebied Hgt het overbrengen van een plantenvhus op tulpenboUen
om rood-wh gevlekte bloemen te verkrijgen. Ook dit gebeurde zonder kennis van
bestaan van virussen door HoUandse kwekers (en speculanten) in de 17e eeuw, in de
tijd dat één tulpenbol meer dan 100 maal het jaarsalaris van onze grote zeeheld
Michiel de Ruyter opbracht.
Jenner, Pasteur, Beijermck en Stanley
De namen van bovengenoemde pioihers zijn onverbrekelijk verbonden aan het ontstaan van de virologie als zelfstandige wetenschap, Jenner en Pasteur vanwege hun
baanbrekende werk op het gebied van de medische vhologie, Beijerinck als eerste
echte vholoog en Stanley als eerste moleculair bioloog onder de virologen, al was die
term in zijn tijd nog niet in zwang.
Edward Jenner (1749-1823)
Edward Jenner was een Engelse plattelandsarts en, voorzover zijn tijd dat toeliet,
*

Veel lustorische gegevens heb ik ontleend aan G. WUhams, Virus Hunters, A.A.
Knopf ed., New York, 1959.
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inventief bioloog. Tijdens zijn opleiding hoorde hij van een boerin, dat een koepokkeninfectie een beschermmg tegen menselijke pokken gaf. Dit „volksgeloof" was
tot dan door artsen niet serieus genomen. Jenner waagde echter een experimentele
verificatie door opzettelijke besmetting met de gevaarlijke menselijke pokken van
proefpersonen die vroeger een onschuldige koe-pokkeninfectie hadden doorgemaakt.
De proefpersonen bleken inderdaad immuun. Vervolgens verrichtte hij experimentele
vaccinaties met smetstof uit pokken van koeien, varkens en paarden. Zijn werk werd
het begin van het uitroeien van pokkenvirus en heeft ook de weg geopend voor
immunisatie tegen vele andere ziekten. Als gevolg werd hij tijdens zijn leven wereldberoemd. In hart en ziel bleef hij plattelandsarts en amateur bioloog. Kenmerkend is,
dat hij in zijn laatste levensjaar een studie maakte van wat we nu trekvogels noemen
en vaststelde dat zij 's winters naar warme landen trekken en niet (zoals men destijds
meende) als kikkers in modderige bodems van vijvers hun winterslaap genieten.
Louis Pasteur (1822-1895)
Het bestek van dit betoog laat niet toe een volledig beeld te geven van het werk en de
betekenis van Pasteur. Pasteur ontwierp een vaccin tegen een dodehjke en afschuwelijk pijnlijke virusinfectie, hondsdolheid (rabies). Uit de opbrengsten van dit vaccin is
het beroemde Institut Pasteur te Parijs opgericht en tot op de dag van vandaag (ten
dele) gefinancierd. Wetenschappehjk interessant is, dat het door Pasteur gevonden
agens niet voldeed aan één van de kriteria (postulaten) die door Koch voor ziekteverwekkers waren opgesteld; het tweede postulaat vereist dat de ziekteverwekker in
rein-cultuur gekweekt kan worden. Bacteriën voldoen daaraan, maar virussen kunnen
aheen binnen een cel en niet op een voedingsbodem zich vermenigvuldigen. De voortgang van veel vroeg vhologisch werk is belemmerd doordat de onderzoekers niet in
staat bleken aan deze algemeen aanvaarde norm te voldoen. Dankzij het succes van
zijn vaccin, bleef Pasteur gevrijwaard voor zulke lastige kritiek.
Martinus Willem Beijerinck (1851-1931)
Pasteur en andere bacteriologen aan het eind van de vorige eeuw gebruikten bacteriële fÜters om te bewijzen dat ziekteverwekkers - bacteriën immers - door een
fdter werden tegengehouden. Is het filtraat toch nog infectieus, dan lag het voor de
hand te twijfelen aan de kwaliteit van het fiher. Het vereist een gedachtensprong en
een moeizaam onderzoek om te bewijzen dat het pathogene agens kleiner is dan de
kleinste bekende cel. De Nederlander Beijermck leverde in 1898 dit bewijs voor
tabaksmozaiekvhus en noemde het fUtraat contagium vivum fluïdum (vloeibare
levende smetstof). Zijn werk heeft geleid tot de ontwikkehng van het begrip vhus als
iets anders dan een zeer kleine bacterie. Beijerinck placht in lyrische bewoordingen te
spreken over leven in de vloeistoftoestand. Hij heeft niet meer meegemaakt, dat
WiUiam J. Elford met behulp van membranen met goed gedefiniëerde uniforme
poriën als eerste de diameter van virussen kon opmeten.
Wendell M. Stanley (1904-1971)
Dat het leven in vloeistofvorm zou kunnen voorkomen verwekte destijds al veel
verbazing. Het maken van kristaUen van dit zelfde „leven" (tabaksmozaiekvirussen)
hl 1937 door Stanley ontmoette veel ongeloof en veroorzaakte opwinding in vakkringen zowel als in de dagbladpers, gefascineerd als men was door het vervagende
onderscheid tussen leven en dood. Maar wat destijds stof was voor diepzinnige be-
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schouwingen van natuurvorsers en theologen, wordt nu afgedaan met de nuchtere
constatermg, dat het slechts een kwestie van definitie is.
Het werk van Stanley volgde kort op de Icristalhsatie van eiwhten door Northrop en
Sumner, met me hij hi 1946 de Nobel-prijs zou delen. Is het zo verwonderlijk dat
Stanley dacht dat tabaks-mozaiekvirus een (levend?) eiwitmolecuul was? Te meer
daar destijds de algemene opvatting was dat eiwitten de dragers waren van erfelijke
informatie. Wij weten nu dat dit virus voor 97% bestaat uit 2130 identieke eiwitmoleculen en voor 3% uit RNA. Wij weten bovendien dat dit RNA de genetische informatie van het virus bevat. Zo ziet men dat grote uitvindingen nieuwe impulsen geven
die ons soms (tijdelijk) op een dwaalspoor brengen. Beijerinck toonde aan dat virussen in tegenstelling tot bacteriën de beste füters uit zijn tijd passeerden en concludeerde ten onrechte dat virussen vloeistoffen waren. Stanley bereidde kristallen en
leerde ons dat virussen eiwitten zijn.

Virussen en moleculaire biologie
Het zou het bestek van deze voordracht verre te buiten gaan om ook voor de laatste
40 jaar de loop der gebeurtenissen in min of meer chronologische volgorde te
schetsen. Beter is het luer een globaal overzicht van de huidige stand van zaken te
geven.
Virussen komen voor bij ahe levensvormen op aarde. De virussen die zich vermenigvuldigen in bacteriën, de bacteriofagen, zijn van grote betekenis geweest voor de
moleculaire biologie. Zij hebben een rol gespeeld bij de opheldering van het gecompliceerde reactieschema van de eiwitbiosynthese en van de genetische code (dat is de
„woordenlijst" die aangeeft hoe de base-volgorde in een nucleihezuur wordt vertaald
hl een aminozuurvolgorde in een eiwit). Zeer veel gebruik is gemaakt van bacteriofagen om te bestuderen, hoe de gen-expressie in bacteriën is gereguleerd. De moleculaire genetica is tot ontplooiing gekomen dankzij studies aan bacteriofagen. Restrictie-enzymen, dat zijn enzymen die DNA knippen op zeer specifieke plaatsen, zodat
nauwkeurig gedefiniëerde fragmenten ontstaan, zijn ontdekt dankzij bacteriofagen.
Zonder restrictie-enzymen zou de huidige recombinant DNA-technologie niet bestaan. Tenslotte dienen in diezelfde recombinant DNA-technologie bacteriofagen als
vectoren van opzettelijk ingebracht DNA, dat tegehjk met het bacteriofaag-DNA in
bacteriën wordt „gedoneerd".
Naast bacteriofagen hebben ook plantenvirussen en dierlijke virussen bijgedragen
tot de bloei van de moleculaire biologie. Van beide een voorbeeld: Het tabaksmozaiekvirus, opgebouwd immers uit één RNA en één soort eiwit, is een prachtig
model voor de studie van eiwit-nucleihezuurinteracties, fysisch chemische studies die
ook relevant zijn voor een beter begrip van aheriei processen in de uherst complexe
levende cel.
Een recent en totaal onverwacht nieuw verschijnsel is met veel succes bestudeerd
aan de, dierhjke, adeno-virussen. Ik doel hier op gen-splicing. Bij planten en dieren
blijkt als regel een gen niet te bestaan uit één ononderbroken stuk DNA, zoals bij
bacteriën, maar uit een aantal stukken (exons) afgewisseld door vaak veel langere
stukken die onvertaald blijven (introns). De introns worden in eerste instantie wel in
RNA overgeschreven maar daaruh verwijderd („sphcing") nog voor dit RNA als rijp
boodschapper RNA de celkern verlaat. De boodschapper-RNA's van adenovirus kan
men met moderne technieken zeer goed plaatsen op het adeno-DNA. Aldus kan men
de exons en introns nauwkeurig intekenen in de „genetische kaart" van deze virus-
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sen. Adenovirussen zijn daarom zeer geschikt om dit belangrijke en volkomen onverwachte verschijnsel in detaÜ te bestuderen.
Virussen als ziekteverwekkers
Vhussen zijn gevreesd om hun pathogene eigenschappen. Inderdaad zijn zij verantwoordelijk voor een scala van zeer ernstige tot zeer onschuldige aandoeningen. Vaak
- niet altijd - richten virussen de cel waarin zij zich vermenigvuldigen, te gronde
Dikwijls is dat de primaire oorzaak van de ziekteverschijnselen. Het is uiteraard niet
in het evolutionahe belang van een vhus om het geïnfecteerde individu en nog minder
om een hele populatie aan infectie te doen bezwijken. Er werken dus selectiemechamsmen, zowel bij vhussen als bij hun gastheren, om pathogene effecten te verzachten, Sommige vhussen veroorzaken alleen ziektebeelden bij bepaalde (gepredisponeerde?) individuen, bijvoorbeeld mensen die in slechte conditie zijn. Een voorbeeld is het gevreesde poho-virus, waarvan de infecties meestal ongemerkt voorbijgaan, maar m een enkel geval tot blijvende invahditeit leiden.
Ernstige epidemieën ontstaan soms als een vhus van de ene soort op de andere
overgaat of een populatie bereikt die nog nooit met dat vhus in aanraking is geweest.
Dit was bijvoorbeeld het geval bij de opzettelijke besmetting van konijnen met myxomatose. Een massale sterfte was het gevolg. Nooit echter wordt een populatie volledig
uitgeroeid. De immunologische achtergrond van dit verschijnsel begint de laatste
jaren duidelijk te worden. Hogere dieren en (dus ook de mens) blijken Ii-genen
(immuun-responsgenen) te bezhten, die bepalend zijn voor het repertohe van de
potentiële immunologische afweer waarover één individu beschikt. Dit repertoire is
niet oneindig; dat zou een te grote belasting betekenen voor de toch al omvangrijke
genetische informatie (IVz meter DNA in elk van onze lO^'' cehen!) die wij bij ons
torsen. Het totale repertoire van een populatie is echter veel groter, omdat de I j genen sterk polymorf zijn (er komt een grote verscheidenheid van Ir-genen voor). De
natuurlijke selectie werkt op de Ir-genen in. Zo komt het dat de bevolking van
Nederland een lage afweer heeft tegen gele koorts, terwijl afstammehngen van Nederlandse kolonisten, die 150 jaar geleden naar Suriname trokken, een hoge afweer
bezitten. Evenzo is de vrees gelukkig niet bewaarheid, dat het konijn in Europa door
myxomatose zou worden uhgeroeid. Er zijn integendeel nog evenveel konijnen als
vroeger. Wel duikt de myxomatose voortdurend weer op en eist jaarlijks een tol, maar
massale sterfte komt niet meer voor.
Er zijn virussen die aan al te stringente immunologische afweer ontsnappen door
een zeer snel veranderende eiwitsamenstelling. Zij hebben een mechanisme ontwikkeld dat zorgt voor frequente mutaties van het envelopeiwit. Het gaat hier met
name om influenza-virus, dat meestal onschuldig is, maar dat ook verantwoordelijk is
voor de laatste plaag, die de mensheid getroffen heeft: de griep van 1918/1919 met
21 miljoen slachtoffers, meer dan de toen juist geëindigde wereldoorlog heeft gemaakt. Jaarlijks duiken nieuwe influenza-stammen op. Het is een voortdurende race
om vaccins daartegen te ontwikkelen voordat zij een epidemie kunnen veroorzaken.
Is het zo onbegrijpelijk dat de ziekte „influenza" haar naam dankt aan de invloed van
de sterren, die men in dit giillige gedrag meende te onderkennen?
Kunnen virussen kanker veroorzaken?
Het antwoord op die vraag luidt zonder meer bevestigend. Bij tal van dieren is het
experimenteel bewezen. In enkele gevallen bij de mens ook. Epstein-Barr-virus is
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betrokken bij bepaalde kwaadaardige aandoeningen, met name Burkitt's lymfoma in
grote delen van Afrika. Hetzelfde virus veroorzaakt in een gematigd klimaat klierkoorts (ziekte van Pfeiffer). Er zijn dus nog andere factoren in het spel, vermoedelijk
malaria. Baarmoederhalskanker wordt wel met een herpesvirus geassocieerd, maar
ook hier is de situatie niet voor 100% duidelijk. De moeilijkheid is dat het vhus onder
gi'ote delen van de bevolking voorkomt, zonder dat er van kwaadaardige aandoeningen
sprake is.
Tenslotte is er nog de associatie van hepatitis-B-virus en levercarcinoom. Daarmee
zijn we wat betreft virale carcinogenese bij de mens, voorzover we thans weten,
vrijwel uitgepraat.
Bij aUerlei dieren is dat anders. Muizen en vogels, die maar enkele jaren leven, gaan
vaak dood aan virale leukemieën. Bij muizen komt ook een virale borstkanker voor.
Er bestaan nog wel meer virale vormen van kanker bij dieren, maar dat zijn vaak
„laboratorium-ziekten"; het gevolg bijv. van het inspuiten van pasgeboren hamsters
met een grote dosis van een vhus dat in de natuur aUeen bij andere dieren voorkomt.
Op grote schaal is daarom juist naar leukemie- en borstkankervhussen bij de mens
gezocht. Hoewel er af en toe wel eens positieve aanwijzingen zijn gevonden (het
spreekwoord „Wie zoekt zal vinden" is hier wel van toepassing), moeten we constateren, dat virussen kennelijk geen rol spelen in de overgrote meerderheid van de
menselijke leukemieën en gevaUen van borstkanker.
De betekenis van de dierlijke leukemie- en borstkankervirussen leek daarmee teruggebracht tot die van een experimenteel proefdiermodel voor deze ziekten. De laatste
jaren echter openen zich nieuwe mogelijkheden.

Recombinant-vkussen
Tijdens de levenscyclus van leukemie-vhussen wordt de virale erfelijke informatie in
de vorm van DNA, ingebouwd in het DNA van de geïnfecteerde cel. Door deze cel en
alle daaruit voortkomende dochtercellen worden voortaan nieuwe virusdeeltjes gevormd. Opgemerkt moet worden, dat het hier gaat om een type virussen, dat aan zijn
gastheercel geen schade berokkent. Geïnfecteerde dieren kunnen wehswaar onder
bepaalde omstandigheden een vhale leukemie ontwikkelen op een wijze die nog
steeds niet goed begrepen is, maar geïnfecteerde cehen in weefselkweek zijn niet van
ongeihfecteerde cellen te onderscheiden.
Soms gebeurt er echter iets bijzonders. Bij de integratie van het vhale DNA in het
gastheer-DNA treedt een recombinatie (een uitwisseling) op van stukken DNA. Zo'n
op zichzelf zeer zeldzame gebeurtenis behoeft niet onopgemerkt te blijven, omdat
daardoor een nieuw virus ontstaat. Bijna altijd is het nieuwe vhus rephcatie-defectief:
Het verlies van vhale genen gaat ten koste van het vermogen zich zelfstandig te
vermenigvuldigen. In aanwezigheid echter van het oorspronkelijke leukemie-virus als
helper kan het nieuwe recombinant-genoom ingepakt in virusdeeltjes bedoeld voor
het helpervirus en aldus andere cehen infecteren. Het recombinant-virus wordt uiteraard aUeen herkend, als het door de aanwezigheid van de pas verwoi-yen ceUulahe
genen een nieuw biologisch effect vertoont. In alle beschreven gevaUen betreft het
hier het veroorzaken van een andere tumor dan de oorspronkelijke leukemie. Met
name induceren deze virussen sarcomen, woekeringen van het bindweefsel. In celkweek leiden zij ook tot vormveranderingen van de cellen die typerend zijn voor
kankercellen.
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Genen verantwoordelijk voor liet ontstaan van kanker
Met moderne moleculair-biologische methoden is aangetoond dat de ceUulahe genen
m de sarcoom-vhussen ook voorkomen in gezonde cellen en daar kennelijk een of
andere functie vervullen. Denkbaar is, dat kanker ontstaat doordat door een onbekende oorzaak (strahng, kankerverwekkende stoffen) abnormaal veel van het
produkt van zo'n gen in een cel wordt gemaakt. Daardoor zou deze cel zich niet
langer onderwerpen aan de strenge controle die er in een gezond lichaam bestaat op
celgroei. CeUen gaan delen, waar dat niet de bedoelmg is en het begin van een tumor
ontstaat.
Het Koningin-WiUielmina-Fonds voor de kankerbestrijding financiert een project
onder leiding van Dr. W.J.M. van de Ven en de auteur, dat beoogt geactiveerde genen
en gen-produkten die verwant zijn aan ceUulahe genen in sarcoom-vhussen, terug te
vinden in menselijke tumoren. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het Frederick
Cancer Research Center in de Verenigde Staten, waar met middelen van het National
histitute of Health Dr. Van de Ven part time en o.a. twee Nederlandse biologen fuU
time aan hetzelfde project werken.
Wij hopen dat dit onderzoek m de toekomst als het ware een handvat geeft waarmee tumoren aangepakt kunnen worden, Immers, identificering van enzymen of
andere celbestanddelen die het abnormale gedrag van kankercellen veroorzaken, biedt
aUerlei therapeutische perspectieven. Echter op dit punt aangekomen, is de vholoog
uitgepraat en kan de farmacoloog aan de slag.

AARDVERKENNING
door
D. Eckhart

Van Idein kind af plegen wdj mensen verkenning van de aarde: via tasten, luisteren,
rondkijken, incorporeren wij de aardse omgeving in onze beleving. Zo bouwen wij
ons een eigen wereld op met behulp van de waarnemmgen die wij verrichten. Dit
bouwen aan een eigen wereldbeeld is de mens ingeschapen, het geschiedt door
natuurhjke aandrang. Wij maken ons de wereld nader vertrouwd door te spelen met
de elementen. Tenslotte trachten wij de wereld naar onze hand te zetten met de
middelen die wij weten te verwerven.
De zojuist beschreven handelingen:
- waarnemen
- opbouwen van een wereldbeeld
- hanteren van de wereld,
beperken zich niet tot de wereld van het kind doch hebben een algemeen karakter; de
dne tezamen vormen een cyclus, want bij het hanteren doen we weer nieuwe indi-ukken op, die ons nauwkeuriger onderrichten over de wereld. In moderne termen
zou men kunnen spreken van een module (dat is in dit geval een mens) die:
- informatie mwint omtrent de wereld,
- informatie verwerkt tot een model van de werkelijkheid, tot een voorstelling,
- informatie gebruikt om de wereld zo te benutten dat deze gaat beantwoorden aan
de wensen die men zich vormt aan de hand van de voorstelling.
hl dit betoog zal het accent vallen op het waarnemen. Zoeven noemden we reeds drie
vormen van waarnemen:
- tasten (via het druk-gevoel),
- luisteren (met het gehoor),
^ kijken (gebruik makend van het gezichtsvermogen).
Het tasten is een „in situ sensing", een ter pleldce voelen; het luisteren en kijken
evenwel gebeurt op afstand, is - zo luidt deze term in het Engels remote
sensing".
Voor het verdere betoog wiUen wij ons beperken tot remote sensing en wel met
behulp van elektromagnetische straling. Tot dit type straling behoren onder meer de
voor ons betoog relevante spectrale gebieden van het zichtbare licht, van de warmtestraling, en van de radiogolven.
Het zichtbare Ucht is in feite warmtestraHng van een zeer heet lichaam: de Zon De
temperatuur is een 5700 K . Het spectrale gebied waar de Zon de meeste straline
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afgeeft, correspondeert met Iret zogenaamde „optische venster" van de atmosfeer:
men spreelct van venster omdat Icortgolviger straling, het uhraviolet, vrijwel wordt
geabsorbeerd in de atmosfeer en ook veel langgolviger straling daarin wordt geabsorbeerd. Ook de Aarde is een warm hchaam, en wel van een 300 K. In het spectrale
gebied waar de Aarde de meeste strahng uhzendt, het midden-infrarood, zijn de
zogenaamde warmtevensters te vinden: één bij 5/nm, en een ander bij 10/um.
In het spectrale gebied van de radiostraling is de doorlatendheid van de atmosfeer
relatief erg goed. Deze eigenschap wordt, naar een ieder weet, uitvoerig benut voor
het uitzenden van radio- en televisieboodschappen. De techniek om de omgeving te
verkennen via het uitzenden van radiosignalen en het opnemen van de weerkaatsing
daamn wordt RADAR genoemd. RADAR is een letterwoord: ,JR.adio Z)etection and
i?anging" d.w.z. het bepalen van richting en afstand van een voorwerp met behulp
van radiosignalen. Aan de zeer hiteressante RADAR-technieken die ons heden ten
dage ter beschikking staan zullen wij voorbij gaan aangezien Prof. Ir. E. Goldbohm
hierover berichten zal op 16 november 1981.
De thermische vensters kunnen ons veel leren over de temperatuur van een object.
De hoeveeUieid warmtestraling van een object is niet alleen afhankelijk van de temperatuur, maar tevens van een factor die afhangt van de geaardheid van het oppervlak
van dat object. VerschiUen in opgevangen strahng kunnen we derhalve niet zonder
meer herleiden tot verschiUen in temperatuur. Daarom dient de inhoud van deze
warmtebeelden nauwlettend bestudeerd te worden voordat eventuele conclusies ten
aanzien van temperatuur van de afgebeelde objecten getrokken kunnen worden.
Voor het optisch venster is het menselijk oog zeer geschikt; alleen voor het nabijmfrarood functioneert het oog niet. Aangezien gewassen juist in het nabij-infrarood
stralingsverandering te zien geven in afhankelijkheid van de gezondheidstoestand, zijn
opnamen waaraan men de straling aldaar kan aflezen belangrijk voor geïnteresseerden
in vegetatie. En dat zijn niet aheen landbouwkundigen en bosbouwers; dat zijn ook
mUitairen die vers groen van camouflage wÜlen onderscheiden. De film die mede het
nabij-infrarood kon registreren stond derhalve aanvankelijk bekend als camouflagede tectie film.
Kleurenfilm noch camouflage-detectiefllm zijn geschikt om spectrale banden scherp
te detecteren. Dat lukt wel met een scanner die een strook terrein reepje voor reepje
aftast dwars op de richting van de strook; met voldoende extra voorzieningen kan
men ook nog aftasten in één of twee thermische vensters. Dergelijke Multiband
Spectrale Scanners (MSS) zijn uitermate geschikt voor instaUatie in aardverkennende
satellieten: voortdurend wordt een reepje terrehi simultaan afgetast en uitgezonden.
Het signaal van een m een sateUiet gemonteerde MSS kan worden opgevangen door
een antenne die op de zendende satelliet gericht is gedurende de tijd dat deze boven
de horizon verblijft, en vervolgens worden geregistreerd op een magnetische band die
een zeer hoog registraüevermogen heeft. Achteraf dient deze band omgezet te
worden naar een band die geschikt is voor een normale computer. Via deze computer
kunnen de signalen verwerkt worden tot beelden op een elektronisch beeldscherm of
op een ander registratiemedium. Inmiddels zijn aUerhande beeldverwerkende technieken ontwikkeld teneinde de beeldinhoud zo goed mogelijk te presenteren aan het
menselijk oog.
Het oog moet de beeldinhoud interpreteren; maar dit is een ver van eenvoudige
procedure omdat men weliswaar aUerlei grenzen, vormen en kleuren waarneemt in
het getoonde beeld, maar daar geen betekenis aan toe kan kennen zonder veel af te
weten van de aardse situatie die is weergegeven. Zo komt het dat men wel over zeer
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veel met satellieten verkregen beeldmateriaal kan beschikken zonder dat de verwerking daarmee gelijke tred kan houden. Hiertoe is al veel onderzoek gedaan; de
vereiste inspanning is echter zodanig omvangrijk dat succesvoUe toepassingen slechts
geleidehjk beschikbaar komen.
Sinds de lancering op 24 oktober 1978 van de Nimbus 7 beschUct NASA over een
experimenteel scanner-systeem dat speciaal ontworpen is voor het registreren in
kleuren van de zee, de z.g. CZCS (Coastal Zone Color Scanner). Na het overwinnen
van legio tegenslagen is NASA erin geslaagd een aantal beelden te leveren aan geïnteresseerde onderzoekers, in Europa treedt het Joint Research Cantre (JRC) van de
Europese Gemeenschappen, een msteUhig gelegen te Ispra in ItaUë, op als voortrekker. Via nauwe samenwerking met de Rijkswaterstaat en met het zojuist genoemde JRC kon een tweetal Deense afstudeerders, de heren Peter Lindbo Larsen
en Per Crüger J^lrgensen een studie verrichten naar een CZCS opname van 30 augustus 1979. Ondanks atmosferische hindernissen in de vorm van nevels bleek eUminatie
van de hinder mogelijk door een intelhgent combineren van de zes opgenomen spectraalgebieden. Voor oceanografen bleek dit een zeer interessant beeld op te leveren
van de watermassa's in de Noordzee.
Intussen worden de onderzoeken voortgezet samen met andere studenten die de
beschikking krijgen over CZCS-opnamen van de Noordzee die gemaakt zijn onder
atmosferisch betere omstandigeden en met meer controlemetingen op zee. De verwachting is dat dan nog veel mteressantere bewerkingen verkregen zuUen worden die
de basis zouden kunnen vormen voor een diepgaande analyse van de relevantie die
aan CZCS-opnamen toekomt.
Zo komen we in een stadium dat de vele mformatie die de CZCS ons levert,
gecombineerd met oceanografische metingen kan leiden tot een betere modeUering
van de fysische, de biologische en de chemische processen in de Noordzee. Een betere
modellermg verdiept de kennis en kan ons de weg wijzen naar een verantwoord c.q.
een meer verantwoord beheer van de Noordzee.
De CZCS-opnamen en de studie van de Noordzee vormen een typisch voorbeeld
van het intensieve werk dat vereist is om een bepaald appHcatiegebied tot ontwikkehng te brengen. Lukt dit in onze regio, dan zal dit in het algemeen niet zonder meer
over te zetten zijn naar een ander gebied, neem bijv. de Middellandse Zee, een gebied
met andere temperatuur en een ander zoutgehahe, leidend tot een ecologie van
andere organismen.
Samenvattend: een technologie resulterend in nieuwe sensoren geeft, zeker als deze
sensoren in sateUieten worden geplaatst, aanleiding tot enorme en relatief goedkope
mformatiestromen. Om deze stromen nuttiger aan te wenden moet nog heel wat
studie verricht worden, doch het perspectief is: een meer verantwoord hanteren van
ons aller Aarde.

RADAR
door
E. Goldbohm

Sinds de ontdekkmg van het radarprmcipe heeft dit onderwerp velen, zowel vakHeden als geïnteresseerde dÜettanten aangesproken, de leek welHcht omdat het vak
aanvankehjk met een waas van mystiek was omgeven. Het was immers vóór die
ontdekkmg ondenkbaar, dat men üi de verre omtrek schepen en vHegtuigen kon
waarnemen bij nacht en ontij zowel als door mist en regen. Trouwens het mystieke
van de zogenaamde werkmg op afstand zelfheeft de mensen al sinds Newton geïntrigeerd. Radar verschaft ons een extra vermogen, een zesde zmtuig, dat hi fysisch
opzicht en door de wijze van mterpretatie wel het meest met ons gezichtsvermogen
overeenkomt, ofschoon ook een resultaat van uitsluitend cijfers en letters als een
computer-uitdraai mogehjk is. Voor de vakman is radar boeiend, omdat het contacten met een hele reeks disciplines mogehjk maakt en systeemgeoriënteerd is. Hieraan
ontleent de technicus een voortdurende uhdagmg voor zijn mteUect en creativheh.
Genoemde eigenschappen van radar spruhen o.a. voort uh het feit, dat radar het
optische frequentie venster met meer dan 12 octaven heeft vergroot, nameUjk van ca.
50 MHz tot 300 GHz. Maar naast de doordringing van duisternis, mist en regen is de
grootste verdienste van radar dat de gegevens kwantificeerbaar zijn. Het is immers een
meetmiddel en meten is weten!
Zo kunnen na detectie van een object of doel, zoals we het zuUen noemen, plaats
(richting & afstand) en sneltieid van dat doel worden gemeten, veelal ook de grootte
en met hulpmiddelen soms de identheh. De aanwezigheid van complexe doelstructuren, zoals landschappen, steden, schepen enz. maakt bovendien beeldvormmg mogehjk. DetaUs daarvan kunnen bij vergelijkuig met een kaart worden herkend en maken
zo navigatie volgens een kaart mogeUjk.
Andere toepasshigen zijn sneUieidsmeting van auto's, „remote sensmg" (zie lezing
D. Eckhart 2 november 1981), sneUieidsmeting van vHegtuigen over de grond, hoogtemeting, „Terrain Avoidance", het automatisch volgen van vHegtuigen en schepen,
meteo-radar.
Het esthetisch genot, dat het zien van de schier emdeloze variatie van de natuur om
ons heen onder uiteenlopende behchtmgen ons verschaft, kennen wij natuurlijk bij
radar niet. Zelfs het gedetaüleerde beeld dat de hoogste radar frequenties leveren, is
nog maar grof vergeleken bij wat ons gezichtsvermogen vermag. Zo wordt de kleur
van de natuur, zoals planten en bomen, vervangen door een egaal grijs, zo wordt glas
even ondoorzichtig als een bakstenen muur en zo wordt kledmg daarentegen transparant. Gezichten kunnen we niet meer goed herkennen en een Ueve heersbeestje is niet
van een vHeg te onderscheiden.
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Maar terwijl we kunnen vaststellen, dat aan onze ogen niet veel meer te verbeteren
valt, is radar nog in volle ontwildceling - het stelt een voortdurende uitdaging aan ons
analytisch vermogen en creativiteit. De radargeschiederüs levert dan ook een verbluffende kaleidoscoop van ontdekkingen en uitvmdingen, waaraan door het gebruik
van het rekentuig weer een nieuw élan is verleend.
Radar - het Amerhcaanse acronym van „/ïadio Detection & iïanging" of eigenhjk
beter nog „Radio Location", zoals de Engelsen het aanvankelijk noemden - is, zoals
bekend, afkomstig uit de jaren vlak vóór Wereldoorlog I I .
Radar maakt de detectie van vliegtuigen, schepen, kortom aUe reflecterende voorwerpen, mogelijk door het bekende echoprincipe. Een golftreintje verlaat de antenne
en treft voorwerpen, die een zeer kleine fractie van de uitgestraalde energie terugkaatsen naar de antenne. Daar de snelheid van de electromagnetische golven - de
hchtsneUieid - bekend is, is de looptijd van het pulstreintje heen en terug een maat
voor de afstand. De rictiting van de voorwerpen of doelen wordt met behulp van een
zogenaamde richtantenne gemeten. Deze zogenaamde passieve echomethode wordt
Primaire Radar genoemd.
Maar het doel kan ook actief meewerken, bijvoorbeeld door een aan boord gemonteerde transponder of antwoordbaken. Met zo'n transponder zijn o.a. alle hjnvUegtuigen uitgerust. Bij ondervraging door een zogenaamde Secundaire Radar op de
grond antwoordt het baken met een identificatie-pulsreeks of code op een andere
frequentie en geeft tevens de vheghoogte mee!
De Radarvergelijking

1 1

Primaire radar vergelijJcing:

Voorbeeld: kustwachtradar
Pt
G
r
X
a

= 40 kW
= 4 0 d B = 10''
= 0,05 microsec.
=3,3 cm
=300m^

Smin =5.10-'^ watt
bundelbreedte 0,25
Berekende bereik wordt: 77 km.

Voorbeeld: zelfde radar; baken gehesen in vlaggelijn schip
Pb=150mW
G = 40 dB
0^=5 dB
T = 0,05 microsecX = 3,2 cm

5„i„. = 5.10-" watt
bundelbreedte 0,25
Baken = rondstraal antenne
Berekende bereik wordt: 118 km
Figuur 1
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Zo kan de grond-radar de plaats van het vliegtuig, de identiteh (vluchtnummer) en de
vlieghoogte vaststeUen.
Dat de reahzering van de eerste radars nog al lang op zich heeft laten wachten, is
feitelijk toe te schrijven aan de enorme verhoudmg tussen de uhgezonden en ontvangen energie, normahter zo'n 150-180 dB. Dh wordt verduideUjkt door de zogenaamde radarvergelijking (Figuur 1).
Uh het voorbeeld blijkt dat het ontvangen vermogen maar 5.10"'^ watt is als een
doel, bijvoorbeeld een coaster, zich op 77 km bevindt en de antenne voldoende hoog
is opgesteld („Line of sight"
180m). Nu neemt het ontvangen vermogen heel
snel af met de afstand, namelijk 1 / ^ " Om het bereik te verdubbelen zou het vermogen van de zender dus 16 x zo groot moeten worden (640 kW). Overigens is alleen
de energie van het signaal bepalend voor de detectiekans van een doel. Dat is dus het
gemiddelde vermogen vermenigvuldigd met observatietijd.
Hoe is dat nu bij Secundaire Radarl
Omdat het signaalvermogen hier maar met het kwadraat van de afstand afneemt, is
een vermogen van 150 mW in plaats van 40 kW voldoende om een bereik van zelfs
118 km te behalen.
In figuur 2 is een en ander nog eens samengevat en uhgebeeld.

Primaire radar

bijbundels

Figuur 2

Natuurlijk zijn er ook nadelen van Secundahe Radar, zoals blijkt uh de laatste drie
punten. Om te verklaren waarom een Secundaire Radar gevoehger is voor storing
door de bijbundels van de ondervragende Grond-radarantenne nog een toelichting.
De richtwerking van de antenne wordt globaal berekend uh de formule ö s 60 A/A
waarhi A = golflengte m m, D = afmeting van antenne in m. Dit is de bundelbreedte
van de hoofdbundel. In andere richting dan de hoofdbundel is de strahng om fysische
redenen helaas niet nul. Daar zijn de zogenaamde bijbundels, die normahter 25-30 dB
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beneden het maximum hggen. Grote waarden van bijbundel-onderdrukking worden
ondermeer door de vereiste zeer kleine mechanische toleranties wat problematisch.
Nu wordt bij Primaire Radar de antenne 2 x gebruikt, namelijk één maal voor
zenden en één maal voor ontvangen.
Hierdoor is het effectieve antenne-stralingsdiagram = het produkt van zender en
ontvanger diagram, dit wil zeggen dat de hoofdbundel smaller wordt en de bijbundels
veel lager worden. Bij Secundaire Radar is dit niet het geval: omdat namelijk het
baken op een andere frequentie antwoordt, wordt slechts enkelvoudige bescherming,
door het stralinesdiagram van de antenne, tegen bij bundelstoring verkiegen — hier ca.
28dB. (Zie fig. 3).
OdB

hoeke ^
Figuur 3. StraUngsdiagram schaalmodel loradsantenne gebruikt voor luchtverkeersbevehiging.
Werkelijke afmeting: breedte 10 m hoogte 7m
In vergelijking met Primaire Radar heeft Secundaire Radar de volgende voordelen:
— Vergroting van het bereik;
— Positieve identificatie (code);
— Antwoord ook met andere data (hoogte vliegtuig etc);
— Grotere nauwkeurigheid van de plaatsmeting (puntdoel);
— Door gebruik andere frequentie geen zee- en grondclutter
maar . . .
— Door ondervragen meerdere grondradars ontstaat storing: „fruit";
— Fouten door overlappende codes: „garbhng";
— Gevoeliger voor valse echo's van bijbundels.
Wij ontwikkelden een Secundair Radarsysteem voor het Verkeers-BegeleidingsSysteem Waterweg Rotterdam, waarbij ahe transponders slechts konden antwoorden
als ze geadresseerd werden. Zo wordt de storing door „fruit" voorkomen.
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Pulsradar
Pulsradar en Resolutie
Resolutie oï Scheidend Vermogen in Afstand wordt bij een gewone pulsradar bepaald
door de ruimtelijke lengte van het pulstreintje en is te berekenen m t ~ \ waarm C
de Uchtsnehieid is en r de pulsduur. Probleem is nu dat hoe korter de puls hoe beter
de resolutie, maar ook hoe kleiner de energie die bepalend is voor de detectie-kans
Remedie zou kunnen zijn: 1) Vergrotmg van het zendvermogen (beperkt door de
fysische grenzen = doorslag) of 2) Vergroting van het aantal gezonden pulsen per
seconde (beperkt door het optreden van „Second Trace" echo's). Er is nog een derde
methode, maar daaraan dient nog enige exphcatie vooraf te gaan.
Wanneer we het spectrum van een gewone puls bekijken, bhjkt de breedte ongeveer
1/t te zijn. Hoe korter de puls, hoe breder het spectrum! Kunnen we nu ook zeggen
dat de breedte van het spectrum een maat is voor de afstandsresolutie? Het antwoord
is ja. De oplossing om goede resolutie toch met lange pulsen te combineren, Ugt nu
voor de hand. Moduleer de draaggolf van een lange puls met P.M. De bandbreedte
van de modulatie zal een maat voor het scheidend vermogen kunnen zijii, mhs we een
aangepaste ontvanger kunnen maken voor het signaal. Deze methode wordt veel
gebruikt en wordt Pulscompressie Radar genoemd
Hierbij is B . T . ^ l !
De aangepaste ontvanger, „Matched Filter" (M.F.) genoemd, is een sterk dispersief
hlter waarm de lage frequenties trager lopen dan de hoge frequenties. De hoge
frequenties aan het einde van de puls halen de lage frequenties aan het begin van de
puls in en de puls wordt bij ontvangst gecomprimeerd. Daarbij wordt de amplitude
evenveel malen vergroot als de uhgezonden puls verlengd is vergeleken bij de samengeperste puls. En dit is precies wat we wUden bereiken en dat zonder de nadelen van
de eerste twee methoden. (Figuur 4).
Ook andere methoden om de spectrumbreedte te vergroten zijn denkbaar, biivoorbeeld pulscodemodulatie (met „phase shift keymg") en ruismodulatie. De eerste
methode leent zich goed voor digitale verwerking met behulp van een shift-register
de tweede methode vereist een zogenaamde correlatie-ontvanger, waarbij een vertraagde fractie van het onbekende zendsignaal (ref.) in de ontvanger wordt vergeleken
met het ontvangen signaal (convolutie). Als de ingestelde vertraging van het referen¬
tiesignaal gelijk is aan de looptijd heen en terug van het ontvangen signaal is de
correlatie maximaal. Er is een belangrijk verschil tussen M.F.-ontvangst en correlatieontvangst. Bij een M.F. kan de filterkarakteristiek precies berekend worden omdat
het zendsignaal bekend is. Het filter is steeds klaar om het signaal te detecteren. Bij
een correlatie-ontvanger moeten wij de juiste vertraging van het ref. signaal zoeken!
Dit kost tijd!
Een andere methode is een vertragingslijn met vele aftakkingen. Dit kost geld'
Niets voor niets. In ons lab. hebben wij in de zestiger jaren een ruisradar gebouwd
waarmee een ontvangen signaal kon worden gemeten, dat 35 dB onder de eigen
ontvangerruislag! De integratietijd kan dan op operationele gronden worden gekozen.
Behalve de afstand kan ook de radiale sneUieid van het doel dhect gemeten worden
Immers als een vliegtuig naar de radar toe vhegt, zal de frequenfie bij ontvangst hoger
zijn dan bij het uitzenden. Menging van de draaggolf van de zender en het ontvangen
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Figuur 4. Pulscompressie door lineaire frequentiemodulatie.

signaal zal een zogenaamde Doppler (zwevings)-frequentie veroorzalcen, die gelijk is
aan
fi=

2V
-j-

Finm/sec;Xinm;/(iinHz.

Ideaal zou zijn als de draaggolf steeds uitgezonden zou worden met als gevolg uitstekende snellieidsresolutie en nauwkeurige meting. Hierdoor gaat evenwel alle afstandsinformatie verloren en is de kans groot dat de ontvanger overstuurd wordt door
lek van de steeds aanstaande zender. Daarom kiest men gewoonlijk een radar met een
hoge pulsherhahngsfrequentie bijvoorbeeld 300 kHz. Hiermede is ook de afstandsmeting echter dubbelzinnig geworden. De tijd laat niet toe daar verder op in te gaan.

29
Zoals reeds gezegd, wordt de richting van het doel gevonden door een antenne met
richtkaralcteristiek (smaUe bundel) rond te draaien tot maximale signaalsterkte wordt
ontvangen. De momentane stand van de antenne geeft de richting van het doel. Hoe
smaUer de antennebundel hoe beter het scheidend vermogen van twee zich op dezelfde afstand van de radar bevindende dicht bij elkaar gelegen doelen. In het algemeen
zien wij de beide doelen juist gescheiden als hun tangentiële afstand gelijk is aan de
bundelbreedte van het - 3 dB niveau. De nauwkeurigheid wordt eveneens beter met
smaUere bundels.
Ook een stUstaande antenne met electronische bundelzwaai is bruikbaar en soms
aantrekkelijk omdat die zwaai traagheidsloos is en dus zeer snel kan verlopen.
Een methode om de bundelbreedte kleiner te maken zonder de antenne te vergroten, biedt de door het Christiaan Huygenslaboratorium te Noordwijk ontwikkelde
Product Antenne. Hierbij wordt het signaal van een gewone antenne van het Sleufstraler-type vermenigvuldigd met het signaal van een zogenaamde hiterferometerAntenne. Het resultaat is een halvering van de bundelbreedte. De InterferometerAntennes bevinden zich aan het uitemde van de hoofdantenne. (Figuur 5 )
Hoofdbundel lineaire ant.

Hoofdbundel produlit ant.

Figuur 5. Verbetering van de radarcontour van een schip met de produktantenne.

Beeldschermen
Video Processing. De bij Radar meest gebruikte Plan Position Indicators of Panorama
schermen hebben na W.G. I I een grote evolutie meegemaakt, vooral toen het mogelijk
werd ze met een rekentuig te koppelen. Toch waren de oude schermen voor wat
betreft de schrijfsnehieid, de geheugencapaciteit samenhangend met de nahchting van
de gebruikte fosforen van het scherm, eenvoud van integratie en detaU van het beeld,
nauwelijks te overtreffen. Voor de overdracht van informatie van machine naar mens
zijn ze dan ook nog steeds in veelvuldig gebruik, zij het in de hieronder te beschrijven
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modernere configuratie. Het heeft vrij lang geduurd voordat de computer compatibel
werd met de eisen van Radar-displays. De hoeveelheid te verwerken informatie is
namelijk formidabel en de snelheid waarmee deze verwerkt moet worden aanzienlijk.
Bij radars met veel detaU, zoals de vroeger door ons gebouwde zogenaamde Raplots,
was reeds een capaciteit van 20 M-bits, om in digitale termen te spreken, aanwezig.
Nadeel van de oude analoge schermen was dat de hgging van de afgebeelde beeldpunten (p„, 0„) afhing van de lineariteit en reproduceerbaarheid van de stromen door
de afbuigspoelen van de kathodestraalbuis. Bovendien waren de geheugenplaatsen na
het inlezen in de fosfor, niet meer toegankelijk. Daarom was automatisering van de
videoinformatie ook moeilijk en veel hing af van de oplettendheid van de radarwaarnemer. Door koppehng met moderne snelle computers met grote o.a. RAMgeheugens werden hier nieuwe mogelijkheden geschapen. Tevens kan het scherm dan
aheen de gewenste, vaak door symbolen en tekst aangegeven, informatie weergeven,
ontdaan van een grote hoeveelheid nutteloze echo's zoals grondclutter. Echo's van
operationeel niet interessante gebieden kunnen worden uitgev/ist waardoor geheugenruimte vrijkomt.
Synthetische Beeldschermen noemt men deze presentatie. Feitelijk zijn er twee
typen functies waarvoor radarcomputers zich in het bijzonder lenen. Het eerste type
betreft de organisatie en distributie van de signalen. Het gaat daarbij om manipulatie
van de data-snelheid en format = regels opgesteld voor het uitschrijven van de informatie van het videosignaal. Men beoogt, na bemonstering en digitahsering van het
videosignaal, een standaard afbeeldingsformat te scheppen, waarbij elk beeldpunt X„,
Y^, vaste coördinaten heeft, onverschillig van welke sensor ze afkomstig zijn. Naast
de sensoren (o.a. radar) kan ook informatie van de kaartlezer (video map) en
van de stuurorganen zoals „cursor" of meet-ahdade (bediend door „rolling bah" of
„joy stick"), lichtelijnen voor waterwegen en symboolgeneratoren worden verwerkt.
Deze informatie kan na conversie van analoog naar digitaal op de bestemde plaatsen
m het buffergeheugen worden ingeschreven en op het juiste moment in het gewenste
format worden uitgelezen en via conversie van digitaal naar analoog worden afgebeeld
op het scherm. Zo kan aan elk doel een label worden toegewezen met significante
informatie (vluchtnummer, hoogte, expected time of arrival).
Uitvoeriger informatie, zoals vluchtplan e.d. kan op „Electronic Data Displays"
worden afgebeeld. Deze daglichtschermen ontlenen hun bestaan dan ook aan het feit,
dat via het geheugen inschrijfsnelheid en uitleessnelheid verschiUend gekozen kunnen
worden.
Het tweede functietype is dat van Rekenen en Verwerken. Dit type betrekt verleden
bij het heden en kan uit de opgeborgen informatie via een rekenproces de toekomst
voorspeUen door extrapolatie. Het hieruit resulterende volgproces leent zich voor
automatisering en geeft verhchting van de taak van de waarnemer.
Desgewenst kunnen alle doelen, of slechts door de waarnemer geselecteerde doelen,
worden gevolgd. Om bewegende doelen te kunnen vinden in de onvermijdelijke
grondclutter' van een A.T.C.-radar^ kan men zich bedienen van een zogenaamde
„ground dutter map", die in het geheugen wordt ingeschreven en onveranderd ter
beschikldng is om elke nieuwe situatie mee te vergelijken. Het verschil tussen heden
en verleden levert het gezochte doel (vliegtuig) op. dat zich inmiddels heeft verplaatst
en waarvan de snelheidsvector nu kan worden gemeten met een rekenproces.
1 dutter = ongewenste radar-echo's
2 A.T.C. = Ah Traffic Control
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Voor de echo's van golven op waterwegen, de zogenaamde „seaclutter", is deze
methode uiteraard onbruikbaar en worden middeUngsprocessen toegepast, die het
enigszms statistische karakter van seaclutter benutten. Met een zogenaamde hchtpen
kan door de waarnemer informatie van een aangewezen doel uit de geheugens worden
geëxtraheerd en afgebeeld worden op een E.D.D. display, bijvoorbeeld identiteh
vluchtplan, hoogte en verwachte tijd van aankomst van een hjnvliegtuig. Met predictieberekeningen kunnen complexe verkeerssituaties worden ontward en d.m v mstructies aan de photen worden geordend, hi het SARP-II-systeem op Schiphol
evenals m het toekomstige wahadarsysteem voor de Rotterdamse Waterweg zijn
moderne toepassingen van deze technieken verwerkt. Zonder deze moderne hulpmiddelen zou het sterk toegenomen luchtverkeer moeüijk beheerst kunnen worden
zoals trouwens onlangs door stakmgen van o.a. Spaanse verkeersleiders nog is onderstreept. Op Schiphol hebben de verkeersleiders overigens, na twee jaar proefperiode
geweigerd met een puur synthetisch scherm te werken. Daarom is in de positiesymbolen van de vliegtuigen thans weer ruwe radar-video bijgemengd. Deze blijven nameUjk dikwijls nog zichtbaar als de computer een dergelijke zwalcke echo al wegens
onbetrouwbaarheid heeft geëUmineerd.
Het fraaiste voorbeeld van een beeldvormende radar is ongetwijfeld de Side
Looking Radar. Deze heeft vast-gemonteerde antennes, die elk een bundel uhstralen
m de richtmg Y dwars op de vhegrichting X. Registratie van de echo's als functie van
de afstand geschiedt op een fotografische füm die proportioneel met de vhegsneUieid
wordt voortbewogen. Het scheidend vermogen m de vhegrichtmg X wordt gegeven
door de bundelbreedte 6 = 60 X/D en neemt dus, wanneer uitgedrukt in meters, toe
met de afstand volgens Rd =

60^.

Voor goede resolutie zijn dus zeer grote antennes nodig. Daarom zijn de Synthetic
Aperture (Array) Radars ontwückeld, die gedurende een korte tijd met een geheugen
de mformatie fase-getrouw kunnen vasthouden en derhalve met kleinere antennes
mtkomen. Als in die tijd de antenne namelijk een zekere afstand heeft afgelegd komt
de effectieve antennelengte met de gevlogen afstand overeen, waardoor de antenne
synthetisch wordt vergroot. De foto's die zo worden verkregen, lijken op hologrammen en zijn feitelijk ook zo tot stand gekomen. Reconstructie van het beeld kan
gebeuren door een laserstraal via het hologram op een optisch lenzenstelsel te laten
vaUen en het resultaat te fotograferen. Lasergolflengten en radargolflengten dienen
dezelfde schaalfactor te hebben als de fümbreedte t.o.v. de maximale werkelijke
afstand. Dan wordt een beeld op schaal verkregen dat op een luchtfoto lijkt met zeer
veel detaü. Maar er is meer.
De reflectie van de vegetatie op de bodem blijkt een seizoensinvloed te vertonen
Bij sommige gewassen kan de wasdom door de helderheid van de reflectie beoordeeld
worden. Ook zieke planten geven een herkenbaar beeld. Water reflecteert niet in
dezelfde richting terug en geeft dus geen zichtbaar beeld, behalve als er golven zijn
(seaclutter). Olievlekken op zee kunnen door hun dempende werking op de zeegolven
dan ook onmiddeUijk herkend worden. Rijkswaterstaat is ook geihteresseerd in verkeersteUingen op zee, waartoe SLAR een uhstekend middel is omdat er in korte tijd
onafhankelijk van het weer een groot gebied mee kan worden bestreken. Zo'zijn
landen in Midden-AmerUca - waar luchtfotografie onmogelijk is door de voortdurende bedekking met wolken - geheel in kaart gebracht met SAR, evenals BrazÜië.
Genoemde ruÜ van antenne-lengte voor data-verwerking wordt echter niet goed-
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koop verki-egen. Zo'n SAR heeft een data rate van ca. 100 M-bits/sec. De consequentie van al deze verfijningen leidt tot de stelhng:
Het totale volume aan apparatuur blijft m de loop der jaren voor een bepaald
systeem constant, ondanks de micro-mmiaturisatie. De verlegging van het accent van
liardv/are naar softv/are mtroduceert hi toenemende mate ondoorzichtigheid van de
processen door de complexiteit van de software en vergroot dus de kans op fouten.
We moeten oppassen dat we niet langs een lange omweg in wezen eenvoudige problemen gaan oplossen. Zo worden voor de Walradar Waterweg 120 computers opgenomen, die deels op een of andere manier geïntegreerd moeten worden.
De zeer grote hoeveelheid informatie moet op een zinvolle wijze verwerkt en gefilterd worden, zodat slechts zinvoUe en essentiële gegevens over de gebruikers worden gedistribueerd. Het afwegen van een optimale verdeling van menselijke en
machine-intelligentie zal nog veel tijd vergen.
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APPENDIX
Navigatie bij Vleermuizen
Het fenomenale vermogen van vleermuizen om door middel van hun sonar (geluidsradar) feUloos hun prooi te vinden en te onderscheppen, is algemeen bekend.
Zij bedienen zich daartoe van frequenties, die vrij ver boven onze gehoorsgrens
hggen (40-80 KHz). Minder bekend was met welke technieken ze deze resultaten
weten te bereiken. Eerst nu de mens door grondige systeem-analyse en onafhankehjke ontwikkeling van radartechnieken, een dieper inzicht in de principes heeft gekregen, begrijpt hij ook het hoe en waarom van de vleermuis technieken beter. Een
onvolledige lijst van wat tot dusver bekend is geworden, volgt hieronder:
1. De sonar van een vleermuis kan een piekvermogen produceren van 120 dB (O dB
= 10-'^ W/cm^ = 0,0002 dyne/cm^).
Dit is ongeveer gelijk aan de geluidssterkte die een nabije waarnemer hoort bij het
starten van een vhegtuig.
Daartegenover is de gevoeUgheidsdrempel van hun gehoor ongeveer geUjk aan de
Brown-beweging van de moleculen, een dynamiek van ca. 130 dB.
2. Er zijn twee hoofdtypen sonar-systemen:
a) Z i j , die een contmue draaggolf (adaptief) uhzenden en dus hun prooi en
omgeving aftasten volgens het Dopplerprincipe.
b) Z i j , die een frequentie gemoduleerde puls (S = één octaaf) en met pulscompressie een scheidend vermogen van ca. 1 cm bij een S/N =2,5 dB weten te
bereiken.
3. De diertjes onder 2.a) hebben een methode om te voorkomen, dat de ontvanger
door het hoge steeds aanwezige vermogen „dichtslaat". Die methode is nog onbekend. De verklarmg daarvan zou een doorbraak in onze CW (= draaggolf)
-radartechnieken kunnen betekenen.
4. Vleermuizen vhegen vaak m zwermen. De enorme interferentie veroorzaakt door
de soortgenoten, weten ze te onderdrukken door precisiecontrole van de zendfrequentie en de regeling van de bandbreedte van de ontvanger.
5. Als ze hun prooi vervolgen, gebruiken ze simultaan hun terrem- of obstakelvermijdingssonar om botsingen te vermijden.
Wij hebben daarvoor twee radars nodig.
6. Sommige soorten hebben, doormiddel van fasesturing, de mogelijkheid de geluidsbundel te laten zwaaien zonder de kop te bewegen.
7. Sommige soorten gebruiken holografische technieken.
8. De efficiëntie van de jacht is te danken aan een sneUe en precise „servo"-sturing
van hun bewegingen. Ze kunnen binnen 1 cm 180° van koers veranderen.
9. Ze hebben een formidabel geheugen. Als ze een ruimte met hun sonar verkend
hebben, wordt de informatie in het geheugen opgeslagen en verder voor de navigatie gebruikt. De sonar wordt dan afgezet om energie te sparen (vgl. cruise
missUe).
10. De kleine bruine vleermuis is 13 orden van grootte efficiënter m de detectie van
doelen vergeleken bij zeer geavanceerde radars, zoals de AN/FPS16, als het gewicht van de sensor (hersens) in aanmerking wordt genomen.
Voorwaar een vruchtbaar terrein van onderzoek voor hen die de uhdaging durven
aanvaarden. Welhcht vmden zij nieuwe methoden voor problemen die radaringenieurs nog niet aankunnen.

FOTOSYNTHESE
door
H.J. van Gorkom
De ontdekking van de fotosynthese
De fotosynthese werd 200 jaar geleden ontdekt door een drietal verhchte amateuronderzoekers. De Engelsman Priestley ontdekte zuurstof en de zuurstofontwikkeling
door planten. Hij oogstte daarmee veel roem, vooral omdat eindehjk duidehjk werd
tot welk nut van de mens de „onbruikbare" planten dienen. Priestley was niet aüeen
een uitmuntend experimentator, maar ook een zeer opstandig predikant. Hij bracht
het later tot ereburger van de Franse Repubhek en vluchtte naar Amerika. IngenHousz, een beroemd hofarts die de kinderen van keizerm Maria Theresia met succes
tegen pokken vaccineerde, ontdekte dat hcht nodig is voor de zuurstofontwikkehng
door planten. De ploeterende pastoor Senebier tenslotte wist zijn ontdekking van de
koolzuurassimÜatie bijna voorgoed te begraven in drie boeken vol onverteerbare
tekst.
Kwanthatieve analyse door De Saussure bracht 20 jaar later de deelname van water
aan het Ucht. In 1842 verscheen de wet van behoud van energie. Robert Mayer zelf
beschreef de imphcaties van zijn wet voor de betekenis van de fotosynthese korte tijd
later. Fig. 1 geeft hiervan een mdruk. De samenwerking van twee Uchtreacties en de
centrale plaats van waterstofionen symboliseren meer recente inzichten.
Na 1860 is een steeds groeiende stroom pubhkaties uit het fotosyntheseonderzoek
gekomen; ik noem slechts het baanbrekend werk van Van Niel, maar afgezien van
enkele klassieke proeven van Emerson en Van HiU kwam het onderzoek naar het
mechanisme van de fotosynthese pas rond 1950 goed op gang, met het pionierswerk
van Calvin aan de biochemie en van Duysens aan de biofysica van het proces. Er
verschijnen nu dagehjks een stuk of vijf publikaties over fotosynthese.
Plaats van de fotosynthese
De fotosynthese vmdt plaats in de groene delen van planten, constateerde reeds
higen-Housz. (Fig. 2) Het bladgroen, chlorofyl, blijkt gelokahseerd in korrels,
„chloroplasten", in de plantecel. Elektronen-micorscopisch is te zien, dat het cytoplasma van de cel geen verbinding heeft met het „stroma" van de chloroplast: er
hggen twee membranen tussen. De chloroplast lijkt een cel in de cel en heeft ook een
eigen DNA- en eiwitsynthese-apparaat. In het chloroplast-stroma bevindt zich een
zeer ingewikkeld opgevouwen membraan, dat schijnbaar probeert met een zo groot
mogelijk oppervlak een zo klein mogelijk volume te omsluiten. De biochemie van de
fotosynthese, met name de synthese van kooUiydraten uit C O 2 , blijkt zich in het
stroma af te spelen, terwijl het membraansysteem uh biochemisch oogpunt eigenlijk
beschouwd moet worden als één gigantisch enzymcomplex. Het katalyseert een foto-

Natuurkundige Voordrachten N.R. 60. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Düigentia te 's-Gravenhage op 30 november 1981.
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Fig. 1 Cyclus van fotosynthese en ademhaling. Zonlicht, geabsorbeerd door het
fotosynthese-apparaat, veroorzaakt een elektronenoverdracht van water naar koolzuurgas, waarbij zuurstof als „afvalprodukt" vrijkomt en kooUiydraten worden gesynthetiseerd. In de ademhaling gebeurt het omgekeerde. Bij beide processen volgen
waterstofionen een aparte weg, die de koppeling aan energieverbruikende reacties
teweegbrengt.

chemische elektronenoverdracht van water naar NADP (nicotinamide adenine dinucleotidefosfaat), gekoppeld aan de synthese van het energierijke ATP (adenosine
trifosfaat). NADPH en ATP worden verbruikt bij de assimüatie van COj. Het membraan bestaat, net als andere biomembranen, uit een dubbellaag van vetmoleculen,
waar aUerlei eiwitten doorheen steken, in zitten en tegenaan liggen. Het chlorofyl is
aan enkele van die eiwitten gebonden. In twee typen van deze chlorofyl-eiwitcomplexen, de zogenaamde reactiecentra, vinden de primaire reacties van de fotosynthese plaats.
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Fig. 2 Het clilorofyl (bladgroen) is gebonden aan eiwitten, die in het membraan in
de chloroplast (bladgroenkorrel) ingebed zijn.

Lichtabsorptie en energieoverdracht
De eigenschappen van chlorofyl zelf zijn bepalend voor veel aspecten van structuur
en functie van de reactiecentra. Bij de absorptie van een foton (een quantum hchtenergie) door een chlorojylmolecuul wordt een elektron in een andere baan gebracht
en direct daarna, in -IO-'"seconde, passen de atoomkernen in het molecuul zich aan
de nieuwe situatie aan door kleine wijzigingen m hun onderhnge trihingstoestanden
(Flg. 3). Deze onvermijdelijke „interne conversie" dissipeert de door het foton toegevoegde energie tot er 1,8 eV van over is. Deze „laagste aangeslagen toestand", die
correspondeert met de energie van een quantum rood hcht, heeft een levensduur in
de orde van een miljardste (10"^) seconde. Terugval naar de grondtoestand, al dan
met onder mtzenden van een quantum rood hcht (fluorescentie), bepaah die levensduur ten dele, maar ook kan in die tijd de spin van het elektron omkeren. Dan
ontstaat de zogenaamde triplettoestand, die niet alleen een veel lager energieniveau
heeft maar bovendien snel moet worden (en wordt) afgevoerd omdat anders een
destructieve reactie met zuurstof kan optreden.
Het fotosynthese-apparaat moet de energie van het aangeslagen chlorofyl dus in
veel mmder dan 10-'seconde benutten. Het blijkt, dat slechts een half procent van de
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Fig. 3 Lichtabsorptie door clirorofyl en verval van de aangeslagen toestand. In de
triplettoestand (T) is de spininrichting van het aangeslagen elektron omgekeerd.

chlorofylmoleculen fotochemisch actief is. De overige werken als een antenne; zij
geven de aangeslagen toestand snel (10-'^s)aan elkaar door. De mogelijkheid hiertoe
is zeer sterk afhankelijk van hun onderlinge afstand en oriëntatie, die kennehjk
vasthgt in een eiwitstructuur.
De ladlngsscheidmg
Het fotochemisch actieve chlorofyl, verder aangeduid met P, staat het aangeslagen
elektron zeer snel(10-"s) af aan een ander molecuul, maar dit kan nog nauwelijks
een staWlisatie betekenen, omdat het elektron ook zeer snel terug kan. Een factor 10
stabihsatie, dus 10 x zo snel heen als terug, komt overeen met een vrije-energieafname van 0,06 eV (bij normale temperaturen). Om als drijvende kracht voor de
langzame biochemische reacties te kunnen dienen, moet de energie in ruwweg 1 0 ' ° x
zo stabiele vorm worden gegoten waarbij dus ~ 0,6 eV als warmte gedissipeerd moet
worden. Waarschijnlijk kan dat gewoon niet zo snel, maar bovendien zou die stabihsatie zonder intermediairen misschien ten opzichte van het veel lagere tripletniveau
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moeten plaats vinden omdat liet elektron bij terugreactie zijn spin-richting aUang
„vergeten" is. De stabihsatie moet dus via nunstens één, liefst zeer hoog-energetisch
mtermediah verlopen en een kortsluhing van de terugreactie, buhen dat intermediair
om, moet verhinderd worden. Het hele proces van ladingsscheiding vindt dan ook
plaats in de vaste eividtstructuur van het reactiecentrum. In dezelfde gedachtengang
valt te begrijpen waarom de uitemdehjke produkten aan verschillende zijden van het
fotosynthesemembraan verschijnen.
Het secundair elektrontransport
Wat er na de ladingsscheiding gebeurt is niet in alle fotosynthetische organismen
hetzelfde. De huidige situatie is historisch, of liever prehistorisch, gegroeid en alleen
hl dat kader hopelijk te begrijpen. De eerste levende cellen op aarde moeten zich
hebben gevormd in een geconcentreerde soep van aminozuren en andere organische
verbindingen, onder een atmosfeer die aanvankelijk reducerend was en geleidelijk
neutraal werd, maar nog geen zuurstof bevatte. Deze cellen voorzagen in hun voedselen energiebehoefte door opname en vergisting van de organische verbindingen in hun
milieu. Verarming en welhcht verzuring daarvan heeft reeds zeer vroeg geleid tot het
ontstaan van een enzym m het celmembraan dat actief waterstofionen naar buiten
pompt, om de opname van organische verbindingen te bespoedigen (Fig. 4A).
Verdere uitputting van de voedselbron leidde tot allerlei mechanismen om opgeraakte
verbindingen uh nog aanwezige te maken en ook om koolzuurgas te binden en met
behulp van ferredoxine te reduceren tot organische stoffen. Welhcht was er ook reeds
voor het ontstaan van de fotosynthese een op cytochromen gebaseerde elektrontransportketen gevormd, waarbij chinonen als protonenpomp werkten.
De eerste fotosynthesesystemen hebben de reductie van ferredoxine of de protonenpomp aangedreven. Beide typen bestaan nu afzonderlijk in de groene, respectievelijk purperbacteriën, maar hun beider aanwezigheid in de andere fotosynthetische
organismen doet vermoeden dat het ene systeem zich uit het andere ontwikkeld
heeft. Mijn persoonlijke visie is, dat het oudste systeem ferredoxine reduceerde (Fig.
4B), dat de purperbacteriën dh vermogen later verloren hebben, en dat aan de zuurstof-ontwikkelende cyanobacteriën (blauwwieren) een organisme voorafging dat de
systemen van de huidige groene bacteriën en purperbacteriën combineerde (Fig. 4C).
Zuurstofontwikkeling
De fotosynthetische wateroxidatie (Fig. 4D) veranderde het wereldbeeld volkomen.
De mogelijkheid om elektronen aan water te onttrekken maakte een enorme uitbreiding van de betrokken organismen mogelijk: zij konden overal groeien waar water
en licht was en zij hebben ongetwijfeld bestaan in vele kleuren. Het verschijnen van
zuurstof en daarmee de beschermende ozonlaag in de atmosfeer had dramatische
gevolgen.
Door de uitbreiding van de water-oxiderende organismen over de wereld kwamen
grote hoeveelheden organische verbindingen in het milieu en een hedendaagse bacterie
die uhsluitend COj als koolstofbron gebruikt zou een anachronisme zijn. Tal van
fotosynthetische bacteriën hebben dan ook hun fotosystemen verloren en zijn voor
hun energievoorziening geheel aangewezen op de ademhaling, die overigens via dezelfde elektronentransportketen verloopt. Veel purperbacteriën kan men als tussenvormen beschouwen: zonder zuurstof in licht maken zij een fotosysteem, met zuurstof in donker maken zij in plaats daarvan een cytochroom-oxidase.
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Fig. 4 Evolutie van het fotosynthesemembraan.
A. Reeds voor de ontwiklceling van de fotosynthese was een enzym in het celmembraan aanwezig dat actief, onder verbruik van het energierijke ATP, protonen de
cel uit pompt. Dit stimuleert de opname van bijvoorbeeld aminozuren, die in de
geprotoneerde vorm wel, maar in de negatief geladen vorm niet het celmembraan
kunnen passeren.
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B. Het meest „primitieve" fotosymhese-apparaat, zoals dat nog in groene bacteriën
voorkomt. Antennechlorofyl, het fotochemisch actieve chlorofyl (P), minstens één
mtermediah (I) en een elektronenacceptor, in dit geval een ijzer-zwavelverbinding
(FeS), maken deel uit van het „reactiecentrum", een pigment-eiwitcomplex dat bij
behchting een elektron van de buhenzijde van het celmembraan naar de binnenzijde
transporteert. Via een aantal secundahe elektronenacceptoren, eveneens FeS¬
verbindingen, kan het elektron aangewend worden voor COa-reductie, terwijl het
geoxideerde via een cytochroom (c) een elektron kan onttrekken aan zwavelwaterstof ( H 2 S ) in het müieu. Een andere mogelijkheid is, dat de elektronen een cyclus
rond het reactiecentrum doorlopen via een in het membraan aanwezige complex van
cytochi-omen en chinonen, waarbij tevens protonen de cel uitgepompt worden. Via
het enzym van Fig. 4A kan dat tot ATP-synthese leiden.
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C. Hypothetische situatie in een voorouder van de water-oxiderende organismen en
de purperbacteriën. Naast het ferredoxine (FeS) reducerende systeem is tevens een
vereenvoudigd fotosynthesesysteem aanwezig dat een chinon als elektronenacceptor
heeft en uitsluitend cyclisch elektronentransport voor ATP-synthese verzorgt. Door
verhes van het ferredoxine-reducerende systeem kunnen de huidige purperbacteriën
zijnontstaan.
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D. Aan het cychsche systeem is nu een water-oxiderend enzym toegevoegd en de
cyclus via cytochroom c is niet langer mogelijk. Dit is de situatie bij cyanobacteriën
(blauwwieren). Wat vroeger de „buitenzijde" van het membraan was, is nu via
mstulpmg en afsnoering een ruimte omsloten door een membraan binnen de cel
geworden. In hogere planten is het cytochroom c vervangen door het koper-eiwit
plastocyaan (PC).
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Endosymbiose
De tot nu toe besproken organismen noemt men Eubacteriën. Daarnaast zijn er
andere takken van de evolutie te onderscheiden die in de meest fundamentele eigenschappen als eiwitsynthese en celomhuUing van de Eubacteriën en van elkaar verschillen. Tot de zogenaamde Archaebacteriën rekent men de tegenwoordige methaanvormers, meesters in het afbreken van plantaardige celwanden en essentieel voor de
spijsvertering van onze koeien (en bijvoorbeeld van termieten), maar ook de Halobacteriën, die een eigen ademhaling en zelfs een fotochemische protonpomp, gekoppeld aan ATP-synthese, hebben ontwikkeld.

aëro'
anaëro'

eerste

cellen

Fig. 5 Evolutie van de eenceUige organismen. De in Fig. 4 geschetste ontwikkehng
vond alleen in de Eubacteriën plaats. De eukaryoten hebben ademhahng en fotosynthese verworven door het opnemen van Eubacteriën als „endosymbionten" die
vervolgens gedegenereerd zijn tot mitochondriën, respectievelijk chloroplasten. De
Chlorobiaceae (en Chloroflexus?) zijn groene bacteriën; Chromatiaceae en Rhodospirillaceae zijn purperbacteriën.

Onze voorouders, die later de celkern uitvonden en sindsdien Eurakyoten mogen
heten, hadden zich misschien van het begin af toegelegd op het opeten van andere
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bacteriën. Zij liebben waarschijnlijk wel een soort oxidatief elektrontransport ontwikkeld om zich enigszins tegen zuurstof te beschermen, maar hun gouden tijd brak
aan toen zij een opgeslokte aerobe eubacterie in leven lieten en in ruh voor organische verbindingen ATP lieten betalen. De mitochondriën, die de ademhaling van
onze cehen verzorgen, stammen rechtstreeks van deze eubacterie af en gebruiken nog
dezelfde van de fotosynthese afgeleide elektrontransportketen. Deze symbiose voorzag de eukaryote cel voor het eerst van een efficiënt energiemetabolisme. Een gevaarHjke jager ontstond, wiens nakomelingen weldra het wereldbeeld zouden bepalen.
Sommige van hen gingen een tweede „symbiose" aan, dhmaal met opgeslokte wateroxiderende fotosynthetische bacteriën, en heten zich voeden met de fotosyntheseprodukten. Deze combinatie, de algen, nam de plaats in van de „vrij-levende" wateroxiderende bacteriën, doordat de fotosynthese en de ademhaling in die bacteriën met
elkaar concurreren. In de algen verloor de fotosynthetische endosymbiont zijn ademhaling - en werd daarmee een chloroplast - zodat ademhahng en fotosynthese nu
gelijktijdig konden plaatsvinden in gescheiden compartimenten. Met uhzondering van
de cyanobacteriën („blauwwieren") verdwenen de water-oxiderende bacteriën geheel;
slechts de chloroplasten van de verschiUende groepen algen herinneren aan hun bestaan. Gelukkig is juist van de groenwieren, waar aUe hogere planten van afstammen,
een mogelijke bacteriële voorouder van de chloroplast in leven gebleven: Prochloron.
Het fotosynthese-apparaat is tijdens de verdere evolutie eigenlijk niet veranderd
(Fig. 4D). Aleen wil ik nog één ontwikkehng bespreken, die het gevolg is van het
droogteprobleem van landplanten en die het gebrek aan visie van de evolutie schijnt
te Ulustreren.

Het COj-assimilerend enzym, „Ribulosebifosfaat carboxylase"
Her RuBPCarboxylase is ontwikkeld door primitieve fotosynthetische organismen
toen er nog veel C O 2 en weinig O 2 was. Nu er 500 maal zoveel O 2 als C O 2 in de
atmosfeer is, blijkt RuBPCarboxylase niet alleen met C O 2 , maar ook met O 2 te
reageren, wat resuheert in een energie-verbruikende afbraak van koolhydraten, in
plaats van synthese. Tot nog toe heeft geen evolutie en geen genetische manipulatie
daar iets tegen gedaan, hoewel tientaUen procenten van de fotosynthese-opbrengst er
door verloren gaan. Het enzym werkt langzaam, drie maal per seconde, en er is dus
veel van nodig: het is het meest voorkomende eiwit op aarde. Maar juist doordat het
zo langzaam werkt, is het ook het logische aangrijpingspunt voor regulatiemechanismen. Dh zou vervanging door een beter enzym wel eens extra onwaarschijnlijk
kunnen maken.
De fotosynthese is (overdag) gewoonlijk door C O 2 beperkt. Deze beperking wordt
des te nijpender als een plant gedwongen is zijn gaswissehng te beperken omdat hij
anders zou uhdrogen. Om dit probleem te bestrijden hebben cactussen en vetplanten
een mechanisme ontwikkeld om 's nachts C O 2 vast te leggen in organische zuren en
deze voorraad overdag voor fotosynthese te benutten. Sommige planten, met name
tropische grassen als mais en suikerriet, scheiden COa-opname en -reductie niet in de
tijd maar ruimtelijk: de chloroplasten in een laagje cellen rondom de vaatbundels fde
nerven van het blad) verzorgen de normale koolhydraatsynthese, terwijl de daarbuiten gelegen cehen zorgen voor het vasüeggen van C O 2 in organische zuren en het
transport daarvan naar de bovengenoemde vaatbundelschede. Deze droogte-aanpassingen kosten wel energie en zijn in ons klimaat kennelijk niet rendabel.
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Er is over de biochemisclre reacties in liet chloroplast-stroma natuurlijlc nog veel meer
te zeggen. Ook de interactie tussen chloroplast en cytoplasme vormen een verhaal
apart. Zo ook de regulatiemechanismen die hun invloed op het fotosyntheseproces
op alle tijdschalen van lichtabsorptie tot de cyclus der jaargetijden doen gelden. Het
fotosynthese-onderzoek strekt zich uit over vele natuurkundige, scheikundige en biologische vakgebieden en vormt nog een even fascinerende uitdaging als destijds voor
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KERNSPINRESONANTIE - SPECTROSCOPIE
door
M.J.A. de Bie
Inleiding
Kernspinresonantiespectroscopie, beter bekend als NMR-spectroscopie - van «uclear
magnetic resonance - is, sinds de eerste waarneming van een NMR-spectrum in 1950,
m de handen van chemici een bijzonder machtig hulpmiddel geworden voor het
ophelderen van molecuul-structuren en -conformaties en voor het leveren van informatie over moleculaire beweging en dynamica. NMR-spectroscopie is daardoor nu
samen met de infrarood-spectroscopie en de massaspectrometrie, een vrijwel onmisbare mstrumentale analysetechniek in organisch chemische laboratoria. Het toepassingsgebied van de NMR-spectroscopie is echter veel breder dan aUeen de organische
structuuranalyse. Op een recent symposium werden b.v. toepassingen gepresenteerd
die uheenhepen van het bestuderen van het opmerkelijk gedrag van de supervloeistof
He bij een temperatuur van 3 mK tot het bestuderen van de beweeglijkheid van
F-ionen bij 1300 K in een fluoride-matrix. Naast dergelijke exotische toepassingen
IS echter een breed scala van meer alledaagse aanwendingen te vinden, zoals het
bestuderen van synthetische en natuurhjke polymeren, de studie van metabole processen, het volgen van reacties, de studie van biologische membranen enz. enz. In de
NMR-spectroscopie worden nog voortdurend nieuwe experimentele technieken ontwikkeld, waardoor het toepassingsbeleid steeds groter wordt en de informatie uit de
spectra steeds beter toegankelijk wordt. Het nieuwste, veel belovende, toepassingsgebied hgt m de medische sector. Het blijkt nl. mogelijk met NMR gelocahseerd
weefsels en weefselstructuren in vivo in mens en dier waar te nemen. Er kunnen zelfs
NMR-afbeeldingen analoog aan röntgen-schaduwbeelden verkregen worden van mens
dier en plant. Hiermee kan een potentieel zeer belangrijke, niet invasieve, diagnostische techniek aan het arsenaal van de medicus worden toegevoegd.
Kem in een magneetveld
Met NMR-spectroscopie kunnen die isotopen van elementen bestudeerd worden
waarvan de kern magnetische eigenschappen heeft. Dit houdt in dat vrijwel alle'
elementen uit het Periodiek Systeem met NMR bestudeerd kunnen worden, maar
slechts een gering aantal elementen heeft isotopen met een redelijk hoog natuurlijk
voorkomen, waarvan de kern dusdanige eigenschappen heeft, dat ze routinematig
bestudeerd kunnen worden. Slechts die atoomkernen kunnen met NMR-technieken
gemeten worden, waarin een oneven aantal neutronen en/of protonen zit. Deze hebben een netto impulsmoment, F , omdat er geen voUedige paring van de spins van de
fundamentele deeltjes (protonen en neutronen) in de kern kan plaatsvinden. Deze
paring van de spins is analoog aan de paring van elektronenspins. Het aantal ongepaar-

Natuurkundige Voordrachten N.R, 60. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Düigentia te 's-Gravenhage op 11 januari 1982,
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de kernde|ltjes, n, bepaalt de totale kernspin, I . Er geldt I = Vin. Met het spin-impulsmoment P is een magnetisch dipoolmoment geassocieerd (zoals er altijd een magnetisch moment geassocieerd is met circulerende ladmg), waarvan de grootte /u gegeven
wordt door ju = 7 ? . 7 , de gyromagnetische verhouding, is karakteristiek voor een
bepaalde kern. Op een magnetische dipool werkt in een magnetisch veld een richtend
moment (kompas!). Op atomaire schaal wordt dit richtend moment tegengewerkt
door de warmtebewejiM. hi een magnetisch veld heeft een magnetische dipool een
potentiële energie —(ju . B ) . Voor een wUlekeurige atomaire dipool kan deze energie in
de stationaire toestand niet iedere waarde hebben, omdat in een bepaalde richting het
impulsmoment gequantiseerd is, d.w.z. slechts bepaalde waarden kan hebben. Het
aantal mogelijke oriëntaties van de kernspin t.o.v. het magneetveld wordt bepaald
door I;het aantal oriëntaties en daarmee het aantal Zeeman-kernspinenergieniveaus is
21 + 1. Voor een kern met kernspin I = Vi, zijn er dus slechts twee oriëntaties mogelijk: de kern kan zich parallel of antiparallel aan het veld instellen. Het energieverschil
AE tussen twee opeenvolgende Zeeman-kernspinenergieniveaus is 7 R B (fig. 1). R is de
eenheid van impulsmoment.

Fig. 1 Zeemandiagram voor kernen met \ = V2.

Er kan nu energie door de kernspins worden opgenomen als elektromagnetische
straling wordt aangeboden die voldoet aan de z.g. resonantieconditie:
AE = hf = 7 l i B of

f = ; ^ B

27r

Hierin is f de frequentie van de straling. Voor NMR is dit strahng in het meter-golfge-
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bied, voor de normaal gebruikelijlce veldsterktes, vandaar de oude naam radiofrequentiespectroscopie voor NMR spectroscopie. De resonantiefrequentie f komt klassiek
gezien overeen met de precessiefrequentie van de kernspin rond de veldrichting.
Dë NMR-spectrometer
Voor het waarnemen van een NMR-signaal wordt de opstelling van fig. 2 gebruikt.
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Fig. 2 Schema van een „cross-coh" kernspinresonantiespectrometer
Het monster bevindt zich, in oplossing, in een dunne glazen buis tussen de polen van
een magneet met een zeer homogeen veld. Deze magneet kan een ijzerkern-magneet
zijn (voor velden tot 2,3 Tesla) of een supra geleidende solenoide (momenteel voor
velden tot 14 T). De effectieve homogemteit van het veld over het gevoelig volume
van het monster is tegenwoordig 1 : ] 0 % f beter. Dit wordt mede bereikt door het
monster te laten ronddraaien (spinnen) waardoor de inhomogenheh goeddeels wordt
uitgemiddeld. Om het monster is een gecombineerde zend/ontvangstspoel aangebracht. De radiozender levert coherente straling van de juiste (resonantie) frequentie.
Om een spectrum te kunnen aftasten, is deze frequentie variabel. De ontvangstspoel
met de afgestemde ontvanger meet de opgenomen energie of neemt de gestimuleerde
emissie van straling waar. Tegenwoordig is de spectrometer vaak gekoppeld met een
computer voor het besturen van de spectrometer (nodig bij moderne NMR-methoden) en het opslaan en verwerken van de gegevens.
hl sommige spectrometers worden gescheiden zend- en ontvangspoelen gebruikt,
terwijl om een spectrum af te tasten het vroeger gebruikelijk was dat het magneetveld
werd gevarieerd, In NMR-spectra is het nog altijd gebruikelijk spectra te schrijven met
twee x-assen, nl, een veld-as, die van links naar rechts toeneemt en een frequentie-as,
die van rechts naar Hnks loopt.
De chemische verschuiving
Als met NMR aheen maar een enkelvoudige overgang zou kunnen worden waarge-
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nomen, zou NMR hoogstens een stuk gereedschap kunnen zijn voor fysici voor het
meten van gyromagnetische verhoudingen. Gelukkig is er de chemische verschuiving
die de methode voor fysici minder interessant maakt maar voor chemici des te meer.
Als een atoom wordt geplaatst in een homogeen magnetisch veld, is het magneetveld
dat de atoomkern ervaart niet gelijk aan het aangelegde veld (fig. 3), maar de elec-

Fig. 3 De magnetische afscherming van een kern door zijn elektronenwolk

tronen wolk rond de kern schermt het aangelegde veld een klein beetje af. In de
elektronen wolk wordt a.h.w. een kringstroom geïnduceerd die het aangelegde veld
tegenwerkt. De grootte van deze afscherming zal afhangen van de totale elektronenverdeling rond de kern, of beter in het molecuul als het atoom in een molecuul zit.
Immers de krmgstroompjes, die overal in het molecuul geïnduceerd worden, geven

NO:
, ó

N K
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ö

Fig. 4 De chemische verschuiving van de '"'N-kernen in een NH4N03-oplossing
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aanleiding tot magnetische dipoolvelden die elders in het molecuul ervaren worden
De chemisch verschiUende atomen van een element in een molecuul zullen dus verschiUend afgeschermd worden. Dh is weergegeven in fig. 4 voor de '"N-kernen van
N H 4 N O 3 in oplossing.
Dh spectrum is een schematische weergave van het oudst bekende NMR-spectrum
dat in 1950 door Proctor en Yu werd waargenomen. De '%-kern van het NH4'-ion
ondervindt een andere afscherming dan die van het NOa'-ion, hetgeen voor een
gefixeerde resonantiefrequentie betekent dat het externe veld waarbij de resonanties
worden waargenomen, verschiUend moet zijn. Voor een gefixeerd veld zijn uheraard
de resonantiefrequenties verschillend. De basis van de NMR-spectroscopie is nu dat
het veld B ter plaatse van een kern niet het aangelegde veld is maar een afgeschermd
veld is dat wordt gegeven door
B = Bo(l-a)
a is de afschermingsconstante.
In een NMR spectrum wordt a relatief gemeten als een chemische verschuiving 5
t.o.v. een referentie-NMR-signaal (met afschermingsconstante Oj),
' '
5 (in ppm, parts per mUhon) = {a^ - o) X 10*
Uit het voorgaande zal duidelijk zijn dat de afschermmg afhangt van de oriëntatie
van het molecuul t.o.v. het magneetveld, a is anisotroop, het is een tensor. Dh is te
zien m het NMR-spectrum van de vaste stof Pb(N03)2 hi poedervorm (fig. 5), dat een

Fig. 5 Het shift-anisotropie-spectrum van loodnitraat
karakteristieke distributie van a vertoont. In oplossing wordt a uitgemiddeld tot de
isotrope waarde en het is deze waarde die gebruikt wordt als chemische verschuivingen gecorreleerd worden met structuren.
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Fig. 6 toont de 'H-cliemisclie verschuivingen in een mengsel van oplosmiddelen. De
referentie is hier tetramethylsUaan, TMS, Si(CH3)4, een stof met een grote afschermingsconstante voor de protonen.
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Fig, 6 'H-chemische verschuivingen van enkele oplosmiddelen

De spin-spin koppelmg
Een wülekeurige stof zal in het algemeen niet een NMR-spectrum geven dat slechts
bestaat uh enkelvoudige lijnen. Alle kernen die een magnetisch moment bezitten
beïnvloeden elkaar door de ruimte met hun magnetisch dipoolveld (fig, 7), In een
vloeistof middelt deze ruimtelijke interactie, door het sneüe rondtuimelen van de
moleculen, echter uit tot nul, zodat de kernen zich zullen gedragen alsof er tussen
hen geen interactie bestaat. Deze directe interactie (dipool-dipool koppehng) is niet
de enige interactie die mogelijk is tussen magnetische kernen. Kernen, die aan elkaar
gekoppeld zijn via één of meer chemische bindingen, vertonen een interactie met
elkaar die niet dipolair is, maar die wordt voortgeplant door de chemische bindingen
via een interactie van de magnetische momenten van de kern en de - grote - magnetische momenten van de elektronen in de bindingen. De aard van deze interactie is

INDIRECT
(VIA

BINDINGEN)

DIRECT

(DOOR

DE RUIMTE)

Fig. 7 Interacties tussen magnetische kernen
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Bo
Fig, 8 De wederzijdse polarisatie van elektronen- en kernspins
geschetst in fig, 8, De 'H-kern polariseert de bij hem horende s-elektronen (dit kan
omdat deze elektronen een eindige kans hebben om op de kern te zitten) en deze
elektronen zorgen ervoor dat de bij de '^C-kern horende elektronen in de binding
tegengesteld gepolariseerd worden (de elektronen zijn immers gepaard). Op hun beurt
zorgen deze elektronen weer voor een lichte voorkeurspolarisatie van de "C-kern. Dit
betekent in feite dat het voor de "C-kern meer of minder voordeUg is om parallel
met het veld Bq te staan al naar gelang van de oriëntatie van de
kern. Deze
interactie wordt spin-spin koppehng genoemd en middelt niet uh. Door deze interactie worden absorptielijnen opgesplhst in muhipletten met een voorspelbaar aantal
hjnen met voorspelbare afstanden en relatieve intensiteiten. De grootte van de opsplitsing wordt de spin-spin koppelingslcomtante, J, genoemd. Hij wordt gemeten in
Hz,
Uit de opsphtsing van een signaal kan nu iets gezegd worden over het aantal
naburen en, omdat de interactie wederzijds is, welke deze buren zijn. Zo splitsen
twee identieke buren, elk met kernspin I = Vi, een signaal op in drie lijnen met
mtenshehen 1:2:1. Deze intensheitsverhouding is een gevolg van het feit, dat beide
buren statisdsch gezien de volgende instelmogelijkheden hebben t.o.v. Bq: beide
parallel, beide antiparahel en één parahei en de andere antiparahel op twee manieren
( t l en I t ) . Drie identieke buren geven een kwartet met intensiteiten 1:3:3:1 enz.
Fig. 9 laat een 'H-spectrum van ethylformiaat zien, waarin de opsphtsingen aangeven
dat er een ethyl groep in het molecuul zit.

Fig. 9 Proton-NMR-spectrum van ethylformiaat
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De grootte van de koppelingsconstante hangt af van een groot aantal factoren. Zo
neemt de koppelingsconstante af met het aantal bindingen waarover de koppeling
plaats vindt. Uit het mechanisme is dit zonder meer te verwachten. Een koppeling
over drie bindingen is afhankelijk van de tweevlakshoek tussen de koppelende kernen
(fig. 10). Met deze afhankelijkheid is het dus mogelijk met NMR-spectroscopie conformaties te bepalen, vooropgesteld, dat eerst allerlei substituenteffecten op de
koppeling geëlimineerd zijn.
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De analyse van een spectrum
6 en J zijn, samen met de geiiitegreerde pieldntensiteiten, de belangrijkste spectrale
parameters bij een structuuranalytisch probleem in de proton-NMR.
Als voorbeeld volgt hier de analyse van het protonspectrum van fig. 11. Het betreft
hier een verbindhig die C, H en O bevat met een molecuulgewicht van ± 120. Bij de
analyse wordt gebruik gemaakt van correlatietabellen voor chemische verschuivingen.
Een heel grove tabel voor ' H en '^C chemische verschuivhigen voor 100 MHz- resp.
25 MHz-spectra is weergegeven in fig. 12.
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Uit het spectrum van fig. 11 blijken de volgende gegevens:
a.
5 = 7,14 + 0,1
enkele lijn met sateUieten
b.
5 = 3,67
triplet 1:2:1, J = 6a 7 Hz
c.
6 = 2,74
triplet 1:2:1,1 = 6 a 7 Hz
d.
5 = 2,4
brede lijn

5H
2H
2H
1H

Er kunnen nu n X 10 protonen in het molecuul zitten; gezien het molecuul gewicht
is 10 H's het meest waarschijnlijk. Het patroon bij b en c duidt op een - C H 2 - C H 2 fragment, dat aheen maar wederzijds opgesplitst wordt. Het signaal d wijst op het
voorkomen van een proton dat uitgewisseld kan worden. Het brede signaal geeft aan
dat dit proton niet voortdurend in een bepaalde omgeving zit. Gezien het gegeven dat
zuurstof aanwezig is, is dit signaal waarschijnlijk afkomstig van een - O H groep. Uit
flg. 12 blijkt dat b en c van waterstoffen aan sp^-gehybridiseerde koolstofatomen
afkomstig zijn en dat a waterstof moet zijn aan sp^-gehybridiseerde koolstof (alkeen
of aromaat). Gezien de intensiteit van 5 H's is het waarschijnlijk dat a aflcomstig is
van een monogesubstitueerde fenylrmg.
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Combinatie van de gegevens levert als structuur

C H, — C H, — O H

a

a

i

Molecuulgevvicht = 122

d

De methyleen groep bij 3,67 ppm kan alleen afkomstig zijn van een CHj naast een
en een - C H 2 - ; het signaal ligt op vrijwel dezelfde plaats als de methyleengroepen in dioxaan (fig. 6). Op soortgelijke wijze kan voor de overige signalen nagegaan worden dat de verklaring juist is.
Bij de analyse van het spectrum is gebruik gemaakt van lijnbreedte-informatie. De
hjnbreedte van een absorptielijn, Afi^, voorzover die niet bepaald wordt door de
inhomogenheh van het veld, wordt, via de onzekerheidsrelatie van Heisenberg, bepaald
door de levensduur van de Zeeman-kernspinenergieniveaus. De natuurlijke lijnbreedte
bij kleine moleculen is doorgaans zeer klein ( < 1 Hz), zodat processen als uhwisseling
etc, die de levensduur sterk bekorten, al snel een meetbare lijnverbreding geven. Uh
de lijnbreedte kan kwanthatieve informatie gehaald worden over de dynamische
processen in het monster.
De gevoeligheid van NMR
Een NMR-signaal kan slechts waargenomen worden als er sprake is van netto-absorptie of netto-emissie, dus als er een verschil in populatie tussen het laagste en het
hoogste energieniveau is (fig. 1). Bij de NMR-spectroscopie zijn deze populatieverschiUen zeer klein. De Bohzmannverdeling over de energieniveaus is b.v. voor
'H-kernen hi een veld van 2,35 Tesla, resonantiefrequentie 100 MHz, bij 300 K
(kamertemperatuur) zodanig dat er 1.000.016 kernen parallel aan het veld staan
tegen 1.000.000 die antiparallel staan. Deze overmaat van slechts 16 kernen op de
2.000.000 is verantwoordelijk voor het kunnen waarnemen van het proton-NMRsignaal. Bij '^C geldt voor dit veld dat de resonantiefrequentie 25 MHz is. Dit heeft
tot gevolg dat er nu slechts 1.000.004 kernen parahei tegen 1.000.000 antiparahel
aan het veld staan. De gevoehgheid waarmee '^C kan worden waargenomen is dus in
eerste instantie 4 X zo klein als voor ^H. Omdat ook het quantum 4 X zo klein is en
de overgangswaarschijnlijkheid eveneens, geldt dat de gevoeligheid voor '^C bij hetzelfde veld 64 X zo klein is als voor ^H. In het algemeen geldt dat bij constant veld de
gevoeligheid, voor een gelijk aantal actieve kernen, evenredig is met f^. Bij het bovenstaande is nog geen rekening gehouden met het natuurlijk voorkomen van de actieve
kern. De ^^C-isotoop komt maar voor 1,1% in de natuur voor, zodat de totale detecteerbaarheid van koolstofkernen een factor 5700 slechter wordt dan die van waterstofkernen. Relevante NMR-gegevens zijn samengevat in de tabel voor een aantal
kernen.
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Magnetisch
actieve Icern

^Li

^'Si
31p

Spin
1/2
1
3/2
3/2
1/2
1
1/2
5/2
1/2
1/2
1/2

Resonantie fre- Natuurlijk
quentie (MHz) voorkomen
bij 1,41 T.
in%
60,0
9,2
23,3
19,2
15,1
4,3
6,1
8,1
56,4
11,9
24,3

99,98
0,02
92,57
81,17
1,11
99,64
0,36
0,04
100,00
4,70
100,00

Gevoeligheid Detecteerbaarbij gelijk aan- heid
tal kernen
("C = l )
100
1,0
29,4
16,5
1,6
0,1
0,1
2,9
83,4
7,9
6,6

5,67.10^
8,58.10"^
1,54.10^
7,61.10^
1
5,74
2,16.10-2
6,14,10-2

4,73.10^
2,09
3,77.10^

Wat betekent dit nu in de praktijk? Met een conventionele routine 60 MHz protonNMR-spectrometer kan een interpreteerbaar protonspectrum van ca, 2,5 mg van een
steroid verkregen worden in 250 s, zonder over te gaan op microtechnieken. Met
microtechnieken, die nogal bewerkelijk zijn, kan een factor 3 a 5 winst geboekt
worden.
De detecteerbaarheid van een kern kan verbeterd worden door te meten bij een
hogere veldsterkte; dan nemen immers het populatieverschil en de quantumgrootte
toe. De winst is in de praktijk globaal evenredig met B^'^ gjj j q q j ^ ^ ^ (de hoogste
frequentie die momenteel beschikbaar is op een commerciële NMR-spectrometer) is
de winst globaal een factor 20; de opname van het spectrum kost dan ongeveer
1000 s, omdat de spectrale breedte veel groter is. Deze is n.l. recht evenredig met B.
Deze spectrometer is echter ook een factor 20 duurder, maar er wordt een extra
voordeel geboekt voor de interpreteerbaarheid van de spectra, omdat de spectrale
dispersie toeneemt. Door spectra coherent op te tellen kan de signaal/ruisverhouding,
en daarmee de detecteerbaarheid, verbeterd worden. De signaal/ruisverhouding is
evenredig met de wortel uit het aantal opgetelde spectra. Voor een winst in de
detecteerbaarheid van een factor 25 moeten dus 625 spectra opgeteld worden. Dit
kost veel tijd; voor het gegeven voorbeeld moet de spectrometer een weekeinde lang
spectra opteUen.
Puls en FT-NMR
NMR is een relatief ongevoelige techniek. In de normale spectroscopie worden ahe
signalen successievelijk afgetast door frequentievariatie. Dh heet CW-spectroscopie
(continuous wave). De sneUieid waarmee zo'n spectrum kan worden afgetast hangt
nauw samen met de resolutie die in het spectrum gewenst wordt. Te snel aftasten
geeft brede lijnen. Omdat van te voren niet bekend is waar de signalen zhten wordt
zo veel tijd verdaan met het optekenen van ruis. Richard Ernst heeft aangetoond, dat
deze verspilling voor het verkrijgen van een frequentie-domeinspectrum niet nodig is.
Als een spinsysteem in één keer in zijn geheel wordt aangeslagen ontstaat een impulsrespons. Dh is a.h.w. een gestimuleerde emissie van straling, De frequenties van de
geëmitteerde straling en de intensitehen ervan komen overeen, binnen zeer ruime
randvoorwaarden, met de frequenties die in een CW-spectrum voorkomen. Alle fre-
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quenties zijn in de respons (een z.g. FID, /ree mduction c?ecay) tegelijlc aanwezig.
Deze respons, een interferogram, hoeft slechts gedurende een tijd waargenomen te
worden die anders besteed zou worden aan het waarnemen van een enkele lijn, om
dezelfde resolutie te krijgen voor alle lijnen in het spectrum. De FID is, zeker voor
complexe spectra, niet rechtstreeks interpreteerbaar. M.b.v. een /^ourier ?ransformatie kan het tijdsdomeinspectrum (de FID) omgezet worden in een frequentiespectrum dat equivalent is met een CW-spectrum. Moderne NMR-spectrometers zijn vrijwel altijd puls-FT-NMR-spectrometers. In deze spectrometers is altijd een computer
ingebouwd die de spectrometer bestuurt, zorgt voor de data acquisitie, de Fouriertransformatie en tenslotte voor de presentatie van het resultaat.
Met puls-FT-NMR wordt een spectrum dus sneller verkregen dan met CW-NMR. De
tijdswmst kan worden omgezet in gevoehgheidswinst door FID's coherent op te
tellen. De winst in detecteerbaarheid voor gelijke experimenteertijd bedraagt voor
proton-NMR globaal een factor 25 en voor ^^C-NMR, de andere veel gebruikte techniek bij de structuuranalyse, globaal een factor 50.
Met de geschetste technieken kan tegenwoordig van 50—lOOng steroid in een
weekeinde een proton-NMR-spectrum gemaakt worden, maar dan zet men wel ahes
op haren en snaren.
Koolstof-13NMR
Structuuranalyses m.b.v. NMR-spectroscopie werden voor het eerst op wat grotere
schaal uitgevoerd aan het eind van de vijftiger jaren, toen routine proton-NMRspectrometers op de markt kwamen. De eerste structuuranalyses vonden dus plaats
aan de hand van protonspectra. Deze geschiedenis is terug te vinden in leerboeken;
daarin ligt nog vrijwel altijd het accent op de proton-NMR. De relatief hoge detecteerbaarheid van de protonen heeft uiteraard veel bijgedragen tot de sneUe ontwikkehng van de NMR als structuuranalytische techniek, maar toch heeft proton-NMR
zwakke kanten.
— het proton zit aan de periferie van het molecuul en geeft slechts indirect informatie over de aanwezigheid van functionele groepen zoals C = O, COOH, quaternaire C, hetero-atomen in een aromatische ring etc.
— proton-chemische verschuivingen zijn relatief gevoelig voor temperatuur, oplosmiddel en anisotropie-effecten.
— proton-spectra kunnen, o.a. door 2°-orde-effecten, zeer complex zijn.
Er was dus een behoefte ook andere kernen, met name ^^C, in organische moleculen voor NMR toegankelijk te maken, omdat het koolstofskelet de ruggegraat van
het molecuul vormt. Het potentiële nut van '^C-NMR, met een bereik van de
chemische verschuiving van ruim 200 ppm (proton 10 ppm), bleek reeds uit metingen
in 1957, maar de experimentele problemen waren groot, vooral omdat '^C in natuurhjk voorkomen 5700 X zo slecht te detecteren is als het proton. Deze problemen zijn
grotendeels overwonnen, maar door de vele spin-spin wisselwerkingen met protonen
zijn gewone '^C-spectra nauwelijks interpreteerbaar voor een complex molecuul. Het
was nodig de spectra te vereenvoudigen en de spin-spin interactie met het proton weg
te werken door het breed-band ontkoppelen van het protonspectrum. Het proton
geeft de koppehngsinformatie dan a.h.w. niet meer door. De '^C-signalen worden dan
singletten, waarvan de chemische verschuiving direct afleesbaar is. De detecteerbaarheid van het '^C-signaal neemt toe door de cohaps van de muhipletten (± 10 X) en,
als extra bonus, door het nucleaire Overhauser-effect (NOE) met maximaal een factor
3. Op dit laatste wordt luer niet verder ingegaan. Door gebruik te maken van alle

59
mogelijldieden kan een 25 MHz "C-spectrum, breedband ontkoppeld, veriaegen
worden van ongeveer 0.1 mg steroid. In de praktijk moeten deze hoeveelheden net
als bij proton-NMR, mmstens een factor 20 hoger zijn om op redehjk eenvoudige
wijze goede spectra te Icrijgen. De combinatie van 'H- en "C-NMR wordt dan een
bijzonder machtige techniek voor de structuuropheldering. De door het breedband
ontkoppelen weggewerkte spin-spin koppehngsinformatie kan de interpretatie van
spectra bemoeilijken, maar deze informatie kan natuurhjk teruggehaald worden
De intensiteitsverhouding van de signalen in een '^C-FT-spectrum is niet gehik aan
de verhoudmg van de aantaUen kernen die verantwoordehjk zijn voor de absorpties
Dit komt doordat de NOE niet voor aUe signalen gelijk is en het feit dat, voor een
optimale gevoehgheid, de volgende pulsexcitatie plaats vindt voordat het Boltzmannevenwicht hersteld is voor ahe kernen. Aangezien de tijdsconstante voor het insteUen
van dit evenwicht, verschillend is voor de verschülende kernen (hij is het langst voor
die kernen die geen protonen dragen) ontstaan intensiteitsverschiUen. '^C-NMR is
echter wel kwantitatief te maken.
Toepassingen
NMR aan synthetische polymeren in oplossing
De belangrijkste successen van NMR op het gebied van de synthetische polymeren
betreffen de karakterisering van deze polymeren in termen van de verschiUende
vormen van - stereo - isomerie die kan optreden in polymeerketens. Aangezien de
fysische mechanische en chemische eigenschappen van b.v. vinyl en dieen polymeren
sterk afhankelijk zijn van de stereochemie van de repeterende eenheid, is de stereochemische sequentieanalyse zeer belangrijk. Veel polymeren zijn afgeleid van gesubstitueerd ethyleen. Voor een vinylverbinding van het type CHA = CHzis bh de polymerisatie kop-staart-additie, maar soms ook kop-kop- en staart-staart-additie mogehjk. Bovendien kan er door aUerlei oorzaken vertakking ontstaan. Dit is met NMR na
te gaan. Nog meer vormen van structuurisomerie in een polymeerketen treden op bij
cross-hnking. Zeer belangrijk is de stereoregulariteh van een polymeer. In vrhwel alle
vinylpolymeren zitten chirale koolstofatomen. Afhankelijk van de relatieve configuratie van naburige asymmetrische koolstoffen, kunnen er twee zuivere vormen van
stereoregulariteh worden onderscheiden: isotactische polymeerketens - waarbij de
relatieve configuratie van alle asymmetrische koolstofcentra dezelfde is - en syndiotactische ketens - waarbij de relatieve configuraties alterneren. In een atactisch
polymeer wisselen de configuraties op een wiUekeurige wijze. Deze drie vormen
hebben duidehjk verschiUende NMR-spectra. hi een vinylpolymeer van het algemene
type (.-LHA-CH2)n zal de afschermmg van het methyleenkoolstofatoom nl afhangen van het feit of de naburige tertiahe koolstoffen dezelfde of verschillende
configuraties hebben.

meso (m)

racemisch (r)

De afkortmgen m en r kunnen we nu gebruiken als representatie van de repeterende
eenheid. Twee opeenvolgende eenheden noemen we nu een dyade, drie een triade
etc.
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In deze triaden is de methine-koolstofafscherming verscliillend voor de aangegeven
configuraties, maar rm en mr zijn ononderscheidbaar. Dit kan uitgebreid v/orden tot
tetraden en pentaden. Het is gemakkelijk in te zien dat dan 6, resp. 10 onderscheidbare types zullen ontstaan. In gunstige gevaUen zijn deze alle met moderne hoogveldNMR onderscheidbaar, zodat een analyse van het hele polymeer mogelijk wordt.
Deze analyse is uit te breiden tot eindgroepanalyses, copolymeeranalyse (b.v. van
een ethyleen-propyleen-copolymeer) etc. Dat dit mogelijk is, is een gevolg van de
grote gevoehgheid van de '^C-shifts voor long-range substitutie-effecten.
Studie van metabole processen
Metabole processen kunnen met NMR-spectroscopie gemakkelijk gevolgd worden
door uh te gaan van gelabelde precursors. De toepassing zal zich vooral richten op
labelling met '^C, of ^D. Labelling met ^'P is niet zinvol, omdat deze isotoop immers
een 100% natuurlijk voorkomen heeft. Bij ^D-labelling moet de label uiteraard ingebracht worden op een positie die niet onderhevig is aan uitwissehng. LabeUing met ^D
heeft het grote voordeel dat deuterium in de natuur vrijwel niet voorkomt, zodat
vrijwel alle signaal dat na afloop van het experiment wordt waargenomen afkomstig is
van de gelabelde precursor en de metaboheten. De situatie is vergelijkbaar met ^''ClabeUing, met echter het grote voordeel voor het NMR-experiment dat vaak direct,
zonder scheidingstechnieken te hoeven toepassen of afbraak reacties te gebruiken,
informatie over de positie van de label in het molecuul kan worden gekregen op basis
van de chemische verschuiving. Dit geldt ook in vrijwel gelijke mate voor
labelhng. Bovendien treedt er geen stralingsbelasting van het proefobject op.
Afbeeldende NMR: Zeugmatografie
De voorpagina van het laatste nummer van Nature in 1977 werd gesierd met een
„radiografische" doorsnee van een citroen, terwijl in het nummer een gedetailleerd
beeld van de distributie van mobiele protonen in een dunne doorsnede van een
menselijke pols werd getoond. Het bijzondere van deze beelden, die equivalent zijn
aan de beelden die met röntgentomografie verkregen kunnen worden, is dat ze met
NMR-technieken gemaakt werden. Het blijkt dat het mogelijk is met NMR-technieken metingen te doen in geselecteerde punten, richtingen, lijnen of vlakken in een
heterogeen monster om vervolgens de resultaten van deze metingen te combineren
tot een twee- (of zelfs drie-) dimensionale weergave van eigenschappen die met NMR
meetbaar zijn. De methode maakt gebruik van zorgvuldig ingestelde inhomogene
magneetvelden om het gebied te selecteren waarin de NMR-meting wordt uitgevoerd.
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De mogelijkheid om met NMR tweedimensionale afbeeldingen te maken werd het
eerst gedemonstreerd door Lauterbur. Omdat in de techniek een verband wordt
gelegd tussen de NMR-frequentie van een signaal en de plaats waarvan het afkomstig
is, suggereerde Lauterbur de naam Zeugmatografie, van het Griekse ^evyna, „dat wat
zich verbindt", voor de afbeeldende NMR, een naam die inmiddels gemeengoed is
voor al deze technieken.
Als aheen op één plaats in een lichaam wordt gekeken spreekt men van Topical
Magnetic Resonance (TMR).
Wanneer een NMR-experiment wordt uhgevoerd in een magneetveld met een veldgradient is de resonantiefrequentie van een monster een directe maat voor zijn ruimtelijke positie (fig. 13). In fehe vertegenwoordigt het signaal bij één frequentie het
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Fig. 13 Watermonsters in een magneetveld-gradiënt geven een NMR-spectrum dat de
waterverdeling afbeeldt op de frequentie-as co

totaal van de protonen die hetzelfde veld zien; dat zijn in het geval van een ideale
lineaire veldgradiënt alle protonen in één plat vlak loodrecht op de gradiënt richting.
Het signaal vertegenwoordigt dus a.h.w. een projectie van de protonendichtheid in
dat vlak op een lijn. Als een aantal projecties in verschihende richtingen gemaakt
wordt, dan is het mogelijk een beeld te reconstrueren van de verdehng die verantwoordelijk was voor de projecde (fig. 14).
In fig. 14a werpt een rechthoekig blok schaduwen op een muur, afhankelijk van
de stand van de lichtbron. In fig. 14b worden de schaduwbeelden gebruikt om het
blok te reconstrueren, door middel van de schaduw die de schaduwbeelden werpen
als ze belicht worden uh de tegenovergestelde richting. Dit kan met een computer
gedaan worden en het is in wezen deze z.g. projectie-reconstructietechniek die in de
rontgentomografische scanner gebruikt wordt om de röntgenschaduwbeelden van het
hchaam, opgenomen in verschiUende richtingen, te recombineren tot de röntgendichtheidsverdeling die de schaduwbeelden veroorzaakten. Weefsels in het menselijk
hchaam hebben een watergehalte van 75-85%, afgezien van botweefsel dat een
watergehalte van ca. 15% heeft. Het discriminerend vermogen van de afbeeldende
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Fig. 14 Het principe van de beeldreconstructie

proton-NMR-spectroscopie lijkt dan ook niet groot genoeg om de grenzen tussen
verschillende weefsels te kunnen aantonen. In de puls-NMR-technieken wordt de
NMR-signaalmtensiteit van een monster echter niet aheen bepaald door de hoeveelheid kernen die het signaal veroorzaken, maar ook door de relaxatietijden (de karakteristieke tijd nodig voor de Boltzmann-evenwichtinstelling) van deze kernen. De
proton relaxatietijden verschiUen nogal voor verschiUende weefsels (globaal over een
bereik van een factor 4) als gevolg van het feit dat het water in de weefsels meer of
mmder gebonden, c.q. vrij is. Omdat de NMR-teclmiek goed kan discrimineren naar
relaxatietijden, is de weefseldiscriminatie ook goed. Doordat in het algemeen de
relaxatietijden van gezond en ziek weefsel zuhen verschillen, kunnen afwijkingen
worden opgespoord, zodat in de medische sector voor deze techniek grote belangstelling bestaat.
Slotopmerkingen
In het voorgaande is in vogelvlucht een schets van de NMR-spectroscopie gegeven.
Het is noodzakelijkerwijs een beperkt beeld gebleven. Er is geen analytische techniek
waar de ontwikkelingen zo snel gaan en waar de experimentator zoveel mogelijkheden heeft om in te grijpen in het uiterlijk van het spectrum en voor het selectief te
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voorscliijn halen van parameters en mformatie als juist in de NMR-spectroscopie Er
IS ook geen techniek waar zoveel verschillende, in principe ahe afzonderlijk meetbare
parameters, die alle relevante informatie leveren, hetzij over de structuur van een
sto^ hetzij over de dynamica van die stof, het uherhjk van het spectrum bepalen.
NMR IS niet beperkt tot vloeistoffen; vooral de laatste jaren is de NMR van vaste
stoffen sterk m opkomst. In de NMR worden ook voortdurend nieuwe technieken
n l ^ ^ R ; u ^T^
""'"'^
de z.g. tweedimensio¬
nale NMR-techmeken, waarm verbanden gelegd worden tussen verschillende NMRparameters of verschillende resonantieposities. Vooral de techniek waarbii de
chemische verschuiving en de koppelingsconstantes tegelijk afzondedijk te zien zijn
en de technieken waarin correlaties gelegd worden tussen b.v. "C- en 'H-chemische
verschuivingen zijn van groot belang voor de structuuranalyse van complexe verbindingen. Door de opkomst van steeds nieuwe technieken ontstaan nieuwe mogelijkheden voor de NMR-spectroscopie en het lijdt dan ook geen twijfel dat het toepassingsgebied van de NMR steeds groter zal worden.

Literatuur
^1981

^^^^'^^^'^^^^'^^^^^^ NMR-spectroscopie dl I en dl IV, RU Utrecht

F. W.^Wehrh and T. Wirthhn: Interpretation of Carbon-13 NMR spectra, Heyden
N. Sharon and H. l i s : Glycoproteins, research booming on long-ignored, ubiqmtous
compounds, Chem. and Eng. News 59, 21 (1981)
^ • 3 8 t ( 1 9 7 7 ) ^ ' ° ' ^^'^'^''^ '""^ ^ '

NMR of polymers, MacromoleculesiO,

D. Shaw: Fourier Transform NMR Spectroscopy, Elsevier 1976
G. C Ixvy et al.: Carbon-13 NMR for Organic Chemists, Wiley-Interscience 1980
H. Gunther: NMR Spektroskopie, Thieme 1973
H. Günther: NMR-Spektroscopy, Heyden 1980
D. Hinshaw et al.: Nature 270, no. 5639, 722 en voorplaat (1977)
LL. Pyket: NMR Imaging, ESN 33,19 (1980)
R.E. Gordon: The begmnings of Human Spectroscopy, ESN 38, 21 (1981)
A. Scott: NMR - Spot the atom, watch the ceU, New Scientist 92, 440 (1981)
P.C. Lauterbur: Nature 2^2,190(1973)
D.L Hoult: Medical Imaging by NMR in: Magnetic Resonance in Biology I , J.S
Cohen ed., Wiley 1980
P^°sphorus-31 NMR study of hving systems, JEOL News 1 6 A 2 38
(1980)
'

INVLOED VAN ZONNEACTIVITEIT OP WEER EN KLIMAAT
door
C.J.E. Schuurmans
1. Inleidmg
Zonnevlekken v/erden in het verleden te pas en te onpas aangedragen als verklarmg
voor het optreden van een bepaald natuurverschijnsel. Zelfs in onze moderne 20ste
eeuw worden extreme weersomstandigheden, als zeer strenge winters, exceptionele
droogte- of regenperioden nog wel toegeschreven aan de activiteit van de zon. Zolang
een sluitende verklarmg van zulke verschijnselen niet voorhanden is kan men zulks
ook ongestraft doen. De meteoroloog is echter geneigd aan zulke uitlatingen weinig
waarde te hechten. Hij is bekend met het gedrag van de atmosfeer en weet dat de
luchtstrommg door diverse externe en interne factoren kan worden beïnvloed. Ook al
is hij niet in staat van elke extreme ontwikkeling de precieze keten van oorzaak en
gevolg aan te geven, hij zal altijd geneigd zijn op de meer energetische processen te
letten alvorens zijn toevlucht te nemen tot het verschijnsel zonneactiviteit, waarvan
bekend is dat het qua energieoverdracht te verwaarlozen is.
Voor diegenen die deze benadering niet overtuigend vinden rest natuurlijk de
mogelijkheid langs statistische weg aan te tonen dat er wel degelijk een verband
bestaat tussen b.v. het optreden van droogteperioden en het verschijnsel zonneactiviteit. Hiermee belanden we dan op het brede, maar gevaarlijke terrein van het onderzoek naar zon-weer relaties (SWR). Meer dan een eeuw intensief onderzoek op dit
gebied heeft nog wemig meer opgeleverd dan een aantal controversiële resultaten. De
controverse heeft betrekking op het juist of onjuist, waar of onwaar zijn van een
gevonden statistisch verband. Toetssteen is veelal de z.g. statistische significantie van
het verband en daarover kan men gemakkelijk van mening verschillen. Ernstiger
echter is het ontbreken van een fysisch beeld dat de statistische relatie zou kunnen
verklaren. Onmiddellijk wreekt zich dan weer het feh dat het bij zonneactiviteit om
zeer kleine energieveranderingen gaat, zodat men bij het ontwerpen van een fysisch
beeld gebruik moet maken van zeer zware versterkingsmechanismen.
In zijn algemeenheid is hiermee de situatie rond de invloed van zonneactivheit op
weer en klimaat gekenschetst. We zuhen de verschillende aspecten nu nader toehchten. Allereerst dus de vraag: wat is zonneactiviteh en op welke manier heeft de
planeet aarde daarmee te maken? Vervolgens bekijken we de stand van zaken bij de
zon-weerrelaties. Wat zegt de statistiek over het verband zonneactivheh^weer en
klimaat? En tenslotte iets over de theorieën: de krachttoer om met de zonneactiviteit
als oorzaak bepaalde atmosferische energiebronnen aan te boren, zodanig dat significante zon-weerrelaties er mee kunnen worden verklaard.

Natuurkundige Voordrachten NR, 60. Lezmg, gehouden voor de Koninkhjke Maatschappij voor Natuurkunde Düigentia te 's-Gravenhage op 25 januari 1982.
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2. Zonneactiviteit
Onder deze verzamelnaam vallen alle verschijnselen die de zon een veranderlijk aanzien geven. Het meest en langst bekend zijn de zonnevlekken, maar er behoren ook
toe zonnevlammen, fakkels, protuberansen, enz. Behalve op deze, al dan niet met het
ongewapende oog zichtbare verschijnselen, kan men ook letten op de veranderlijkheid van de zon in termen van energie-emissie. Voor fysische beschouwingen is het
ons daar meestal om te doen. Helaas is de waarneming van de uitstraling van de zon
veel mmder oud dan van de verschijnselen op de zon, zodat voor statistische studies
toch vaak op gegevens over het optreden van bepaalde verschijnselen moet worden
teruggegrepen. In dit verband zuhen we ons in hoofdzaak beperken tot het verschijnsel zonnevlek en voor wat de uitstraling betreft tot de zonneconstante, zijnde de
hoeveelheid zonnestraling die de „rand" van de aardatmosfeer bereikt op de gemiddelde afstand aarde-zon, per tijdseenheid en per oppervlakte-eenheid van een
vlak loodrecht op de zonnestraling. Verder zuhen we kort ingaan op de zonne-emipsie
m het ultraviolette deel van het spectrum en de emissie van deeltjes (protonen) door
de zon. Deze emissies zijn o.a. versterkt tijdens het optreden van een zonnevlam.
2.1, Zonnevlekken en zonneconstante
Zonnevlekken zijn donkere gebieden op de zonneschijf die bij voldoende grootte
soms met het blote oog op de (ondergaande) zon te zien zijn. Er zijn waarnemingen
van zonnevlekken opgetekend door de Chinezen, lang voor het begin van onze jaartelhng. De moderne waarneming van zonnevlekken begon met Gahlei in 1610 en,
ofschoon m de eerste eeuwen daarna het waarnemen van zonnevlekken nog geen
systematische bezigheid was, is het mogelijk gebleken een redelijk betrouwbare waarnemingsreeks van zonnevlekken te reconstrueren die tot 1610 teruggaat. Die reeks is
weergegeven in Fig. 1. Het betreft het jaar-gemiddelde zonnevlekkengetal, zo veel

Fig. 1 De jaargemiddelde zonnevlekkengetallen

van 1610 tot 1980.

mogelijk bepaald uit dagelijkse waarnemmgen van het aantal zonnevlekken (afzonderlijk en in groepen op de zon). De voornaamste karakteristieken van deze reeks zijn:
1. een sterke periodiciteit, waarvan de periode gemiddeld 11,3 jaar bedraagt.
2. een aanwijzing voor een dubbele 11-jarige - dus 22-jarige - periode, omdat steeds
paren van hoog en laag maximum bij elkaar schijnen te horen; deze 22-jarige
cyclus - ook Hale-cyclus genoemd - volgt eigenlijk duidelijker uit de magnetische
eigenschappen van zonnevlekken, waarop we hier niet verder ingaan.
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3. een soort omhullende van de 11-jarige cych met een periode van ca. 90 jaar. In
deze periode verandert de amplitude van de 11-jarige cych geleidelijk van laag naar
hoog. De kwasi-negentigjarige cyclus draagt de naam Gleissbergcyclus.
4. een periode in de 17e eeuw waarin de amplhude van de 11-jarige cyclus zeer klein
was en er in feite nauwehjks vlekken op de zon te zien waren. Dit deel heeft de
naam Maunder-minimum gekiegen.
Het ligt voor de hand dat voor elk van deze karakteristieken gezocht is naar een
tegenhanger in het aardse klimaat.
Een vraag die onmiddellijk opkomt is natuurlijk ook inhoeverre de uitstraling van
de zon parallehe karakteristieken vertoont. Waarnemingen van de zonneconstante die
gedurende de eerste helft van deze eeuw werden verricht door de Smithsonian Institution te Washington D.C. (dagehjks, vanaf het aardoppervlak) geven geen enkele
aanwijzing voor een 11-jarige cyclus in de uitstraling van de zon. In feite wijzen deze
metingen op een grote constantheid van de zonneconstante. Die draagt zijn naam dus
met ere! De metingen hadden betrekking op het hele spectraal-gebied tussen 0.34 en
2.4 nm en de gevonden variaties over een periode van 30 jaar waren niet groter dan
0.17% middelbare fout. D.w.z. dat ruim 2/3 van het aantal metingen afwijkmgen van
de gemiddelde waarde vertoonden die kleiner waren dan 0.17% Die gemiddelde waarde --de zonneconstante dus - bedraagt 1370 W/m^, zodat de meeste gemeten afwijkingen niet groter waren dan enkele W/m^.
Van de zestiger jaren af zijn zonneconstante-metingen uitgevoerd uit vliegtuigen,
bahonnen, raketten en satellieten. Correcties voor absorptie van zonnestraling in de
aardatmosfeer leveren mmder problemen op. Toch zijn deze metingen doorgaans met
grote (instrumentale) fouten behept. Gezien de foutenmarges is de vermeende dalende
trend van de zonneconstante statistisch niet significant.
De invloed van zonnevlekken op de zonneconstante
is ook langs theoretische weg
onderzocht. Zonnevlekken zijn relatief koele gebieden op de zon waar minder
straling wordt uitgezonden dan door het ongestoorde oppervlak. Dit zou dus een
afname van
bij toenemend aantal zonnevlekken R betekenen. Tijdens maxima van
zonneactiviteh is ca. 0.2% van het zonne-oppervlak bedekt door zonnevlekken. De
afname van Sq tussen zonnevlekkenminima en -maxima zal dus mmder dan 0.2%
bedragen. Bovendien vertoont het zonne-oppervlak naast zonnevlekken ook fakkelvelden die gekenmerkt worden door een hogere temperatuur dan de omgeving. Ook
deze fakkelvelden vertonen veranderingen in grootte en aantal met een periode van
ca. 11 jaar. Het netto-resultaat zal daardoor zijn dat de zonneconstante als gevolg van
deze aktivhehsverschijnselen niet meer varieert dan ca. 0.1%.
Pas sinds kort is men bezig de continue metmgen van
die verricht worden met
aardsatelheten, nauwkeuriger te vergelijken met het beeld en de oppervlakhelderheid
van de zonneschijf. Voorlopige resultaten van dit onderzoek wijzen uit dat de zonneconstante inderdaad iets kleiner is wanneer zich een zeer grote zonnevlek op de zon
voordoet,
2.2. Zonnevlammen, UV- en deeltjesstraling
Zonnevlammen zijn erupties op de zon die voornamelijk tijdens maxima van zonnevlekken-activiteh optreden. Het zijn kortdurende lichtflitsen die echter aheen zichtbaar zijn in het licht van bepaalde spectraallijnen (zoals de Ha-lijn bij 0,6563 iJim).
Hun emissie van energie is vooral gelegen in het zeer kortgolvige deel van het spec-
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trum. Zowel in het gebied van de X-straling, als in het verre en nabije ultraviolet
vinden tijdens zonnevlammen hitensiteitsverhogingen plaats die tientaUen tot honderden procenten kunnen bedragen. De directe gevolgen hiervan in de vorm van plotselinge verstormgen van de aardse ionosfeer zijn reeds lang bekend. De veranderingen in
het kortgolvige deel van het zonnespectrum zijn energetisch echter zo gering dat zelfs
de zeer sterke zonnevlammen niet m staat zijn de zonneconstante met 0.01% te doen
toenemen.
Van potentieel groot belang is de verhoogde deeltjesstralmg die met zonnevlammen
gepaard gaat. De zon zendt een continue stroom deeltjes (protonen) de ruimte in (de
zg. zonnewind), maar tijdens zonnevlammen is niet aUeen deze stroom van betrekkehjk langzame deeltjes (reistijd zon-aarde minstens één dag) versterkt, maar verlaten
ook sneUe deeltjes de zon, tot deeltjes met relativistische sneUieden toe. De gevolgen
van een en ander zijn wederom in de hogere aardatmosfeer waarneembaar in de vorm
van pooUichten e.d., terwijl de zeer energierijke deeltjes zelfs aan het aardoppervlak
kunnen worden waargenomen.
Over de veranderingen hi de emissie van UV en deeltjes buiten het optreden van
zonnevlammen is nog weinig met zekerheid bekend. Wel heeft men uit sateUietwaarnemingen een 27-daagse periode (= rotatieperiode van de zon) vastgesteld. Met veel
minder zekerheid wordt gewezen op een 11-jarige en 90-jarige periode in de UVstrahng en een 22-jarige m de deeltjesemissie.
3. Zon-weer relaties
3.1. De 11-jarige cyclus
De duidelijkste manifestatie van zonne-activheh, de 11-jarige zonnevlekkencyclus,
heeft geen duidelijke tegenhanger in het aardse khmaat. Dit is nogal teleurstellend,
vooral voor diegenen die meenden een duidelijke samenhang gevonden te hebben.
Meestal kwam het dan echter neer op een toevahige (?) correlatie gedurende enkele
cycli, die in een latere periode weer geheel verdween. Iets dergelijks deed zich voor
bij de variaties van de waterstand in het Victoriameer in equatoriaal Afrika. In het
begin van deze eeuw was er sprake van een quasi-periodicheh parallel aan die van de
zonnevlekken. Na 1930 ging het verband echter volledig verloren.
Een en ander neemt echter niet weg dat in de hogere luchtlagen een duidelijke
11-jarige periodiciteit aanwezig is, zowel in de temperatuur als in de elektronen dichtheid. Op het Max Planckinstituut voor Aeronomie te Lindau heeft men de afgelopen
jaren goed werk gedaan door zo nauwkeurig mogelijk te onderzoeken tot welke
hoogte boven het aardoppervlak dit signaal van een zonnevlekkencyclus doordringt.
De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven aan de hand van een eenvoudig
lineah verband T = Tq (1 + kR), waarin T de absolute temperatuur is, R het zonnevlekkengetal en k een maat voor de invloed van de zonnevlekken. Gevonden werd dat
de waarde van k een faktor 1000 afnam van een hoogte van 100 km naar het aardoppervlak. Verder waren de gevonden /c-waarden zodanig dat bij een toeneming van
R van O tot 200 (vergelijkbaar met het maximale verschil tussen zonnevlekkenminima
en -maxima) de temperatuurverandermg bedroeg: 100% in de ionosfeer, 10% in de
stratosfeer, - 1 % op 8 km hoogte in de troposfeer en - 0 . 1 % aan het aardoppervlak.
Dit betekent dat in de stratosfeer op 35 km hoogte de temperatuur tussen zonnevlekkenmhiimum en zonnevlekkenmaximum met maar liefst 25 K toeneemt, terwijl
tegelijkertijd in de troposfeer een temperatuurafnenüng plaatsvindt van enkele graden
op 8 km hoogte en enkele tiende graden aan het aardoppervlak. Dit laatste bleek
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overigens statistiscli niet significant te zijn. De hier gegeven getahen gelden voor de
winter: in de zomer bleek de zonnevlekkeninvloed veel en veel kleiner te zijn.
Toch is met een dergehjk onderzoek het laatste woord over deze zaak niet gezegd.
Een sterke invloed van de 11-jarige zonnevlekkencyclus op de temperatuur aan het
aardoppervlak is niet aan te wijzen, maar de thermische toestand van de stratosfeer
en de hogere troposfeer ondervindt wel de zonne-invloed en dat kan toch bepaalde
gevolgen hebben voor het weer aan de grond. Hoe subtiel die gevolgen kunnen zijn
moge blijken uit Fig.2 waarin het verschil tussen de depressiebanen nabij de Britse
Eilanden tussen jaren van zonnevlekkenmaximum en jaren van zonnevlekkenminimum staat aangegeven.

Fig. 2 Gemiddelde baan van depressies in de winter. Getrokken curve: zonnevlekkenminima; gestreepte curve: zonnevlekkenmaxima.

3.2. De 22-jange cyclus
Dertig jaar geleden werd door Duhse meteorologen reeds opgemerkt dat het voorkomen van blokkerende hogedrukgebieden boven Scandmavië en omgeving een
schommehng vertoont van 22-23 jaar. Blokkerende hogedrukgebieden zijn voor de
meteoroloog opvallende verschijnselen omdat ze veelal de directe oorzaak zijn van
extreme weersomstandigheden, die bovendien vaak wekenlang kunnen aanhouden.
Nu is de tijd waarover goede weerkaarten bestaan (ca. één eeuw) waarschijnlijk te
kort en de 22-jarige periodicheit te zwak om een en ander onomstotelijk vast te
stellen. Reeksen van temperatuur-waarnemingen zijn meestal langer; voor een aantal
stations in Europa gaan zij terug tot in de 18e eeuw. Spectraalanalyse van zulke lange
reeksen laat zien dat een zwakke Hale-cyclus in onze temperaturen aanwezig is. De
statistische significantie is meestal niet hoog (b.v. nog minstens 10% kans dat de
periodiciteit door het toeval werd veroorzaakt), maar het blijft opvallend omdat de
11-jarige cyclus in de spectra zo geheel ontbreekt.
Verder onderzoek met deze temperatuurreeksen bracht nog wat anders aan het
hcht, nl. een periodieke toe- en afname van de veranderlijkheid. Definiëren we dit
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laatste als de verandering van jaar-op-jaar van b.v. de gemiddelde wintertemperatuur
dan blijkt, dat vrij systematisch de gemiddelde veranderlijkheid in de oneven 11-jarige
cych groter is dan m de even 11-jarige cycli. Een Hale-cyclus dus ook m de veranderhjkheid van de temperatuur! Het predikaat oneven—even berust overigens uitsluitend
op de conventie om de cyclus van 1757—1766 no. 1 te noemen. Het verschijnsel van
de variabele veranderlijkheid is nog niet volledig onderzocht. Er zijn aanwijzingen dat
de zomertemperaturen zich precies tegengesteld gedragen aan de wintertemperaturen,
zodat het gedrag er schematisch uitziet als in Fig. 3.
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Fig. 3 Schematische voorsteUing van de waargenomen 22-jarige periode in de interjaarlijkse variabihteit van gemiddelde winter- en zomertemperaturen in Europa.

Al met al is het een verschijnsel dat toch weer een verband legt met de vermoede
22-jarige cyclus in het optreden van blokkerende hogedrukgebieden. Immers, in
perioden met grote jaar-op-jaar verandering van de temperatuur zullen doorgaans ook
de extremen zijn te vinden.
Tot zover de Hale-cyclus in het Europese klimaat. Sinds enkele jaren kan daar ook
mformatie aan worden toegevoegd over de Hale-cyclus in het klimaat van het westeUjk deel van de Verenigde Staten. Ook hier een 22-jarige cyclus in een extreem
verschijnsel, n.l. droogte. Het gebied van de V.S. ten westen van 90° WL in is 40
afzonderlijke gebiedjes verdeeld en voor elk van deze gebiedjes was een indicatie
beschikbaar of een gegeven jaar droog of nat was. Op basis van o.a. gegevens over de
dikte van boomringen kon voor ieder gebiedje een reeks worden verkregen van 1700
tot heden. Voor ieder jaar in deze reeks werd nagegaan hoeveel van de 40 gebiedjes
„droog" waren. Zo ontstond een getaUenreeks van 1700 tot heden die in feite een
maat is voor de uitgebreidheid van de droogte in het westelijk deel van de V.S.
Spectraalanalyse van deze getallenreeks leverde een overduidelijke periodiciteit van
22-jaar op. Zie Fig. 4. De kans op droogte (grote omvang van het droge gebied) blijkt
het grootst te zijn enkele jaren na het begin van een oneven 11-jarige cyclus. In deze
eeuw waren deze beginjaren 1913, 1934, 1955 en 1977. De verhoogde droogtekans
hl de V.S. vah samen met de voor het Europese khmaat vastgestelde verhoogde
variabihteit van de wintertemperaturen.
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Fig. 4 Variantiespectrum van een gebiedsdroogte-index voor de westelijke V.S, over
de periode 1700-1962, Ordinaat: relatieve variantie; abscis: frequentie in perioden
per jaar.

3.3. De lang-periodieke veranderingen
Een opvallend verschijnsel in klimaatreeksen is de relatief grote amphtudo van de
langperiodieke schommelingen. Helaas is het vanwege de beperkte omvang van de
reeksen meestal niet mogelijk vast te steUen om welke exacte periodicheiten het gaat.
Vrij veel reeksen vertonen een periodiciteh in de orde van 80 a 100 jaar. Het is dus
geenszins uitgesloten dat de 90-jarige zonnevlekken-periode zich weerspiegelt in het
klimaat. Reeds in het begin van deze eeuw werd door de Nederlander Easton een
periode van 89 jaar opgemerkt in de frequentie van strenge winters in West-Europa.
Easton hanteerde bij zijn onderzoek z.g, karaktergetaUen voor de hoeveelheid winterkou en kon op basis hiervan een reeks samensteUen die begon in het jaar 1200. De
cyclus kenmerkte zich door de afwisseling van enkele tientaUen jaren zonder winter-
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kou gevolgd door ruim één halve eeuw met meer strenge vidnters, speciaal in het
laatste kwart van de 89-jarige periode. De winters in deze eeuw voldoen wel enigszins
aan dat beeld.
Letten we op de gemiddelde vwntertemperaturen - waarvan we in ons land een reeks
ter beschikking hebben die langer is dan waar ook ter wereld - dan is de zaak iets
minder duidehjk. Zoals Fig. 5 laat zien is er zeker sprake van lang-periodieke
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Flg. 5 Verloop van de wintertemperatuur (tienjaargemiddelden) te De Bilt van
1634-1973.

schommelingen, maar de periode lijkt niet erg constant. Duidelijker misschien is de
algemene opwaartse trend, mogehjk zelf weer onderdeel van een schommehng op een
tijdschaal van honderden jaren. Ook deze trend is onlangs in verband gebracht met de
zonnevlekkenactiviteit. Kijken we naar Fig, 1 dan blijkt dat ook maxima van de
zonnevlekkencycli een opwaartse trend vertonen. De astronoom De Jager berekende
dat de correlatie tussen de gemiddelde wintertemperaturen in een zonnevlekkencyclus en het maximum-zonnevlekkengetal van die cyclus over de afgelopen 25 cycli
+0.42 bedraagt, een correlatiecoëfficiënt die minder dan 5% kans overlaat door het
toeval te zijn ontstaan. Gelijktijdigheid hoeft echter nog geen oorzakelijkheid te
betekenen. Toch hebben ook anderen gewezen op de koude periode in de 17e eeuw
(de z.g. Kleine IJstijd) en het Maunder-minimum in de zonnevlekkenactiviteit.
Statistische argumenten kunnen in dit geval nauwelijks nog tot verdere zekerheid
bijdragen. Vermeld zij nog, dat in de hierboven besproken 22-jarige cyclus in het
optreden van droogte in de westehjke V.S. een periodieke versterking en verzwakking
is gevonden waarvan de periode vier cych, ofwel ca. 90 jaar, bedraagt.
3.4. Korte-termijnrelaties
In het voorafgaande ging het uitsluitend over langjarige periodiciteiten en veranderingen. Waarom zou men niet eens kunnen kijken naar het verband tussen bepaalde
kortdurende verschijnselen op de zon, zoals extra grote zonnevlekken, uitbarstingen
van zonnevlammen, e.d. en het verloop van een of ander weerselement zoals de
luchtdruk of temperatuur op een bepaalde plaats. De formulering geeft al aan dat het
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aantal mogelijkheden legio is en het zou dan ook niet verstandig zijn zo maar een
zonneverschijnsel met een aards verschijnsel te gaan correleren. Men dient eigenlijk zo
te werk te gaan dat men al een bepaalde beïnvloeding op het oog heeft en deze door
middel van statistisch onderzoek wil verifiëren. Onderzoek van deze aard komt echter
pas op gang als de theorieën rond de zonne-invloed zich wat verder ontwikkeld
hebben (zie ^4). Dat neemt niet weg dat er in de afgelopen eeuw heel wat „op los
gecorreleerd" is, bijna altijd met weinig overtuigend resultaat. De aanpak was meestal
die van de „superposed epoch"-methode. Men steh een bepaald zonneverschijnsel,
b.v. het tijdstip van uitbarsten van een zonnevlam, centraal en rangschikt de atmosferische gegevens daaromheen. Door middeling over een voldoende groot aantal
gevallen zou een systematische invloed aan het hcht moeten treden. Voor sterke
zonnevlammen is zo'n invloed ook vastgesteld. Vrij systematisch treedt binnen 12
uur na een sterke zonnevlam een temperatuurdaling op in de buurt van de tropopauze (overgangsgebied tussen troposfeer en stratosfeer). De afkoelmg bedraagt
gerniddeld slechts enkele graden maar kan m individuele gevallen oplopen tot ca.
10 C. Het effect treedt vooral op boven de gematigde en hogere breedten en vertoont
daar voorkeurgebieden die meer boven zee dan boven land zijn gelegen.
Aan het aardoppervlak is aanvankelijk weinig te bespeuren maar 2 a 3 dagen na de
zonnevlam vertoont de luchtchculatie een neiging tot omschakelmg van een zonale
(west-oost gerichte) naar een meer meridionale (met noord-zuid en zuid-noord gerichte) strommg. Hierdoor wordt de veranderlijkheid van het weer op de gematigde
breedten bevorderd.
De conclusie moet zijn, dat het in sommige gevallen wel degelijk mogelijk is de
mvloed van afzonderlijke gebeurtenissen op de zon in het weersverloop op aarde aan
te wijzen. Het vereist echter een zorgvuldige analyse van een groot aantal vergelijkbare situaties en dan nog is het moeüijk het „signaal" uh de overmatige hoeveeUieid
weer-„ruis" te isoleren.

4. Mechanismen en theorieën
Zoals uit het overzicht in fig, 6 blijkt spelen de hogere luchtlagen (stratosfeer en
hoger) vaak een bemiddelende rol m de theorie van de zon-weerrelaties. De gebeurtenissen in die hogere luchtlagen laten we echter geheel onbesproken. We gaan ervan
uit dat bepaalde veranderingen onder invloed van zonneactiviteh daar plaatsvinden en
concentreren ons verder voUedig op de mechanismen die „de brug slaan" naar de
troposfeer. Over het algemeen zijn dit ook de versterkingsmechanismen die nodig zijn
om de energetisch zwakke zonneihvloed een intensiteh te geven die concurrerend is
met de energetische processen hi de troposfeer,
4.1. SO-variaties
Variaties van de zonneconstante SQ zouden rechtstreeks in staat zijn weer en klimaat
te beinvloeden.
Van de verandermgen van SQ op een tijdschaal van dagen is nog zeer weinig bekend,
maar het is onwaarschijnlijk dat deze groter zijn dan 0,1%, Op de weersontwikkeling
op aarde hebben zulke S'o-variaties geen merkbare invloed, In modeUen voor numerieke weersverwachtingen is wel geëxperimenteerd met ^a-veranderingen van 50%,
maar zelfs die bleken niet in staat de weersontwikkeling gedurende de eerste paar
dagen drastisch te veranderen. De reden hiervan is dat die ontwikkelingen op korte
termijn volledig worden gedomineerd door de traagheidskrachten, of in meteoro-
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SQ- variaties

U V - e n deeltjesstraling

magnetosfeer

ozon - en i o n e n c o n c e n t r a t i e

s t r a t o s f e e r : temp., w i n d e n geleid.

tropopauze: temp.

t r o p o s f e e r : b e w o l k i n g en l u c h t c i r c u l a t i e

Fig. 6 Sciiematisch overzicht van theorieën ter verklaring van relaties tussen zonneactiviteit en weer of klimaat.
S = straling (kort- en langgolvig); R = reflectie van lange golven in de luchtstroming;
O = onweersaktiviteit; B = barokliene onstabihteit van de luchtstroming.

logische termen: de uitgangstoestand is voor de ontwikkelingen op korte termijn veel
belangrijker dan de externe factoren.
Interessant blijft de vraag of ^o-veranderingen in de orde van 0.1% op de lange duur
enige invloed kunnen hebben. We zuhen ons hier niet verdiepen in wat „lang" is,
maar ons regelrecht bezig houden met evenwichtssituaties . (Om de gedachten te
bepalen: de thermische relaxatietijd van het systeem aardatmosfeer + bovenlaag van
de oceaan is van de orde 5—20 jaar, afhankelijk van de dikte van de beschouwde
oceanische menglaag.) In de evenwichtssituatie van het systeem aarde + atmosfeer zal
gemiddeld voor het systeem gelden, dat de netto-uitstraling aan de rand van de
atmosfeer gelijk is aan de langgolvige uitstraling.
Nemen we aan dat de aarde straalt als een zwart lichaam dan zal bij stralingsevenwicht gelden:
(1)
Hierin is x
So
Oi
0
T„

= straal van de aarde
= gemiddelde zonneconstante
= albedo van de aarde
= constante van Stefan—Boltzmann
= gemiddelde (stralings) temperatuur van de planeet aarde
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De gevoeligheid van

AS/s^

16ar3

voor veranderingen in ^okan dan bepaald worden mt:

•

(2)
Ar

Substitutie van (1) in (2) geeft

T
— =

^°°L''^Io^,o^^"'^^''^^"''^" ^'""'^
^>
voor een ^o-verandering
van 1% ( / O S Q / ^ O - 0,01) een temperatuurverandering AT^p van ca. 0,7 K.
Deze uitkomst is echter niet goed want de aarde straalt niet als een zwart hchaam
Dh IS snel duidelijk als we met vgl. (1)
uitrekenen voor gegeven 5'o= 1370 W/m^
en a = 0,3. Er volgt dan
= 225 K (-18°C), terwijl de werkelijke temperatuur van
, ,fo™? - opgevat als de luchttemperatuur nabij het aardoppervlak - gemiddeld
+ 1 5 C bedraagt.

De stralingstemepratuur
is dus ca. 33 K lager dan de temperatuur aan het oppervlak T^. Dit IS een gevolg van het broeikaseffect van onze atmosfeer. De atmosfeer
bevat waterdamp (en kooldioxyde, ozon en wolken) met de eigenschap langgolvige
straling te absorberen en te emitteren (zowel naar boven als naar beneden). Het
aardoppervlak ontvangt daardoor behalve de zonnestraling een flux infrarode straling
uit de atmosfeer (de z.g. tegenstraling), waardoor
hoger kan worden dan T De
strahngstemperatuur T van de aarde is de temperatuur van de lucht op 4 a 3 km
hoogte. Deze hoogte komt ruwweg overeen met de bovenkant van de luchtlaag
waarin zich de meeste waterdamp bevindt.
Vanwege het broeikaseffect van de atmosfeer kunnen we vgl. (1) dus niet gebruiken
voor het schatten van de gevoeligheid van de temperatuur aan het aardoppervlak voor
veranderingen in de zonneconstante. Het opstellen van een vervangende vergelijking
voor het aardoppervlak is niet eenvoudig, want het aardoppervlak is niet in strahngsevenvwcht. We keren daarom terug naar een meer „afstandelijke" beschouwing en
schrijven voor het systeem aarde plus atmosfeer het strahngsevenwicht aldus:
nr^So (1 -a)

= 4nP

t(T^)

(3)

waarbij f (T^) de uitstraling aan de rand van de atmosfeer voorstelt, geschreven als
functie van de temperatuur aan het aardoppervlak T^.
Uit satellietmetingen nu is gebleken dat die functie een eenvoudige is, n.l.
f(T,) = a + b r ,
waarin a en b constanten zijn. (Deze functie wordt gevonden door stralingsmetingen
op verschihende geografische breedten in verband te brengen met de gemeten temperatuur op die breedten.)
Uh vgl. (3) en (4) kunnen we de gevoeligheid van
voor veranderingen in
bepalen. We nemen dan en passant ook nog mee, dat de albedo a afhankelijk is van
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Tg (immers bij liogere
zal de omvang van het sneeuwdelc afnemen, waardoor de
albedo lager wordt. Dit proces versterlct zichzelf omdat de lagere albedo weer meer
zonnestraling toelaat, waardoor
nog hoger wordt, er nog meer sneeuw afsmelt,
enz.).
De formule die overeenkomstig vgl. (2) die gevoehgheid weergeeft wordt nu:
AT,

So (1 - a)

ASo/^

4h+So(A(x/AT,)

(5)

VuUen we in vgl. (5) de volgende waarden m (gebaseerd op waarnemingen):
5o = 1370W/m2
a =0,3
b =2,2W/m2K
| | r = -0,001
dan volgt dat voor-^r^ = 0,01
Oo
de temperatuur van het aardoppervlak
verandert met AT,= 1,3 K.
De conclusie is dat door het broeikaseffect van de atmosfeer, aangevuld met het
(positief) terugkoppelingseffect van de albedo van ijs en sneeuw de gevoehgheid van
de temperatuur op aarde voor veranderingen bijna twee keer zo groot is als de
gevoehgheid van de planetaire stralingstemperatuur.
4.2. Stralingseffect van Ozonvariaties
De ozonlaag in de stratosfeer heeft een belangrijke invloed op de stralingshuishouding
van de troposfeer. De mate waarin de ozonconcentratie wordt beïnvloed door zonneactiviteh is nog steeds onderwerp van heftige discussie. Zonder in te gaan op die
discussie, verondersteUen we echter dat na een zonnevlam de totale hoeveelheid ozon
hl de stratosfeer afneemt. Het gevolg hiervan zou zijn dat de neerwaartse flux van
infrarode straling mt de stratosfeer afneemt. Tegelijkertijd zal door de lagere ozonconcentratie de flux van kortgolvige zonnestraling toenemen. Twee effecten dus die
elkaar tegenwerken en alleen kwanthatieve stralingsberekeningen kunnen uitsluitsel
geven over het netto-effect. De berekenmgen tot nu toe tonen aan, dat de temperatuur aan het aardoppervlak meer gevoelig is voor het infrarood-effect dan voor het
compenserende effect in de kortgolvige straling. Tevens volgt uit de berekeningen,
dat het effect aan het aardoppervlak erg gevoelig is voor de veranderingen in de
verticale verdehng van ozon. De meeste onderzoekers vinden het onwaarschijnhjk dat
m de strahngseffecten van ozonvariaties een verklaring gevonden kan worden voor
zon-weerrelaties, zeker voor die op korte tijdschaal.
4.3. MecJmnische wisselwerking tussen stratosfeer en troposfeer
We komen nu aan de theorieën waarbij gebruik gemaakt wordt van de energie die in
de troposfeer reeds aanwezig is en waarin de functie van de geringe hoeveelheid
zonne-activiteitsenergie bestaat uit het versnellen of vertragen van bepaalde processen. De meestbelovende theorie is gebaseerd op de reflexie/transmissie van meteorologische lange golven in de atmosfeer. Zulke golven ontstaan in de troposfeer onder
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invloed van gebergten en het versclul in thermische eigenschappen van continenten en
oceanen. De golven zijn nagenoeg stationah (geringe verplaatsmg in oost-west
richtmg) en zijn een groot deel van het jaar tot op grote hoogte in de atmosfeer
(minstens 30 km) waar te nemen, 's Zomers zijn ze in de stratosfeer niet aanwezig.
Aangezien de stratosfeer in de zomer oostenwinden kent en de rest van het jaar
westenwinden kan hieruit worden geconcludeerd dat de windstructuur in de stratosfeer kennelijk van invloed is op de verticale uitbreiding van de lange golven. Dit leidt
dan tot de hypothese - die pas in 1974 is opgesteld - dat kleine veranderingen in de
windstructuur van de stratosfeer, veroorzaakt door zonneactiviteit, in staat zijn de
verticale uitbreiding van troposferisèhe golven zodanig te beïnvloeden dat resonantie
van deze golven - waarbij zij een grote amphtudo aannemen - net wel of juist niet
ontstaat.
De toetsing van deze hypothese is nog in volle gang. Het is moeihjk op grond van
gebrekkig waarnemmgsmateriaal bevestiging te krijgen. De meeste resultaten zijn dan
ook gebaseerd op modelberekeningen. Hierbij is b.v. gebleken dat een reahstische
verandering van de temperatuur of de wind op 35 km hoogte - realistisch in verband
met veranderingen die op die hoogte na zonnevlammen zijn waargenomen, of die
bekend zijn als het verschil tussen zonnevlekkenmaximum en zonnevlekkenminimum - de amplitudo van de lange golven in de troposfeer significant beïnvloedt.
Dh betekent dat de amplhudo-verandering ruim 10% bedroeg van de amphtudo
verschUlen die doorgaans in een gegeven maand worden waargenomen.
De tijdschaal waarop dit proces werkt is volgens de berekening 2 a 3 weken,
voldoende kort om de weersontwikkeling in een bepaald seizoen te beinvloeden,'
maar niet kort genoeg voor verklaring van de echte zon-weerrelaties op korte termijn.
4.4. Onweerselektriciteit en neerslag
Een mechanisme dat het zelfs geheel zonder energie van de actieve zon kan steUen!
Althans zonder energie die de atmosfeer binnendringt. Waar het om gaat is, dat de
deeltjesstromen van de zon het magnetische veld van de aarde zodanig kunnen verstoren dat er mmder kosmische straling onze atmosfeer binnenkomt. Daardoor vermindert de ionisatiegraad van de lucht en neemt de elektrische veldsterkte in de hele
atmosfeer toe. Zoiets gebeurt meestal binnen 24 uur van een zonnevlam. De toegenomen elektrische veldsterkte bevordert de ladingscheiding in wolken, die daardoor
gemakkelijker tot onweerswolken uitgroeien.
De essentie van het mechanisme volgt echter nu pas: de sterke elektrische velden
in onweerswolken (10^-10* V/m) bevorderen de groei van regendruppels en daarmee
de regenintensiteh. Als we aannemen dat deze regen de grond bereikt, dan zal het
toenemen van de regenintensiteit gepaard gaan met een toenemende verwarming van
de atmosfeer (als gevolg van de vrijkomende condensatiewarmte). Volgens de verdedigers van deze theorie zal dit lokale onweerseffect, via de vrijkomende condensatiewarmte, zijn mvloed hebben op de luchtcirculatie en daarmee op het weer op grote
schaal,
Verder dan tot kwalhatieve redeneringen is het bij deze theorie nog niet gekomen.
Het lucht-elektrisch deel schijnt door metingen te worden bevestigd. Een grotere
onweersactiviteit na zonnevlammen is eveneens waargenomen. Het is echter moeilijk
uit te maken of er meer onweersbuien ontstaan omdat de luchtstroming verandert of
andersom.
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Potentieel blijft het een aantrel-ckehjke theorie zowel voor de verklaring van z o n weerrelaties op korte termijn als voor relaties op langere tijdschaal.
4.5. Stralingseffect van cirrusbewollcing
ln paragraaf 3.4. is vermeld dat na sterke zonnevlammen temperatuurdalingen op het
scheidingsvlak van troposfeer en stratosfeer worden waargenomen. Vraag is hoe deze
een invloed kunnen hebben op de luchtstroming en het weer nabij het aardoppervlak.
Een suggestie is geweest dat de afkoeling de vorming van cirrusbewolking tengevolge
zou hebben. De vormmg van cirrusbewolking op die hoogte was ook het resultaat van
een heel andere hypothese. Deze hield in dat door protonen van de zon die doordringen tot in de lage stratosfeer, ionen worden gevormd die „uitzakken" naar de
tropopauze. In de vochtige lucht net onder de tropopauze zouden deze ionen fungeren als condensatiekernen, waardoor dichte sluiers van cirrusbewolking zouden
ontstaan.
De juistheid van deze hypothese is nimmer geheel bevestigd. Wel is het voorkomen
van meer cirrusbewolking na zonnevlammen en poollichten (gevolg van deeltjesstromen van de zon) vastgesteld aan de hand van halowaarnemingen (halo's zijn
hchtkringen rond zon en maan als gevolg van hoge dunne bewolking). Waar het om
draait is echter of cirrusbewolking de atmosferische toestand nabij het aardoppervlak
beïnvloedt. We krijgen dan weer te maken met twee tegengestelde stralingseffecten:
vermindering van zonnestraling omdat ook ijle cirruswolken enig zonlicht terugkaatsen en toeneming van de neerwaartse infrarode straling. Evenals bij ozon (zie 4.2)
gaat het weer om het netto-effect, dat in dit geval door berekeningen nog moeilijker
is vast te stellen dan voor ozonvariaties. Verdedigers van dit mechanisme voeren het
dan ook alleen maar aan ter verklaring van zon-weerrelaties in de winter op hoge
geografische breedten!
4.6. Dynamische
onstabiliteitstoename
Afkoeling van de lucht op tropopauze-niveau (zie 4.5.) en de veranderingen in de
horizontale temperatuurverschillen die er mee samenhangen, kunnen de condities
voor depressievormmg groter of kleiner maken. In feite gaat het hierbij dan om een
verandering van de dynamische instabihteit, meestal barokliene instabiliteit genoemd.
Depressie vorming volgens dit mechanisme betekent, dat in de atmosfeer voortdurend potentiële energie in kinetische energie (toeneming van de wind rond een lage
di-uk gebied) wordt omgezet, terwijl tegelijkertijd de voorwaarden voor de aanmaak
van-potentiële energie blijven gehandhaafd en door het proces zelf nog worden versterkt (poshieve terugkoppeling). Hier zien we er weer een goed voorbeeld van hoe
een kleine hoeveelheid energie - nodig om de afkoeling te bewerkstehigen - de veel
grotere energiereservoirs van de troposfeer kan aanspreken.
De hypothese is nog niet voldoende kwanthatief onderzocht. Zij biedt wel perspectief ter verklaring van zon-weerrelaties op een termijn van enkele dagen maar doordat depressies een grote rol spelen in het horizontale warmtetransport tussen de
tropen en de poolgebieden, ook van relaties op langere tijdschaal.

5. Slot
Gelukldg kunnen we de komende jaren een snelle groei van ons inzicht verwachten.
Sinds kort is het op dit gebied van onderzoek mogelijk geworden gerichte experimenten te doen met numerieke modeUen van de aardatmosfeer. Met een computer
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kunnen hierin naar wiUekeur bepaalde zonneactiviteitsinvloeden op hun effect aan
het aardoppervlak worden onderzocht. IConit men door zulke experimenten dan iets
op het spoor dan kan men in de werkehjke atmosfeer gerichte metmgen verrichten om
te zien of het ook echt zo gebeurt.
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PLANTENREGULATOREN EN HUN TOEPASSINGEN
door
J. Bruinsma
Inleiding
De autotrofe levenswijze van de groene hogere plant maakt het overbodig dat de
plant zich verplaatst om voedsel te zoeken. Ook is geen zenuwstelsel nodig om snel te
kunnen reageren op stimuli van uit de omgeving die op voedsel of gevaar kunnen
duiden, een plant kan er toch niet naar toe of vanaf bewegen. De sessiele levenswijze
van de plant brengt mee dat hij eventuele kwalijke mÜieufactoren onvermijdelijk over
zich heen moet laten gaan. Wel moet de plant zich op te voorziene ongunstige
condities, b.v. een winterperiode, kunnen voorbereiden en fysische prikkels uit de
omgeving, zoals het korter en kouder worden van de dagen kunnen waarnemen,
meten en omzetten in chemische signalen die een aanpassing kunnen oproepen. Zoals
mens en dier naast hun zenuwstelsel voor de sneUere reacties op in- en uitwendige
prikkels beschikken over een hormonaal systeem voor meer geleidelijke en duurzame
veranderingen, zo vormen ook planten hormonale stoffen als boodschappers om
inlichtingen over interne en externe veranderingen van het ene orgaan naar het andere
door te geven.
Nog in een ander opzicht dan beweeglijkheid verschiUen hogere planten en dieren
van elkaar. Als van een eeneuge tweehng de een op een hongerdieet moet opgi-oeien
terwijl de ander royaal wordt gevoed, zullen de uitemdelijke hchaamsgewichten aanzienlijk gaan verschiUen, misschien wel een factor twee of drie. Zulke verschiUen zijn
bij planten zeer veel groter. Een normaal in de rij gezaaide graanplant vormt meestal
slechts één halm, met een aar met korrels van een zeker gemiddeld gewicht, in totaal
enkele grammen graan. Maar als zo'n zelfde graanplant de ruimte krijgt en meer hcht
en voedingsstoffen ter beschikking heeft, kan hij talrijke halmen vormen, die stuk
voor stuk veel groter zijn en veel zwaardere aren dragen, in totaal tientaUen grammen
gi-aan opleverend. Toch is de graanplant, zoals we die kennen, hoewel onder zeer
beperkende omstandigheden opgegroeid, in zich zelf een harmonisch ontwikkeld
mdividu, met goede proporties tussen de verschülende onder- en bovengrondse delen.
Evenzo kunnen wüde planten, die zich in de vrije natuur in een vegetatiedek ontwikkelen, slechts een beperkte mate van hun genetisch-potentiële groei realiseren,
door onderlinge concurrentie, beperkende bodem- en klimaatscondities, vraat en infecties. Desondanks zijn de wüde planten voor ons een symbool van natuurlijke en
harmonische ontwikkeling. De grote plasticiteit van de plantaardige groei en ontwikkeling kan alleen tot goed geproportioneerde plantenindividuen leiden als de verschillende organen elkaar voortdurend op de hoogte houden van de mate, waarin zij zich
ontwikkelen kunnen en zich daar onderling aan aanpassen. Ook dit wordt bewerkstelUgd door hormonale stoffen, die worden aangemaakt in het orgaan al naar diens

Natuurkundige Voordrachten N.R. 60. Lezing gehouden voor de Koninkhjke Maatschappij voor Natuurkunde Düigentia te 's-Gravenhage op 8 februari 1982.
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ontwildcelingscondities en afgegeven naar de andere organen v/aar zij de verdere
ontwiklceling overeenkomstig beiiivloeden.
Wij noemen deze stoffen regulatoren of fytohormonen, omdat zij in functie met de
hormonen van mens en dier overeenkomen. Ook in moleculaire werkingswijze is dat
het geval. Evenals b.v. steroi'dhormonen kunnen fytohormonen membraanfuncties
beinvloeden en zich verbinden met receptoren in de cel, waardoor de genetisch
gereguleerde eiwitsynthese kwalitatief en kwantitatief wordt beïnvloed, zodat het
enzymapparaat, en daarmee de stofwisselingsactiviteit en de functie van de cel, verandert.
Toch verschillen dierhjke en fytohormonen in belangrijke opzichten en dit wordt
eerst besproken in een nadere karakterisermg van de plantaardige regulatoren. Daarbij
worden voorbeelden gegeven van de werking van deze stoffen in het plantaardig
organisme en op celniveau. Tenslotte worden enkele toepassingen in land- en tuinbouw behandeld, waarbij naast de hormonen als natuurlijke regulatoren, de nadruk
vooral valt op industrieel bereide, kunstmatige regulatoren van de plantaardige groei
en ontwikkehng.
Bij mens en dier kent men eiwitachtige en sterofde hormonen, bij planten zijn (nog)
geen eiwitmoleculen met duidelijk hormonale werking gevonden. Wel zijn er aanwijzhigen dat macromoleculen betrokken kunnen zijn bij berichten over langere afstanden binnen de plant. Zo wordt de instructie aan de stengeltop om tot aanleg van
een bloeiwijze over te gaan ontvangen vanuit de bladeren. De chemische aard van dit
bloeüiormoon is, ondanks langdurig en intensief onderzoek, nog niet opgehelderd.
Een macromoleculaire structuur wordt soms ondersteld.

Cytokmmen; hormonen als boodschappers in de plant
Drie groepen natuurlijke plantenregulatoren zijn opgebouwd uh isopreeneenheden en
derhalve verwant aan de steroide hormonen van Vertebraten (Fig. 1). De cytokininen
zijn adeninederivaten met een isopreengroep aan het N*-atoom. Deze groep kan
geoxideerd of gehydrogeneerd zijn, het adeninedeel kan een methylthiogroep bevatten ofwel, als bij inbouw in nucleinezuren, in de riboside- of ribotidevorm voorkomen. De cytokininen worden vooral in de worteltoppen gevormd, het zijn boodschappers van raÜieucondities in de grond naar de bovengrondse delen toe. Zij
worden vooral als riboside met de tranpiratiestroom van de wortels naar de bladeren
toe vervoerd. In de bladeren worden zij tot ribotiden of ook wel glucosiden geconjugeerd, waarmee deze stoffen geihactiveerd zijn, zodat niet al te hoge concentraties
actief cytokinine bovengronds accumuleren.
Cytokininen danken hun naam aan de bevordering van celdehngsactiviteit, m het
algemeen stimuleren zij de groei en de vertakking van de spruit, de vormmg van
bloemen en, na bevruchting daarvan, van zaden. Daarnaast gaan zij ook het verouderen van bovengrondse plantendelen tegen, zij vertragen het vergelen van bladeren, het verwelken van bloemen en het rijpen van vruchten. Zolang de bodemcondities een goede wortelgroei mogelijk maken, produceren de groeiende worteltoppen
deze cytokininen, die de bovengrondse ontwikkehng overeenkomstig bevorderen. In
de land- en tuinbouw worden vele cultuurmaatregelen via de bodem toegepast, o.a.
de toediening van water en meststoffen, eventueel ook van bestrijdingsmiddelen.
Zulke cultuurmaatregelen uiten zich, mede via de cytokinineproduktie van de
wortels, hl de bovengronds zichtbare groei en ontvwkkeling van de gewassen.
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Abscisinen; regulatie door variërende hormoonpatronen
Ook de beide andere isopreenachtige hormoongroepen participeren in de boodschappen van wortel naar spruit. De abscisinen en de gibberellinen zijn opgebouwd
uh respectievelijk drie en vier isopreeneenheden. De abscisinen werken meestal tegengesteld aan zulke bevorderende hormonen als cytokininen en ook gibberellinen. Als
de condhies in het wortelmilieu ongunstig worden, daalt in de worteltoppen de
produktie van cytokininen, en ook van gibberellinen, en neemt de abscisineproduktie
toe. Deze abscisinen, waarvan het abscismezuur de belangrijkste vertegenwoordiger is
remmen celdeling en celstrekking, en daardoor de groei, bevorderen het verouderen
en afvahen van organen (aan afvahen: abscissie, ontlenen deze stoffen hun naam) en
het in rust gaan van knoppen en zaden,
hl het algemeen neemt de vorming van abscisinen toe bij het optreden van ongunstige condities, ook bovengronds. Hun vorming is dan ook niet, zoals bij de
cytokininen, beperkt tot de wortels, abscisinen worden daarnaast vooral ook in
bladeren gevormd, en wel in de bladgroenkorrels, de chloroplasten. Zij zijn samen
met de, eveneens uit isoprenen opgebouwde, carotenoiden in de chloroplastmembranen aanwezig. Bij invaUende droogte staken de wortels hun cytokinineproduktie. De vermmderde cytokininetoevoer met de transpiratiestroom veroorzaakt
in de bladeren de afgifte van abscisine uit de chloroplasten, die daarop hun abscisineproduktie intensiveren zodat in korte tijd een hoog abscisineniveau in de bladeren
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ontstaat. Dit abscisine doet de iiuidmondjes sluiten, waardoor de transpiratie van de
bladeren afneemt en het schaarser wordend water wordt gespaard. Bij langer aanhouden van de droogte exporteren de bladeren het abscisine met de voedselstroom
naar de groeiende delen, die daardoor tot verminderde activiteh worden gebracht.
Ook bij het invallen van de herfst, waarbij in de bladeren het korter en kouder
worden van de dagen wordt geregistreerd, neemt aldaar de abscisineproduktie toe en
die van stimulerende hormonen af. Daardoor ontvangen de groeiende delen met de
voedselstroom uit de bladeren tevens de boodschap hun groei af te sluiten en zich
voor te bereiden op het ongunstig seizoen: de bladeren zelf vergelen en vallen af,
knoppen en celdelingszones gaan in rust en reserveorganen vuUen zich met opslagstoffen om bij heractivering na de slechte tijd als voedseheverancier te kunnen optreden.
De cytokininen en abscisinen gedragen zich meestal antagonistisch t.o.v. elkaar. Dit
geldt eveneens voor de andere fytohormonen, en in dit opzicht verschillen plantaardige hormonen sterk van dierlijke. Hormonen van mens en dier worden in één
bepaalde klier met interne secretie gevormd en door de bloedbaan getransporteerd,
waarbij zij op één enkele specifieke wijze inwerken op een bepaald „target" orgaan.
Plantenhormonen worden niet in kUeren gemaakt, doch in de verschillende orgaanweefsels en worden soms over grote, soms over heel kleine afstanden vervoerd om te
werken. Zij worden vaak niet aUeen in meer dan één orgaan gevormd, doch hebben
ook verscheidene werkingen in verschiUende organen waarbij zij onderling interfereren. Plantenhormonen versterken eikaars effect, additief of zelfs synergistisch, of
werken elkaar tegen. Doordat hun vorming, transport en afbraak aan modificaties
onderhevig zijn, bestaat in elk orgaan een voortdurend wisselend patroon van
hormonen, ter plaatse gevormde alsook van elders aangevoerde. Het is de steeds
wisselende resultante van dh patroon die de groei en ontwikkeling reguleert en dat is
precies wat nodig is om de grote mate van plasticiteit, die het plantenindividu naar
wij zagen bezit, te beheersen. Deze regulatie is veel nauwkeuriger en meer flexibel te
verwerkelijken door een samenspel van zowel stimulerende als remmende factoren
dan door bevordering of afremmhig alleen.
Deze verschillen in fysiologisch gedrag tussen plantaardige en dierlijke hormonen, en
vooral het gegeven dat een fytohormoon werkzaam kan zijn in het orgaan waarin het
gevormd is, leiden wel tot afwijzing van de benaming hormoon voor deze stoffen.
Volgens de definitie van BayUss en Starling, die in 1904 het hormoon secretine als
eersten beschreven, is voor een hormoon essentieel dat het zijn werking op een
andere plaats uitoefent dan waar het wordt gevormd. Elk plantehormoon kan, behalve als boodschapper na transport, ook op de plaats van vorming een effect uitoefenen, zodat sommigen daarom de voorkeur geven aan de neutralere benaming
„regulator" of aan een geheel nieuwe term zoals „morfogeen". De naam „groeistof
dient vermeden te worden, daar deze stoffen veelal meer de ontwikkeling dan de
groei beïnvloeden en, voorzover zij groei beinvloeden, kunnen zij deze niet aheen
bevorderen maar ook remmen.
Gibberellinen; de bepalmg van fytohormonen
In het wisselend patroon van stoffen, dat de ontwikkeling van elk orgaan beheerst,
spelen de gibberellinen een antagonerende rol t.o.v. de abscisinen. Evenals deze gevormd in wortels en bladeren, bevorderen zij groei door celdeling en celstrekking,
waar abscisinen deze remmen en verhinderen zij opslag van reservestoffen, waar
abscisinen dit bevorderen. GibbereUinen overheersen bij lange, warme dagen en
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induceren ook liet doorschieten en de bloei van planten die hun jeugd in rozetvorm
doorbrengen. Tweejarige planten als kool en biet maken m hun eerste levensjaar een
bladrozet, vormen onder invloed van de winterse kou gibbereUinen, waarna zij in hun
tweede jaar kunnen schieten en bloeien, terwijl vele eenjarige planten, zoals sla en
klaproos, in rozetvorm het lengen der dagen afwachten. Boven een bepaalde daglengte vormen zij gibberellme, dat ook hen doet schieten en bloeien. Gibberelline is
hierbij niet het bloeihormoon zelf, maar induceert het doorschieten wat op zijn beurt
het bloeien mogelijk maakt. Op de bloemvorming zelf heeft gibberelline eerder een
remmend effect. Zo vormen ontwikkelende zaden gibberehinen die verdere bloemvormmg tegengaan. Hierop berust het beurtjaargedrag van vele fruitbomen, die in een
jaar van zware vruchtdracht, het draagjaar, door teveel aan gibberelhnen, onvoldoende bloemknoppen aanleggen voor bloei in het volgende jaar, het vruchtarme
beurtjaar.
Er zijn vele verschillende gibberelhnen, meer dan vijftig, die chemisch nauw verwant zijn doch sterk verschillen m hun fysiologische activheit. Bovendien bemvloeden sommige gibberellinen een bepaald ontwikkelingsproces sterker dan
andere, maar hebben die andere in een ander proces weer meer invloed. Dit bemoeihjkt de bepaling van gibberellinegehalten in hoge mate. Plantenhormonen komen
toch al in uiterst geringe hoeveelheden voor, in delen per müjoen of per müjard en
hun opzuivering en isolatie mt plantenextracten is een uiterst gecompliceerde zaak.
Vroeger werd hun gehalte bepaald in biologische toetsen, waarbij het effect van
toevoeging van een al dan niet gezuiverd extract op een bepaald ontwikkelingsproces
kwantitatief werd vergeleken met de effecten van een reeks standaardoplossingen van
het hormoon. Omdat echter verschülende hormonen eenzelfde ontwikkelingsproces
kunnen beinvloeden, bevorderend of remmend, en het verhes bij opzuivering niet
bepaald kon worden, zijn zulke biologische bepalingen uiterst onnauwkeurig. Tegenwoordig wordt aan plantenextracten een geringe hoeveelheid radioactief gemerkt
hormoon bij of onmiddeUijk na de extractie toegevoegd en na de zuivering, o.a. met
chromatografische methoden, wordt de resterende radioactivheit gemeten om voor
het opgetreden verUes te kunnen corrigeren. Geavanceerde fysische meetapparatuur is
thans gevoelig genoeg om de nano- of picogramhoeveelheden nauwkeurig te kunnen
bepalen, waarbij na correctie voor verües de absolute hoeveeUieden in het oorspronkelijk extract, en daarmee per gewichtshoeveelheid plantaardig weefsel, kunnen
worden berekend. Echter, niet aüe fytohormonen zijn in radioactieve vorm verkrijgbaar, zeker niet de gibbereUinen, en bovendien blijft het juist bij de gibbereUinen
uiterst moeüijk vast te steUen met welke van de meer dan vijftig verschiUende men in
een bepaald extract van doen heeft.
Auxinen; natuurlijke en kunstmatige regulatoren
Naast de van mevalonzuur afgeleide, isoprenoide regulatoren komen nog twee
groepen fytohormonen voor, die afkomstig zijn uit de stofwisseling van aminozuren,
nl. de auxinen en het gasvormige ethyleen. De natuurhjke auxinen zijn indol- en
fenylderivaten, afgeleid van resp. tryptofaan en fenylalanine (Fig. 2). Auxinen zijn
typerende spruithormonen; ze worden gemaakt in de groeitoppen, bladeren, bloemen
en zaden. Zij activeren stofwisseling en groei en verhinderen het afvahen van de stelen
van de organen waarin zij worden gevormd. Auxinen worden daartoe naar beneden
toe getransporteerd, niet aUeen door de vaten, maar ook in het weefsel van cel tot
cel. Deze ceUulaire verplaatsing gaat niet aüeen langs een gradiënt van hogere naar
lagere concentratie, maar vertoont ook een duidelijke polariteit: in horizontaal ge-
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plaatste, geïsoleerde stukjes blad-, bloem- of vruchtsteel wordt eenzijdig toegediend
auxine twintig of dertig keer zo veel vervoerd van de top- naar de basiszijde toe als
omgekeerd. Zolang dh polaire transport van cel tot cel in de stelen voortduurt, treedt
aldaar geen abscissie op.
Al dit uit de bovengrondse delen naar beneden toe verplaatste auxine komt uiteindelijk terecht in de wortel, die erg gevoehg is voor dit hormoon; reeds geringe
hoeveelheden auxine remmen de wortelgroei. Daarom wordt auxine in het wortelweefsel zeer snel en efficiënt geihactiveerd, enerzijds door enzymatische oxidatie,
anderzijds door conjugatie aan suikers of aminozuren. In deze gebonden vormen kan
auxine niet meer polair vervoerd worden, noch is het meer fysiologisch werkzaam.
Het is niet ondenkbaar dat het polaire transport via specifieke carriers in de celmembranen direct samenhangt met de hormonale werking.
Zoals cytokininen uit de wortel de spruh tot vertakking aanzetten, hetgeen door
auxine uit een actief groeiende spruhtop wordt tegengegaan, zo induceren auxinen in
de wortel de aanleg van zijwortels, hetgeen door cytokinine uh de worteltop wordt
geremd. Verliest een wortel zijn top, b.v. door een gravende mol of andere beschadiging, dan valt de remming door cytokinine weg en nieuwe, vervangende worteltoppen
worden door het uit de spruit afkomstige auxine geïnduceerd. Zo bevorderen wortel
en spruit over en weer een op eikaars activiteit aangepaste orgaangrootte. Ook aan
het snijvlak van afgesneden spruitdelen, takken, bladstelen, e.d. brengt aldaar ophopend auxine de aanleg van wortels teweeg. Deze adventieve beworteling kan het
afgesneden plantedeel doen voortleven door de opname van water en voedingsstoffen
en door de produktie van cytokininen, dat o.a. de veroudering van dit plantedeel
tegengaat. Hierop berust het vermeerderen door stekken, b.v. in de boom- en sierteelt
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Fig. 3 Door kunstmatige auxinen geiiiduceerde stekbeworteling bij sering.

(Flg. 3). Deze toepassing in de praktijk is het oudst gepatenteerde gebruik van
plantenregulatoren, daterend uh de dertiger jaren. Weliswaar worden hiertoe meestal
geen natuurhjke auxinen gebruikt doch kunstmatige, afkomstig uit de chemische
mdustrie Kunstmatige regulatoren zijn, als voor de plant vreemde stoffen, minder
gemakkelijk enzymatisch te inactiveren. Hun grotere persistentie maakt hen langduriger en sterker werkzaam, hetgeen voor praktische toepassing meestal nodig is.
Kunstmatige auxinen bezitten een stereochemische structuur en ladingsverdehng
die zo overeenkomt met die van natuurlijke auxinen, dat zij binden aan dezelfde'
hormoonreceptoren m de cellen en leiden tot een overeenkomstige, zij het sterkere
en duurzamere, morfogenetische reactie. Zulke structuuranalogen zijn dan ook
meestal m even lage concentraties als de natuurlijke regulatoren, de hormonen, werkzaam, soms zelfs in nog lagere. Bij hogere doseringen kunnen hun effecten zo
extreem zijn, dat zij fataal worden. Door celproliferatie worden weefsels uit hun
verband gerukt, vaten dichtgedrukt en de planten zo gedesorganiseerd dat zij eraan
bezwijken. De regulatoren worden dan tot herbiciden.
Kunstmatige regulatoren kunnen dus de werking van hormonen simuleren, maar
ook m andere opzichten werkzaam zijn, b.v. de enzymatische vorming van natuurhjke regulatoren remmen of hun transport blokkeren. Het transport van auxine van
cel tot cel gaat via specifieke carriers en tal van stoffen uit de chemische industrie
kunnen zich aan die carriers verbinden, zodat het auxinetransport wordt geblokkeerd. Dit leidt enerzijds tot auxine-ophoping in het auxinevormende orgaan, anderzijds tot auxinegebrek elders zodat, afhankelijk van de toepassing, deze stoffen
gebruikt kunnen worden zowel om auxine-effecten te versterken, met name in het
producerende orgaan, alsook als anti-auxine elders in de plant.
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Remmers van de biosyntheseweg kunnen het niveau van de betroldcen hormonen
(groep) sterk verlagen. Zeer potente kunstmatige regulatoren zijn bijvoorbeeld de
groeivertragers, die de biosynthese van gibbereUinen verstoren door de ringsluiting
van de isopreenketen te verhinderen. Het resulterende gibberellhiegebrek leidt enerzijds tot groeiremmmg, anderzijds kan het de bloemvorming bevorderen.
De fytohormonen zelf kunnen ook eikaars vorming beinvloeden. Cytokininen uit
de wortel kunnen de auxineproduktie van de spruh stimuleren, ook gibberellinen
hebben een „auxinesparend" effect. Hogere doseringen van natuurlijke of kunstmatige auxinen bevorderen hi hoge mate de vorming van het laatste der te bespreken
fytohormonen, het ethyleen.
Ethyleen; hormoonwerking op ceUuIair niveau
Ethyleen wordt gevormd uh homoserine via een methioninecyclus, waarbij de
sphtsing van het S-adenosylmethionine (SAM) tot het kleine, cychsche aminozuur
aminocyclopropaancarbonzuur (ACC) de snelheidsbeperkende stap is (Fig. 2). Hoge
auxineconcentraties bevorderen de sneUe vorming van het enzym, dat deze splitsing
katalyseert, en daarmede de vorming van ethyleen. Dezelfde reactie kan worden
geblokkeerd door structurele analoga van SAM, zoals het amhioëthoxyvinylglycine
(AVG), dat daarmede een remmer is van de ethyleenbiosynthese en van de door
ethyleen als hormoon geïnduceerde ontwikkelingsprocessen.
Het is wonderlijk, dat een zo eenvoudige verbinding als ethyleen of etheen, slechts
een losse dubbele binding, fysiologische activiteit als hormoon zou bezitten. Toch is
dit het geval, deze gasvormige stof is in zeer geringe hoeveeUreden, van delen per
miljoen tot mÜjard, in staat de genetisch gereguleerde enzymsynthese zodanig te
veranderen, dat de ontwikkeling radicaal wordt gewijzigd. In het algemeen remt
ethyleen de groei van jonge organen en bevordert het de veroudering en het afvaUen
van volgroeide organen. In deze werkingen lijkt het op de abscisinen, evenals deze is
het ook een stressfactor. Bij beschadighig, zelfs bij aanraking, vormt de plant
ethyleen zodat de groei wordt geremd. Op deze wijze wordt bijvoorbeeld de planthoogte aangepast aan de heersende windcondities. Als een kiemplant in de grond
omhoog groeh en een obstakel ontmoet, vormt de top ethyleen waardoor de groei in
de lengte wordt geremd en in de dikte bevorderd. Aldus verstevigd kan de kiemplant
öf het object wegduwen óf nog meer ethyleen vormen, waardoor het gaat krommen
om onder het obstakel weg te groeien. Deze „triple response" van een erwtekiemplant: remming van groei m de lengte, radiale groei en krommen werd reeds rond de
eeuwvidsseling ontdekt en kan dienen als een semhcwanthatieve toetsmethode
(Fig. 4).
Bij deze groeieffecten werkt ethyleen vaak in het orgaan waar het gevormd wordt,
maar bij veroudering en afvaUen is dikwijls duidelijk sprake van transport en daarbij
speelt vooral diffusie in de gasfase een rol. Zo gaat, na de bestuiving van een stempel,
als de stuifmeelbuizen de stijl doorgroeien op weg naar de eicel(len), het stijlweefsel
ethyleen vormen. Dit ethyleen diffundeert naar de bloembladeren en zet deze aan tot
veroudering. De bloemen verwelken, eventueel gepaard gaande met verkleuring tengevolge van pigmentvormmg door nieuw gevormde enzymen. Ook de rijping van
vruchten is een verouderingsproces waarbij door ethyleen de activiteit van tal van
enzymen wordt opgeroepen: de ademhaling neemt toe, het groene chlorofyl wordt
afgebroken, rode en gele carotenoide pigmenten worden bijgevormd, zetmeel en
organische zuren omgezet in suikers, smaak- en reukstoffen gevormd, en de celwanden van elkaar losgemaakt zodat de vrucht zacht wordt. Deze celwandoplossing
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Fig. 4 De „triple response" van in het donker gegroeide erwtkiemplanten op ethyleen.

speelt ook een belangrijke rol bij de abscissie van blad-, bloem- en vruchtstelen, die
door ethyleen wordt gemduceerd als de auxinegradiënt in de stelen voldoende afneemt. Dat bij deze processen nieuwe genetische informatie tot expressie wordt
gebracht blijkt uit het optreden van tot dan toe afwezige enzymen of iso-enzymen,
terwijl remstoffen van de genetisch gereguleerde enzymsynthese de veroudering en de
abscissie kunnen remmen. Het ethyleen moet dus met een ceUulahe receptor kunnen
binden tot een complex dat, direct of mdirect, in de celkern de transcriptie van
chromosomaal DNA en RNA grondig wijzigt. Niet aUeen boodschapper-RNA, ook
ribosomaal en transport-RNA worden door hormooninwerking in de ceUen bijgemaakt, waardoor de enzymsynthese niet aheen kwahtatief maar ook kwanthatief
verandert. De receptor, die zo specifiek met ethyleen reageert, is waarschijnlijk een
metaaUioudend eiwit. Ook ethyleen oefent zijn werkingen uh in een balans met de
andere hormonen, waarbij abscisine meestal in dezelfde richting werkt en cytokinine,
gibbereUme en auxine veelal tegenwerken, mogehjk door het gehalte aan ethyleenreceptor laag te houden, of de bereikbaarheid ervan te belemmeren.
Dat een proces als orgaanveroudering zo nauwkeurig door hormonen wordt gereguleerd, past geheel bij de functie van hormonen als signaalstoffen. Het verwelken van
bloemblaadjes na bestuiving, het afvaUen van uhemdelijk onbestoven bloemen, het
rijpen en afvallen van vruchten en zaden in een bepaalde tijd van het jaar, het
vergelen en vaUen van bladeren van bomen en struiken, het bovengronds afsterven
van bolgewassen, het zijn aUe manifestaties van de aanpassing van de plant aan de
miUeucondities om de overleving van mdividu en soort te verzekeren.
Toepassingen van plantenregulatoren
Het is niet verwonderhjk dat de ontdekking van stoffen, natuurhjke en kunstmatige.
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die zo effectief de plantaardige ontwikkeling sturen, heeft geleid tot speculaties
omtrent hun toepasbaarheid in land- en tuinbouw. Stoffen die de groei en bloei
reguleren, bewortelhig en vertakking, ontkiemmg en veroudering, moeten wel interessante toepassingsaspecten opleveren ter verhoging van de kwantiteit, kwahteit en
houdbaarheid van produkten van land- en tuinbouwplantenteelt. Sinds de dertiger
jaren, toen auxinen toepassing gingen vinden bij de stekbewortehng op o.a. boomkwekerijen, heeft men een open oog gehad voor deze toepassingsaspecten. Gezien de
veelheid van regulatoren waarover men de laatste decennia de beschikking heeft
gekregen en de verscheidenheid van problemen bij de teelt, het oogsten en bewaren
van produkten van land- en tuinbouw, is het op het eerste gezicht merkwaardig en
teleurstellend dat in de halve eeuw van onderzoek niet meer toepassingsmogehjkheden zijn ontwikkeld dan waarover men thans beschikt. Ten dele heeft dat
economische redenen. Het heeft voor de industrie geen zin een produkt te entameren
dat de zaadzetting van violen verbetert, al zou een enkele violenkweker daar zeer mee
gebaat zijn. Toepassingen worden alleen ontwikkeld voor gewassen, die in zo grote
hoeveelheid worden verbouwd en zo veel opbrengen, dat de zeer aanzienlijke kosten
van bereiding, selectie, toetsing in het laboratorium en te velde, farmacologie en
toxicologie van de regulator op de duur worden terugverdiend. Dat is waarom de
bosbouw als toepassingsterrein vrijwel geheel uitvalt.
Een andere reden is de eerder besproken flexibUiteit van de plantengroei. Als een
effect wordt teweeggebracht door een stof die vervolgens wordt geüiactiveerd, kan
het effect door compensatie weer verminderen of zelfs verdwijnen. Om deze reden
wordt bijna uitsluitend van kunstmatige regulatoren gebruik gemaakt en veel industriële research is gericht op het bereiden van fysiologisch actieve structuuranaloga
van fytohormonen met een meer duurzame werking, dan wel het synthetiseren van
verbindingen waaruit de hormonale stof zeer geleidelijk wordt vrijgesteld.
Weer andere belemmeringen voor toepassing kunnen gelegen zijn in de voor
plantenregulatoren karakteristieke veelvuldigheid van hun effecten, waardoor naast
het bedoelde effect talrijke onbedoelde neveneffecten kunnen optreden, die ongewenst zijn; soms is het middel erger dan de kwaal. Zo wordt naarstig gezocht naar een
middel dat grasgroei zo effectief remt dat huisvaders worden verlost van het wekelijks
gazonmaaien. Vescheidene middelen zijn tot nu toe bekend, maar die leiden ahe
onbeheersbaar tot ongelijkmatigheid en verkleuringen, die in een gazon niet toelaatbaar zijn. Wanneer men al deze overwegingen laat gelden is het minder verbazingwekkend dat niet meer toepassingen zijn ontwikkeld.
De eerste grote toepassing van plantenregulatoren in de landbouw is een zo grove,
dat men bezwaarlijk van regulatie kan spreken. Het betreft het gebruik, sinds de
tweede wereldoorlog, van persistente kunstmatige auxinen als onkruidbestrijdingsmiddelen en ontbladeringsstoffen. Deze groeistofherbiciden kunnen worden toegepast tegen onkruiden in granen, omdat bij de jonge graanplant het groeipunt binnen
de bladscheden verborgen is en de bladeren sterk behaard zijn, zodat de druppels van
de spuitvloeistof afrohen zonder veel contact te maken en residu achter te laten. De
selectiviteit van het herbicide berust hier dus vooral op de morfologische verschiUen
tussen jonge graan- en onkruidplanten. De ontbladering, bijvoorbeeld tijdens de
Vietnamooiiog, is waarschijnlijk het gevolg van de ethyleenontwikkeling door de
toegediende overmaat auxine, die tot abscissie leidt. Omdat plantenregulatoren inwerken op processen die bij mens en dier niet voorkomen, zijn deze stoffen in de
regel toxicologisch veihg, zeker in de gebruikelijke lage doseringen. Bij de fabricage
van bepaalde auxinen kunnen echter ongewild andere stoffen ontstaan die, in de hoge
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concentratie waarin ontbladeringsmiddelen vanuit vliegtuigen worden verspoten in
de behandelde gebieden geleid hebben tot steriliteit bij mens en dier.
Bij echte regulatie van de groei en ontwikkeling van gewassen wordt meer verfijnd
gewerkt. Alweer m granen, alsook in een aantal andere gewassen, is de toepassing van
groeivertragers van groot belang gebleken. Het moge vreemd hjken, dat remming van
de groei tot aanzienlijke opbrengstverhoging kan leiden. Echter, een lange graanhalm
met een zware aar aan de top, valt onder invloed van wmd en regen gemakkelijk om.
Deze legering benadeelt de verdere korrelvulling en het oogsten zodanig, dat opbrengstverhezen van de helft geen uhzondering zijn. Groeivertragers, die de'vorming
van gibberehmen remmen en daarmee de lengtegroei van de stengel, verkorten en
verdikken de halm. De zo verkregen resistentie tegen legering is zo groot, dat meer
stikstofbemesting kan worden toegediend zonder gevaar voor te veel uitgroeien, waardoor de korrelopbrengst opnieuw aanzienlijk wordt verhoogd (Fig. 5). In WestEuropa wordt jaarlijks drie kwart van het tarweareaal met groeivertragers behandeld.
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Fig. 5 Invloed van 2,4 kg groeivertrager (ccc) per ha en O, 30, 60, 90 en 1 20 kg N
per ha op halmlengte bij Opal zomertarwe.
Men kan zich afvragen, of de gewenste halmverkorting niet genetisch kan worden
vastgelegd. Afgezien van de lange duur, die de invoering van deze eigenschap
m onze
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rassen zou vergen, blijkt dit in de praktijk meestal met een verminderde opbrengst
gepaard te gaan, de genetisch Ideinere plant produceert blijkbaar minder. Maar bovendien is het gebruik van een halmverkortende regulator in een gewas met lang stro
meer flexibel, men kan de mate van het gebruik nauwkeurig aanpassen aan de te
verwachten mUieuomstandigheden, genetische vastlegging is daarentegen star.
Groeivertragers worden ook in de sierteelt gebruikt om planten te reduceren tot
hanteerbare potplanten. Alle chrysanten en kerststerren zijn aldus tot huiskamerformaat teruggebracht. Een andere groep planten, die dank zij de toepassing van een
regulator onze huiskamers sieren, zijn de bromeha's. Een typisch hormonaal effect
van ethyleen is bloei-inductie bij bromeliaceeën. De teler kan precies dat tijdstip van
bloei bepalen, door in zijn kas wat ethyleengas uit een cÜinder te laten ontsnappen,
of te spuiten met een middel waaruit ethyleen wordt ontwikkeld of met een stof als
een auxine, die de ethyleenbiosynthese induceert. Een belangrijke toepassing daarvan
is bij de cultuur van de ananas, eveneens een bromeliacee. De ananasculturen plegen
ahe omstreeks dezelfde tijd te bloeien en vrucht te zetten, waardoor de ananasinblikkende industrie de gehele jaarlijkse oogst in één grote arbeidspiek te verwerken
krijgt. De rest van het jaar was de bevoUdng in deze derde-wereldlanden vrijwel
werkloos. Door de jaarrondtoepassing van bloei-inductie door regulatorbespuiting is
de oogst regelmatig over het jaar verdeeld en de gehele sociale structuur van deze
gebieden ingrijpend verbeterd.
In onze ontwikkelde landen echter heeft de toepassing van plantenregulatoren
meestal betere perspectieven door de technologische kennis en gespecialiseerde
ervaring van de telers. Daar worden regulatoren toegepast van de kieming van zaden
af (gibberelhnen voor de gelijkmatige kieming van brouwgerst) tot de verlenging van
de levensduur van vaasbloemen (met cytokininen en AVG) en de gecontroleerde
afrijping van bewaarde vruchten (met ethyleenremmende en -bevorderende regulatoren). Als een laatste voorbeeld voor onze Nederlandse situatie noem ik de toepassing
van gibberellinen na nachtvorst in appel en peer. Zulk een nachtvorst in het late
voorjaar kan de pas gezette vruchtbeginsels doden, waardoor hun hormoonproduktie
wegvalt, zodat in het vruchtsteeltje abscissie optreedt en de jonge vruchtjes afruien.
Een bespuiting met gibberelline, dat anders door de vruchtjes zou zijn gevormd,
verhindert dit afvallen en leidt tot een normale oogst van, zij het pitloze, vruchten.
De verkoop van regulatoren voor de beheersing van de groei en ontwikkehng van
gewassen is nog slechts bescheiden. Op wereldschaal bedraagt deze sector slechts
ongeveer een procent van de totale omzet aan gewasbeschermingsmiddelen: herbiciden, fungiciden, insecticiden, enz. Juist dit is voor de chemische industrie thans
aanleiding om veel aandacht te besteden aan de verdere ontwikkeling en toepassing
van regulatoren ter verbetering van de produktie van levensmiddelen en veevoer,
sierplanten en bloemen, en ter voorziening in onze behoeften aan vezels en energie.
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NATUURKUNDE BIJ EXTREEM LAGE TEMPERATUREN
door
H. Postma
1. Inleiding
In de natuurkunde is men er tot nu toe in geslaagd voortdurend nieuw onderzoek te
vinden door onder andere naar steeds extremere situaties voor het doen van waarnemingen te gaan. Een goed voorbeeld laat de fysica van kernen en elementaire
deeltjes zien met de voortdurend hogere energieën voor deeltjesversneUers. Regelmatig zijn daardoor nieuwe opzienbare ontdekkingen gedaan. Er zijn ook voorbeelden te geven waarbij het om steeds klemere waarden gaat; om „minder" dus in
plaats van „meer". Het onderwerp van deze lezing, „natuurkunde bij extreem lage
temperaturen" is daar een voorbeeld van. In de natuurkunde zijn we aan bepaalde
absolute grenzen gebonden, die we wel kunnen benaderen, maar niet echt kunnen
bereiken. Zo kan men wel over een absoluut vacuüm spreken, maar het kan niet
gerealiseerd worden. Hoe goed onze pompen ook worden er zuhen steeds nog wel
wat deeltjes in een ruimte, die we proberen leeg te pompen, over blijven. Warmte is
een vorm van Idnetische energie, waarbij atomen of moleculen in gassen, vloeistoffen
en vast stoffen zich mm of meer vrij bewegen of triUen op een schijnbaar chaotische
manier. De temperatuur van de stof is een maat voor de gemiddelde warmtebeweging
per deeltje. De warmtebeweging voldoet aan bepaalde statistische wetmatigheden.
Zouden we in staat zijn de warmtebeweging geheel sth te zetten, dan hebben we de
laagste temperatuur, het absolute milpunt, bereikt.
Voor ideale gassen geldt de wet van Boyle-Gay-Lussac: pV = RT, waarin p de druk,
V het volume en T de temperatuur zijn. R is de gasconstante, die voor ahe gassen
precies dezelfde waarde blijkt te hebben als het aantal deeltjes even groot is. We
kunnen deze constante schrijven als R = kN, waarin iV het aantal deeltjes in het ideale
gas is en k de bekende constante van Boltzmann voorstelt. Voor de temperatuur is de
Celsius-schaal voor ons de bekendste; 0°C is het smeltpunt van ijs en 100°C het
kookpunt van water (bij 1 atmosfeer). Extrapolatie van de druk van een ideaal gas
naar nul als funktie van de temperatuur geeft als laagste temperatuur -273,15°C.
(Dat geldt voor alle gassen ofschoon ze vóór die temperatuur bereikt is gecondenseerd zullen zijn). Voor de temperatuur T gebruiken we nu de kelvinschaal, waarvan
het nulpunt bij -273,15°C ligt en de eenheid „keivin" in grootte gelijk is aan de
graad Celsius. Dus 0°C is identiek aan 273,15 keivin.
In de vorige eeuw heeft men geleerd allerlei gassen zoals methaan en ammoniak, af
te koelen en vloeibaar te maken. Men hechtte echter aan het idee, dat bepaalde
gassen niet vloeibaar gemaakt kunnen worden. Voorbeelden van dergelijke „permanente gassen" zijn zuurstof, waterstof en helium. Dh idee sneuvelde echter toen Pictet
en Cailletet in 1877 onafhankelijk van elkaar aantoonden, dat zuurstof wel vloeibaar
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gemaakt kan worden. Er ontstond toen een ware wedloop om alle permanente gassen
vloeibaar te maken. Deze race tussen een aantal wetenschappelijke centra (Londen,
Cambridge, Kiakow en leiden) vond zijn eind toen het Kamerhngh Onnes in 1908 in
Leiden gelukte helium vloeibaar te maken. Hiermee was het laatste permanente gas
gesneuveld. Kameriingh Onnes bereikte hiermede een temperatuur van 4,2 K. Door
de druk boven de vloeistof met behulp van krachtige pompen te verlagen tot ongeveer 10"^ atmosfeer kon zelfs 0,7 K bereüct worden. Voorlopig was dat de laagste
temperatuur. Voor het afkoelen van een gas als hehum kan men dit eerst onder druk
voorkoelen met vloeibare waterstof (20,3 K). Het voldoet dan niet meer aan de
ideale-gaswet. Er zijn afwijkingen hiervan als gevolg van interatomaire krachten
tussen de hehumatomen. Laten we dit gas nu vrij expanderen, dan vhegen de hehumatomen van elkaar weg tegen de interatomaire krachten in. Er wordt daardoor interne
arbeid verricht. Wordt er geen warmte tijdens het proces toegevoerd, dan kan dat
aheen maar ten koste van de warmte-inhoud; het heUum koelt daardoor af. Kamerhngh Onnes maakte in 1908 gebruik van dit effect (Joule-Kelvineffect) om hehum zo
ver af te koelen, dat het ten dele vloeibaar wordt. Dit principe werkt alleen als de
temperatuur van het onder druk gebrachte hehum beneden de inversietemperatuur is;
deze is voor helium 50 K. Het is ook mogelijk hehum te laten afkoelen door het
externe arbeid te laten verrichten; b.v. door het een zuiger te laten verplaatsen of een
turbine er mee aan te drijven. Dit kan in feite bij elke temperatuur gebeuren zodat
voorkoeling met vloeibare waterstof dan niet meer nodig is. Op basis van dit idee
heeft Kapitza in Cambridge in 1934 een heliumUquefactor gebouwd, waaruit de eerste
commerciële hquefactoren voor hehum voortgekomen zijn.
In het spel van lage temperaturen gaat het om het onttrekken van warmte uit een
stof. Het veranderen van de warmte-inhoud van een hoeveelheid materie met een
kleine hoeveelheid warmte AQ heeft niet dezelfde betekenis bij verschiUende temperaturen. Bij een lage temperatuur verandert de warmtebeweging relatief meer dan bij
hoge temperaturen. Het is daarom nuttiger de grootheid AQ/T = AS te definiëren.
Hierbij is AS de verandering van een nieuwe grootheid S, die we entropie noemen. Uit
de statistische mechanica leren we dat S= liNlnW, waarin weer /c de constante van
Boltzmann en TV het aantal deeltjes van de hoeveelheid materie zijn. W is de waarschijnlijkheid van de toestand waarin die deeltjes zijn (herinner dat Inif betekent dat
de logaritme van W genomen moet worden).
Met het bereiken van iets minder dan 1 Keivin was door Kamerhngh Onnes en zijn
medewerkers een geheel nieuw gebied van onderzoek opengebroken. In de eerste
jaren hadden ze van andere laboratoria geen concurrentie te duchten. Allerlei eigenschappen werden bij temperaturen tot die van vloeibaar helium in Leiden onderzocht. Daarbij bleven belangrijke vondsten niet uit. Met name moet in dit verband de
supergeleiding van metalen en de superfluïditeit van vloeibaar helium genoemd
worden. We zullen daar in de volgende paragraaf kort op in gaan. Daarna zuUen
nieuwe methoden voor het bereiken van nog veel lagere temperaturen en fysische
verschijnselen, die daarbij optreden, worden behandeld.

2. Supergeleiding van metalen en superfluïditeit van helium
Een belangrijk soort onderzoek in het begin van deze eeuw, betrof weerstandsmethigen. Daar had men in die tijd bepaalde ideeën over, die Kameriingh Onnes wilde
verifiëren. Voor zijn metingen gebruikte hij kolommen van zeer zuiver kwik (Hg).
Tot zijn verbazing vond hij in 1911, dat de elektrische weerstand hiervan bij af-
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koeling beneden 4,2 K ineens onmeetbaar klein werd. Dit verschijnsel, supergeleiding
genoemd, werd al gauw ook in andere metalen zoals lood en tin gevonden. De
weerstand lijkt werkelijk nul te zijn geworden. Althans tot dusver heeft men in een
stroom in een supergeleidende ring geen enkele afname, ook gedurende zeer lange
meettijden, waargenomen.
Ook aan vloeibaar hehum werden onderzoekmgen gedaan. Zo bleek het bij verlaging van de temperatuur niet vast te worden m tegenstelling tot alle andere vloeistoffen. Helium heeft dus geen tripelpunt, waarbij damp, vloeistof en vaste fasen
samenkomen. Om hehum vast te maken is een druk van 25 bar of meer nodig. Nog
veel wondelijker was de ontdekking, dat deze vloeistof m twee vormen voorkomt met
een overgangstemperatuur bij 2,17 K. Boven deze temperatuur gedraagt het zich als
een normale vloeistof. Daar beneden .blijkt althans een deel wrijvingsloos door nauwe
openingen te kunnen stromen. Er is\ ook sprake van een zeer goede warmte-overdracht in deze vloeistoffase. Op basis van deze en andere effecten spreekt men van
superfluiditeit.
Supergeleiding in metalen en superfluiditeit van hehum hebben wat met elkaar te
maken. Dit was in het begin niet direct duidelijk; de gevolgen van deze twee verschijnselen waren nogal verschillend. Bij beide verschijnselen bewegen zich deeltjes
(electronen en heliumatomen) wrijvmgsloos. Het lijkt een coUectief gedrag te zijn,
dat men ook wel beschrijft als een macroscopisch quantumeffect. Volgens de quantummechanica kunnen deeltjes zich slechts in toestanden met discrete energieën
bevinden. Er blijken nu twee soorten deeltjes te zijn:
1) fermionen, die niet in dezelfde toestand kunnen zijn als ze dezelfde ruimtelijke
lokatie hebben, en
2) bosonen, die wel in eenzelfde (energie)toestand kunnen zijn en gelijktijdig dezelfde ruimtelijke lokatie hebben.
Bij lage temperaturen gaan bosonen in dezelfde laagste toestand zitten. Men spreekt
dan van een bosoncondensaat. Daarentegen gaan fermionen bij lage temperaturen op
elkaar volgende energietoestanden bezetten. Dh verschil in gedrag hangt samen met
symmetrie-eigenschappen verbonden aan de rotatie van deeltjes. Men onderscheidt
daarbij een draaüng om de eigen as van een deeltje (spin) en m een baan om een
ander deeltje (baanimpulsmoment).
Volgens de quantummechanica, die gebruikt
moet worden bij de beschrijving van bewegingen van kleine deeltjes, is deze draaiing
gequantiseerd. Het draahmpulsmoment is //?/27r, waarin h de constante van Planck is.
Voor bosonen geldt nu dat / heeltaUig is; dus O, 1, 2 . . . Voor fermionen is ƒ echter
halftallig; dus 1/2, 3/2,. . .
Een hehumatoom bestaat uit een kern waarom twee elektronen draaien. Voor een
normaal heliumatoom, ''He, bestaat de kern uh twee protonen en twee neutronen. Er
zijn dus drie paren van elementahe deeltjes (protonen, neutronen en elektronen) in
He. Het is nu gebleken, dat in deze paren de draahngszin steeds tegengesteld is,
zodat voor het hele hehumatoom / = O geldt. Het is dus een boson. Bij voldoend lage
temperatuur zuhen heliumatomen in dezelfde laagste toestand „condenseren". Ze
krijgen dan precies dezelfde eigenschappen. Ze vormen als het ware een perfect
collectief van deeltjes, die elkaar in hun bewegmgen niet storen, waardoor ze
wrijvingsloos door nauwe openingen kunnen gaan. Het is een superfluïde vloeistof
geworden. Dh gebeurt blijkbaar beneden 2,17 K. Omdat ze in precies dezelfde toestand zijn (1^= 1) is de entropie S van superfluide hehum gelijk aan nul. In de natuur
bestaat een neiging tot vergroting van wanorde (toename van entropie). Hierdoor zal
het superfluide helium naar warmere plaatsen gaan stromen. Superfluïde helium zal
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daarom tegen de wanden van een cryostaat omhoog wülen kruipen. Een grappige
demonstratie van de superfluiditeit van helium is het fonteineffect.
Bij elektrische geleiding spelen vrije elektronen een rol. Dit zijn deeltjes met / = / i ;
het zijn dus fermionen. Ze kunnen bij lage temperaturen niet in dezelfde laagste
toestand terecht komen. Een coüectief wrijvingsloos stromen in een geleider kan dus
blijkbaar niet. Toch gebeurt dat blijkbaar als een metaal beneden een bepaalde
temperatuur supergeleidend wordt. Het heeft bijna 50 jaar geduurd voordat hier een
bevredigende theorie voor was opgebouwd. Eerst moest nog de quantummechanica
ontwikkeld worden (1920—1930). Ook was een beter inzicht in de theorie van de
vaste stof nodig. Uiteindelijk begreep men, dat bij zeer lage temperaturen elektronen
z.g. Cooperparen kunnen vormen door een subtiele wisselwerking via het metaalrooster. Hun spins gaan daarbij antiparahel staan; ze hebben dan een tegengestelde
draahngszin. Met andere woorden samen hebben ze spin ƒ = O en vormen ze entiteiten
met een bosonkarakter. Deze Cooperparen kunnen dan weer een bosoncondensaat
gaan vormen en daardoor zonder weerstand in een geleider stromen mits de temperatuur laag genoeg is. Voor kwik is dat 4,17 K, voor lood 7,2 K. Breken we de Cooperparen met behulp van een (sterk) magneetveld, dan verdwijnt de supergeleidende
eigenschap; de geleider wordt weer normaal. Dit is een vervelend effect omdat het
verhindert een sterke superstroom door een geleider te sturen. Het eigen magneetveld
van een stroomvoerende draad doet supergeleiding te niet. Dit heeft het jarenlang
onmogelijk gemaakt met behulp van supergeleidende spoelen zeer sterke magneetvelden op te wekken. Door een beter begrip van supergeleiding en vele metaUurgische
krachttoeren is men er in geslaagd draden te maken die toch in sterke velden hun
supergeleidende eigenschappen houden.
3. lonendemagnetisatie
Het vloeibaar maken van hehum was dus de laatste mogelijkheid om via liquefactie
van gassen lage temperaturen te bereiken. Om tot nog lagere temperaturen te komen
moesten geheel andere methoden ontwikkeld worden. In feite moest een ander werkmedium gevonden worden om warmte aan te onttrekken. Giauque en Debije vonden
dat omstreeks 1930 in de vorm van zouten waarin de magnetische ionen zich bij 1 K
nog onafhankelijk van elkaar gedragen. Het magnetisme hangt samen met ongepaarde
elektronen die om de kernen van bepaalde ionen (b.v. Co^*, Ce^*) draaien. Deze ionen
hebben een totale spin j , wat volgens de quantummechanica slechts een beperkt
aantal standen (n.l. 2/ + 1) t.o.v. een magneetveld {H) toelaat. Voor ionen met
magnetische momenten p. hebben we dan te maken met discrete energietoestanden
met energieën
= —[xHm/j, waarin m alleen de waarden ƒ, ƒ—1, /'—2, . . . — / ' kan
aannemen. Bij 1 K en een magnetisch veld (//) van de orde van 1 Tesla is de afstand
tussen deze niveaus vergelijkbaar met de kinetische energie. De bezettingsgraad van
deze niveaus neemt volgens de Boltzmann-distributiewet af naarmate ze hoger in
energie zijn. Zonder een magneetveld vaüen deze niveaus samen en zuüen ze gelijk
bezet zijn. De entropie is dan S = Nk\n \{y + 1). Zetten we het veld aan, dan neemt
de waarschijnhjkheid van de bezetting en dus de entropie af bij gehjkblijvende temperatuur. Er moet dus magnetisatie-warmte afgevoerd worden. Dit kan via een beetje
heliumgas tussen het paramagnetische zout en de wand op 1 K. Pompen we daarna
het contactgas weg en zetten we het magneetveld uit, dan zal het systeem afkoelen
bij gelijkblijvende entropie. Uiteindehjk zal een laagste temperatuur bereikt worden,
waarbij de ionen zich door een onderhng (zeer zwakke) wisselwerking spontaan t.o.v.
elkaar gaan ordenen. De beschreven methode van koeling staat bekend als adiaba-
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tische demagnetisatie.
makkelijk bereikt.

Temperaturen van de orde van 0,01 K worden hiermede ge-

4. Kemdemagnetisatie
Dit spelletje van magnetiseren en demagnetiseren kan worden herhaald met magnetische kernen (b.v. van koper). Het enige essentiële verschil zit in de sterkte van de
magnetische momenten van kernen. Deze zijn een factor 1000 kleiner dan die van
magnetische ionen. Vandaar dat de methode pas werkt als de kernen zijn afgekoeld
tot ongeveer 0,01 K in een magneetveld, dat een factor 10 sterker is dan gebruikt
voor adiabatische demagnetisatie van paramagnetische zouten. Dit is Kurti en zijn
medewerkers m 1954 voor het eerst gelukt met een bundel koperdraden voorgekoeld
met behulp van adiabatische demagnetisatie van een paramagnetische zout tot
0,04 K. De kernen van de koperbundel koelden af tot enkele microkelvin en bleven
dat gedurende enkele seconden. Er moest nog veel gebeuren om met de kerndemagnetisatietechniek gemakkelijker en gedurende een langere tijd zulke lage
temperaturen te bereiken. Hiervoor zijn een aantal ontwikkelmgen van groot belang
geweest. De belangrijkste is wel de voorkoeling met behulp van ^He-^He verdunningskoelmachines. Een ander belangrijk punt is de bouw van sterke supergeleidende
magneten. Een iets andere ontwikkeling betrof de Van-Vleckparamagneten. Dit zijn
materialen zoals PrNis, waarin een deel van de kernen (voor dit materiaal ""Pr) naast
het uhwendig aangelegde veld een mtern magnetisch veld voeh dat evenredig is met
het uitwendig veld doch een flinke factor {K) groter is. Het totale veld ter plaatse van
de
Pr-kernen in PrNis is een factor K + \ ^ n keer zo groot als, het uitwendige
veld. Met dergelijke preparaten kan de kerndemagneflsatie versterkt worden toegepast. Omdat al vrij gauw ordeningsverschijnselen optreden kan niet verder afgekoeld
worden dan tot ongeveer 0,5 miUikelvin. Een groot voordeel is het grotere koelvermogen van deze materialen rond de 1 mÜlikelvin ten opzichte van koper voor
kerndemagnetisatie-experimenten. Met koper kunnen echter aanzienhjk lagere temperaturen bereikt worden.
5. ^He-''He verdunningskoelmachine
^He is een stabiel isotoop van hehum, dat zeer weinig in de natuur voorkomt. Sinds
1948 beschikt men via bepaalde nucleahe processen over voldoende ^He om daar
proeven bij lage temperaturen mee te kunnen doen. Omdat 'He t.o.v ''He één neutron mist heeft het een spin Vi en is het dus een fermion. Daarom zijn de eigenschappen van vloeibaar 'He aanzienlijk anders dan van "He. Toch is er wel enige
gelijkenis. Ook He wordt pas vast als het onder hoge druk gebracht wordt, Zoals
verwacht werd in de eerste jaren van onderzoek geen superfluiditeit gevonden Ook
mengsels van He en "He werden intensief onderzocht. Daarbij kwam men tot de
ontdekking, dat zo een mengsel zich beneden 0,8 K in twee fasen scheidt. Er blijkt
dat een laag met hoge concentmtie 'He gaat drijven op een fase met vooral "He De
onderste fase bevat bij zeer lage temperaturen 6,4% 'He. Deze fasescheiding wordt
gebruikt m de He- He mengkoelmachine. Door 'He aan de onderste fase te onttrekken lost er weer He van de bovenste laag in op. Dit gaat gepaard met een sterke
afkoeling. Met geschikte warmte-uitwisselaars en door een continue 'He-circulatie te
reahseren is hiermee een koelmachine ontstaan, waarmee 0,01 K bereikt kan worden
Het onttrekken van 'He aan de verdunde 'He-fase kan door er aan te pompen - dan
verdampt voornamelijk het 'He in verband met de hogere dampspanning in vergehjking met "He.
tb
5
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Er zijn nog vele andere interessante aspecten van 'He ontdelrt. Merkwaardig is het
dat de vaste toestand van 'He een lagere entropie heeft dan de vloeistof (bij dezelfde
temperatuur). Door nu vloeibaar 'He door middel van een grote druk gedeeltelijk vast
te laten worden vindt afkoeling plaats. Met deze methode van koeling (naar Pomeranchuk vernoemd) kan ongeveer 1 mhhkelvin bereikt worden. In dit koelproces
bleken bij twee temperaturen nl. 2,7 en 1,5 mÜlikelvin, onregelmatigheden op te
treden. Uit een veelheid van experimenten is geconcludeerd, dat we hier te maken
hebben met twee vormen van superfluiditeit. Het fase diagram van 'He gaat er daarom
nogal ingewikkeld uitzien. Het wordt nog vreemder als er met magnetische velden
gewerkt wordt. In feite komt er dan nog een andere vorm van superfluiditeit van 'He.
Superfluiditeit van 'He kan niet zonder meer optreden daar het een fermion is. Wel
zal het kunnen als er een koppehng tussen paren van 'He atomen, net zo als bij
supergeleiding, optreedt. Het is nu gebleken, dat de beide spins van 'He en een
onderling baanimpulsmoment aanleiding kunnen geven tot drie vormen van superfluide structuren.
6. Kemspinoriëntatie
Uh het voorgaande betoog blijkt, dat er bij extreem lage temperaturen nog zeer
mteressante fysische verschijnselen optreden. Ze zijn een manifestatie van erg zwakke
vwsselwerkingen, die pas bij dergelijke lage temperaturen een rol gaan spelen. Een
geheel ander onderwerp betreft het richten van kernspins bij zeer lage temperaturen
als gevolg van elektromagnetische ki-achten. In 1948 realiseerden Gorter en Rose zich
onafhankelijk van elkaar, dat kernen van paramagnetische ionen zeer sterke inwendige magneetvelden //int ondervinden. Hebben dergelijke kernen een spin ( i ) en
daaraan verbonden een magnetisch moment (M), dan zuhen ze een stel niveaus
hebben met energieën E,„ =-ijHintm/I.
Zoals we al eerder in dh verhaal gezien
hebben zullen deze niveaus bij voldoend lage temperaturen ( < 0,1 K) ongelijk bezet
zijn. Indien we in staat zijn er voor te zorgen, dat voor alle ionen van een preparaat
//jjn in dezelfde richtmg staat, verkrijgen we de situatie dat de kernen een gemeenschappelijke voorkeursrichtmg hebben. Er treedt kernoriëntatie op, die het gevolg is
van de magnetische hyperfijninteractie. Gorter en Rose hebben aangegeven hoe men
dat moet doen en hoe kernoriëntatie kan worden gebruikt in geval van straling
uitgezonden door radio-actieve kernen. Radio-actieve kernen zenden o.a. zeer kortgolvige elektromagnetische 7-straling uit. Elke 7-overgang in een kern kan gekarakteriseerd worden op grond van zijn stralingspatroon. Men kan de vergelijking trekken
met verschillende soorten antennes voor radiogolven met dit verschü, dat in het geval
van radio-actieve straling de emissie plaats vindt vanuit zeer kleine deeltjes en dat
hierop de quantummechanica moet worden toegepast. In elk geval leert een meting
van het stralingspatroon van 7-strahng ons iets van de daarbij behorende overgangen
m kernen en dus over de structuur van kernen. Door nu de kernen bij lage temperaturen te richten hebben we een perfect middel om strahngspatronen te meten. Om de
relevante mformatie over zulke strahngspatronen te krijgen is het voldoende de
stralingsintensiteit te meten üi de richting van de oriëntatie en loodrecht erop met
achtereenvolgens de kernen gericht en ongericht. Met andere woorden de anisotropic
in de strahngsverdeling worden als functie van de hoek en de temperatuur gemeten.
Kernoriëntatie werd in 1950 voor het eerst aangetoond met behulp van 7-straling van
^Co. In de beginperiode leek het een nogal exotische methode voor kernfysisch
onderzoek te zijn met slechts een beperkt aantal toepassingsmogelijkheden, omdat

101
maar weinig radio-actieve isotopen gericht zouden kunnen worden. Dit is erg meegevaUen. Enerzijds waren er aUerlei ontwikkeUngen op het gebied van de lage-temperatuurfysica die een gunstige invloed op het toepassen van kernoriëntatie hebben gehad. Anderzijds leerde men, dat kernen van vreemde gast-atomen in ferromagnetische
materialen vaak zeer sterke inwendige velden ondervinden. Momenteel weet men van
vrijwel alle elementen, als verontreiniging m ijzer gebracht, welke veldsterkten hun
kernen ondervmden. In erg veel gevallen zijn die veldsterkten zo groot, dat ze bruikbaar zün voor kernoriëntatiemetingen. Als voorbeeld noem ik het radio-actieve isotoop
I in ijzer gebracht. Bij enkele honderdsten kelvm treedt al voldoende oriëntatie op om de anisotropieën van 7-overgangen in het verval van ' ' ^ I te bestuderen.
In de afgelopen 30 jaar is kernoriëntatie in een groot aantal experimenten van erg
verschiUende aard toegepast. Eén van de belangrijkste fundamentele ontdekkingen in
de kernfysica van deze periode is met gerichte kernen gedaan. Het betreft hier de
asymmetrische emissie van jS-deeltjes door radio-actieve kernen. Kernoriëntatie is één
van de belangrijkste toepassingen van extreem lage temperaturen.
Technische problemen
Het naderen van absolute grenzen in de natuurkunde heeft altijd zijn specifieke
experimentele moeilijleheden. Die zijn er dan ook legio in het gebied van extreem lage
temperaturen. Enkele van de experimentele problemen betreffen: 1) warmtetransport, dat slechter wordt bij steeds lagere temperaturen, 2) de min of meer
daarmede samenhangende geringe hoeveelheden energie die afgevoerd kunnen
worden zodat aUerlei storende effecten, b.v. trilhngen, danig hinderlijk kunnen zijn.
Een fundamenteel probleem is steeds weer de bepahng van temperaturen. Inderdaad
is hier veel aandacht aan besteed. Er is in feite een groot aantal mogelijkheden voor
thermometrie, maar het aantal mhi of meer absolute thermometers is uherst beperkt.
Kent men de grootte van de hyperfijninteractie en weet men het karakter van de
strahngsovergangen, dan kan de anisotrope emissie in de ruimte precies uitgerekend
worden als functie van de temperatuur.
8. Toepassingen
Lage temperaturen kunnen ook gebruikt worden in het onderzoek van de vaste stof.
Zo zijn er nog wel meer zuiver wetenschappelijke toepassingen te bedenken. Veel
maatschappelijk gerichte toepassingen bij extreem lage temperaturen verwacht ik niet
zo gauw. Alleen supergeleiding opent perspectieven. We hebben dan te maken met
het koelen van materialen tot temperaturen in de buurt van het kookpunt van hehum
(4,2 K). Er tekenen zich twee soorten toepassingen af:
1) meetinstrumenten en computerelementen waarin supergeleiding in „devices" een
rol spelen, en
2) sterke magneetvelden opgewekt met supergeleidende magneten.
Op basis van supergeleiding is het mogeUjk meetinstrumenten te maken die extreem
gevoehg zijn voor kleine magneetveld-variaties. Ze zijn zelfs zo gevoeUg, dat ze de
zeer zwakke magneetvelden die gepaard gaan met b.v. de hartslag kunnen aantonen.
Op basis hiervan ontwikkelt zich een nieuwe tak in hartonderzoek, de z.g. magnetocardiografie.
Door een beter theoretisch begrip van supergeleiding is men in staat geweest draden
te ontwikkelen, die ook nog in zeer sterke velden supergeleidend blijven. Dergelijke
draden bestaan tegenwoordig uit een normale geleider (meestal koper) met daarin een

102
gi-oot aantal zeer dunne supergeleidende draadjes van speciale metaal-legeringen of
metaalverbindingen.
Er is namelijk gebleken, dat een aantal van dergelijke legeringen of verbindingen (b.v. Nb Ti of NbsSn) in relatief grote velden nog supergeleidend blijven (z.g.
„harde" supergeleiders). Door hiervan zeer dunne draadjes in b.v. koper in te bedden
kunnen stabiele supergeleidende draden en kabels gemaakt worden. Supergeleidende
magneten gaan een belangrijke rol spelen in een nieuwe generatie deeltjesversnellers,
in nieuwe methoden van energievoorziening (magneto-hydrodynamische methode en
fusie), in medische toepassingen en misschien in zuiverings- en scheidingsmethoden.
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Temperatuurschaal (in kelvin) logaritmisch in verticale richting uitgezet. Onze
omgevingstemperatuur (~ 300 K) en kookpunten van een aantal vloeibaar gemaakte
permanente gassen zijn aangegeven. Gearceerd zijn temperatuurgebieden beneden
4,2 K aangegeven, die met verschiUende koelmethoden bereikt kunnen worden.

TELEOLOGISCH DENKEN IN DE BIOLOGIE
door
M. Jeuken

Teleologie is een woord dat is afgeleid van de Griekse woorden telos en logos, en kan
letterlijk worden vertaald door „leer over het doel". Etymologisch is het gelijkwaardig aan de van het Latijn afgeleide term „finaliteit". Beide termen kunnen worden
gebruikt voor handelingen die op een doel zijn gericht. Toch lijkt er inhoudelijk een
betekenisnuance te zijn ontstaan: de term „finalheit" zou men meer kunnen reserveren voor handehngen waar de doelgerichtheid ook bedoeld is, waar dus bedoeling
meespeelt, en dh is in de eerste plaats het geval bij menselijke activiteiten die bewust
doelstrevend zijn. De term „teleologie" kan men dan reserveren voor aUe activiteiten
waar men doelgerichtheid kan constateren, zonder zich over een of andere bewuste
bedoehng zorgen te maken. We maken dan een onderscheid tussen doel en bedoeling,
Zweck en Absicht, end of goal en purpose.
Het vraagstuk van de teleologie m de biologie luidt dan vertaald: zijn er in het rijk
van de levende organismen doelgerichte activitehen? Bij uitstek is deze vraag van
toepassing op het gedrag van de dieren, maar ook in het plantenrijk kan men zich
deze vraag stellen: is de zoutopname door de wortels een doelgerichte activheit? En
hoe is het met de fotosynthese of het openen en sluiten van de huidmondjes der
bladeren? Kunnen we zeggen „het sluiten van de huidmondjes dient om overmatige
verdamping tegen te gaan"?, zoals we ook zeggen: „De bloedsomloop in het dier
dient om zuurstof rond te brengen en koolzuur af te voeren" of „de sluipbewegingen
van een kat zijn gericht op het vangen van de muis". Het valt niet te ontkennen dat
dergelijke uitdrukkingen door de bioloog voortdurend worden gebruikt. Hiermee
samenhangend komt ook het al of niet gericht zijn van de evolutie aan de orde. Maar
de vraag heeft zich voorgedaan m de wetenschapsfilosofie of dat toekennen van
doelgerichtheden echt verklarende uhspraken zijn, en of men in de natuurwetenschap
wel mag vasthouden aan teleologische verklaringen.
Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen teleologische uitspraken en teleologische verklaringen. Dit onderscheid vinden wij b.v. ook bij Nagel. Men geeft dan
wel toe dat teleologische of functionele uhspraken dienstig zijn in de biologie, maar
ontkent dat dit ook tot een functionele verklaring zou moeten voeren. Hier is het
woord „functie" gevaUen. Verderop zullen wij er dieper op ingaan. Op het ogenblik is
het voldoende er op te wijzen dat teleologie nauw samenhangt met het erkennen van
functies.
De vraag of men ook van teleologische verklaringen mag spreken is een filosofische
vraag. Het is de wetenschapsfilosofie die zich luer het hoofd over buigt en rond het
midden van deze eeuw in grote hjnen een negatief antwoord heeft gegeven. In de
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laatste tijd echter is de stroming een bevestigend antwoord te geven, steeds sterker
geworden.
De wetenschapsfilosofie houdt zich in het algemeen bezig met reflecteren over het
denkpatroon van de natuurwetenschappen. Het is een denken over het denken, en
zodoende staat zij op een metaniveau ten opzichte van de natuurwetenschap zelf:
men zou kunnen zeggen een trapje hoger. Ik kan b.v. evolutie proberen te verklaren
door strijd om het bestaan en natuurlijke selectie, door mutaties en genetische drift.
Ik ben dan op het niveau van de natuurwetenschap zelf. Ik kan ook op een metaniveau gaan staan en mij afvragen wat de waarde van dergelijke verklaringen is; is dit
een causale verklaring? Of wat is nu eigenlijk toeval waar men zo graag in de evolutieleer mee speelt? Hier ben ik al op filosofisch niveau, waar de zijnsvraag wordt gesteld:
wat is toeval eigenlijk, wat is een oorzaak? Is het terecht te zeggen dat, wanneer twee
verschijnselen na elkaar zich voordoen, het tweede door het eerste wordt veroorzaakt? Is het kraaien van de haan de oorzaak dat de zon opkomt, en is het pompen
van het hart de oorzaak dat het bloed gaat omlopen in het hchaam?
Nu kan men zeggen: dit is duidelijk. Men kan dit door een verificatiemethode
eenduidig beantwoorden: de zon komt ook op als de haan niet kraait, maar het bloed
stroomt niet als het hart niet pompt. Dus. . . Maar wat is dan causaliteit? De Engelse
filosoof Hume beschouwde het toekennen van causahteit in de natuur als een soort
antropomorfisme; impressies en associaties die door de mens worden gelegd en
geïnterpreteerd als een noodzakelijk verband. Het is een soort gevoel en een geloof.
Maar of er een objecfieve causaliteit aan beantwoordt, is voor hem een grote vraag.
Wijsgerig voert dit tot een scepticisme. Maar nu doet zich de situatie voor dat men
met name m de microfysica er toe gekomen is de causahteit als verklaring niet te
erkennen en als enige verklaring te accepteren de relatie tussen de verschijnselen die
men in een wiskundige formulering kan uitdrukken. Theoretische fysica is voor bijna
100% wiskundige modelvormmg en verklaring. Bekend is dat Einstein altijd tegenover
Bohr aan het causaliteitsprinciep heeft wihen vasthouden. Hij had bezwaar tegen dit
prijsgeven van de oorzakelijkheid in de quantummechanica.
In de biologie gaat men zover niet. Wel speelt in een onderdeel van de theoretische
biologie, nl. de biomatheraatica, de wiskundige modelvorming een belangrijke rol,
maar dat er in de natuur echte oorzakelijkheden zijn, heeft men hier nooit ontkend.
Causale verklaringen zijn belangrijk. Doordat de uitloper van een amoebe geprikkeld
wordt, trekt die zich terug.
WetenschapsfÜosofieën die van het neo-positivisme uitgaan erkennen het bestaan
van dergelijke causalheiten ook wel, maar ze gaan nog een stap verder door te zeggen
dat de enige verklaringswijze die in de natuurwetenschap opgeld kan doen, de causale
is, en misschien liefst nog wiskundig benaderd. Teleologische uitspraken moeten
herleid worden tot causale uitspraken en dan pas kan er een verklarende werking van
uitgaan. Teleologische uitspraken als zodanig hebben geen verklarende waarde.
Hoogstens zouden ze heuristische waarde hebben: men kan er door op het spoor
komen van de echte causale verklaring.
In het algemeen gesproken is dit een uitwerking van een reductionistische tendens.
Men WÜ reduceren, b.v. biologie reduceren tot fysica en chemie, teleologie reduceren
tot causahteh. Tegen dit reductionisme komt tegenwoordig meer en meer verzet. In
het kader van dit verzet wil ik spreken over teleologie in de biologie.
Het denken in doelgerichtheden is al oud. Aristoteles heeft het in zijn systeem
mgebouwd. Hij onderscheidde 4 oorzaken en als voorbeeld gaf hij o.a. een beeldhouwer die mt klei een beeld vormt. cf. Phys.II 3 (194 b 16-196 b 30) en I I 7 (198 a
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14-198 b 9). De beeldhouwer als maker van het beeld is de werkoorzaak, het doel
waartoe hij het maakt is de doeloorzaak, de klei of de materie waaruit hij het maakt
is de materiële oorzaak, en de vorm waarin hij het giet is de vormoorzaak. We merken
op dat het begrip „oorzaak" hier een ruime betekenis heeft: het is ieder princiep dat
het bestaan van iets beïnvloedt. Daarom kan hij het doel, en de materie, en de vorm
oorzaken noemen. Pas na 1600, de opkomst van de moderne natuurwetenschap,
werd het begrip oorzaak verengd doordat men er alleen de werkoorzaak onder whde
verstaan. Dit is vooral bij natuurwetenschappers het geval. Het is dan begrijpelijk dat
wanneer filosofen over doeloorzaak blijven spreken, dit misverstanden in de hand
werkt, alsof een doel oorzaak zou zijn in de zin van een werkoorzaak. Naar mijn
mening is dit misverstand een van de redenen waarom finalheit of teleologie in
discrediet is gekomen m de natuurwetenschap. Want hoe kan iets dat er nog niet is
(het doel moet immers nog bereikt worden) als oorzaak werken?
Bij Aristoteles is het doel geen werkoorzaak, maar iets aparts. En ofschoon zijn
voorbeeld van de beeldhouwer aan de menselijke ervaring is ontleend, waar doelgerichtheid samengaat met bedoeling, kent hij doelgerichtheid aan iedere beweging
toe. Iedere beweging heeft een inherente gerichtheid, want iedere beweging gaat
ergens naar toe. De pijl die wordt afgeschoten, is gericht op de roos, maar de vhegende pijl komt door haar eigen mherente gerichtheid niet ahijd in de roos terecht, tegen
de intentie van de schutter in. Zelfs hoeft de beweging niet in een eindpunt terecht te
komen, zoals b.v. de nooit eindigende beweging van de planeten. Toch bezit ze een
inherente gerichtheid.
A-istoteles kende dus doeleinden toe aan bewegingen ook buiten de menselijke
ervaring. Een dergelijke toekenning werd door verscheidene latere filosofieën
ontkend, maar in de moderne procesfllosofie, die door Whitehead is geihitieerd, komt
deze universele doelerkenning weer geheel aan bod. In zekere zin kan men zeggen dat
in Whitehead's filosofie een moderne herleving gevonden kan worden van hetgeen
Herachtus 4 eeuwen voor Christus poneerde met zijn panta rei, ahes stroomt en niets
is blijvend. De kosmos is niet staüsch maar dynamisch. Tussen haakjes: zo aheen kan
de evolutie inzichtelijk worden. Vooral in „Process and Reality" is dit dynamisch
karakter van de realheit uitgewerkt.
Whitehead legde de nadruk niet op dingen, maar op gebeurtenissen, events, dynamische actuele entiteiten, waaruit de gehele kosmos als uit atomen is opgebouwd en
die met elkaar in verbinding staan. Ze zijn creatief, zichzelf scheppend naar het ideaal
van verzadiging, satisfaction. Iedere actuele entiteh bevat een „subjective alm", we
kunnen ook zeggen een inherent doel.
De filosofie van Whitehead omvat nog veel meer, en is ingewikkelder dan hier
wordt voorgesteld, maar wat ik zeggen wh, is dat wij hier een moderne filosofie
hebben van een man die in de jaren 1910 met Russeh de „Principia mathematica"
schreef, de bijbel van de wiskundige logica, die verder ook thuis is in de moderne
natuurwetenschap, zowel fysica als biologie, en die op 63-jarige leeftijd in 1924 naar
de Harvard-universiteit in Amerika werd geroepen om de metafysicus van deze eeuw
te worden. Zijn „Process and Reahty" van 1929, an essay in cosmology, is het
standaardwerk geworden van het moderne natuurfilosofisch denken, een „philosophy
of organism". En hierin komt de volle betekenis van de doel-idee weer tot haar recht.
Tegen deze achtergrond moeten wij, naar mijn mening, het moderne denken over
teleologie in de biologie plaatsen. In de vertaling in de biologie komt er een aspect
bij: de doel-idee is verbonden met de idee van funcfie. De functie van het hart is
bloed door het hcliaam te pompen, de functie van haakjes aan zaden is de zaadver-
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spreiding. Een biologische functie wordt steeds aan een vorm verbonden, aan vormen
van organen, vleugels b.v. of stelsels organen zoals spijsverteringsstelsel, of ook aan
vormen van het gehele hchaam zoals de stroomhjnvorm. Het probleem van vorm en
functie is reeds in het midden van de vorige eeuw door Spencer gesteld, maar naar
mijn mening niet op een relevante wijze. Hij vroeg zich af of de vorm de functie deed
ontstaan of de functie de vorm. Kregen de vogels vleugels en daardoor konden ze
vliegen, of wilden de vogels vhegen zodat ze vleugels kregen? En deze vraag werd dan
gesteld tegen de achtergrond van de evolutie. De vorm-functierelatie werd door
Spencer causaal gezien. Deze relatie is evenwel niet van causale orde. Vingerkootjes,
die een vorm hebben zodat spieren eraan gehecht kunnen worden, krijgen deze vorm
in de embryonale ontwikkehng zonder dat er nog van spieren sprake is. Dh is gebleken in proeven met weefselkweken van geïsoleerde embryonale skeletdelen.
Bovendien: de vorm-functierelatie is niet eenduidig. Een en dezelfde vorm kan meer
dan één functie bezitten, zoals het mannelijk voortplantingsorgaan bij zoogdieren, of
de meeuwepoot die dient voor lopen en zwemmen. Er kunnen vormen bestaan
zonder functie, b.v. de tepels op de mannenborst. Misschien kunnen we dan beter
van slapende functies spreken, want door hormooninjecties kunnen ze tot functioneren gebracht worden. Een functie kan door samenwerking van verschiUende
vormen tot stand komen, b.v. lopen, zwemmen. Als een orgaan wegvalt, kunnen^
andere vormen de taak overnemen, b.v. bij hersenbeschadiging. Functies behoeven
niet steeds activiteiten uit te drukken. Ze kunnen ook statisch zijn, zoals de kapstokfunctie van het skelet, dat dient om spieren aan op te hangen. Men kan de
functies in een organisme hiërarchisch ordenen. Uiteindelijk werken aUe functies
samen tot handhaving van het totale organisme. Dit is ook de norm waaraan men kan
afmeten of men met eigenlijke of oneigenlijke functies te maken heeft. De lange
haren van een Afghaanse hond beschermen deze tegen de kou maar herbergen ook
vlooien. Het eerste is de eigenlijke functie, het tweede niet.
Waar het nu op aankomt is dat functies aan vormen, organen worden toegekend.
Tegenwoordig zou ik liever zeggen dat functies aan systemen toekomen. Gaan deze
systemen nu werken dan krijgen we activiteiten die doelgericht zijn, doelgericht
overeenkomstig de toegekende functie.
Het is de moderne systeemgedachte die mede het hedendaagse denken over teleologie heeft gestimuleerd. Systemen laten zich objectief vaststeUen en analyseren. Het
organisme is een systeem met deelsystemen m zich en het gedrag van een systeem is
zodanig coherent dat de uitkomst zich m belangrijke mate laat voorspeUen: we
mogen dus zeggen: het systeem is gericht. Dat de voorspellingen niet altijd uitkomen,
is hieraan toe te schrijven dat de biologische systemen open zijn, en bij open systemen is een strikte voorspelbaarheid niet mogelijk. Wel is het zo dat men door de
objectiviteit van de systemen zelfs spreken kan van een formaUsatie van de finaliteit
(Raven, 1960), iets dat wel ver afstaat van de gedachte dat teleologie een louter
subjectieve interpretatie van de fenomenen zou zijn. Overigens is het zo dat de
systeem-idee door de biologie is geïnspireerd, zodat in feite het teleologisch denken
hl de systeemleer een uitvloeisel is van het teleologisch denken m de biologie.
Dh denken wordt verwoord in teleologische uhspraken, en gezien de niet-causale
relatie van vorm en functie kunnen deze teleologische uhspraken niet tot causale
worden gereduceerd. Daarmee samenhangend kunnen ook teleologische verklaringen
die deze uitspraken bevatten niet tot causale verklaringen worden gereduceerd. Maar
dit is negatief Hoe moeten we het dan positief zien? Allereerst moet een vooronderstelhng van de neopositivistische wetenschapsfüosofie aan de kaak worden gesteld,
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met name dat verldaring alleen maar causale verklaring kan zijn. Deze opvatting
wordt vaak als vanzelfsprekend geaccepteerd en hangt welhcht samen met de vernauwing van het oorzaak-begrip sinds 1600. Maar het is eigenlijk helemaal niet zo
vanzelfsprekend, zeker niet in de biologie. Het hgt helemaal niet voor de hand dat
verklaring zich moet beperken tot de causale aspecten. Verklaring moeten wij ruimer
opvatten. Alles wat ons inzicht in een verschijnsel vermeerdert, moeten wij verklaring
noemen. Wanneer wij zeggen dat 2 van onze 3 gehoorbeentjes (hamer en aambeeld)
in de evolutie ontstaan zijn uit het kaakgewricht van de reptielen, is dit geen causale
verklaring maar een evolutionistisch-historische verklaring. De causale verklaring hgt
m celdelingen en andere invloeden. Maar de verwijzing naar de evolutie vermeerdert
wel ons inzicht in de hamer en het aambeeld van ons gehoororgaan.
Wij treden de biologische verschijnselen met verschülende vragen tegemoet. De
vraag „waarom?" is niet eenduidig. Zij kan betekenen „waardoor?" en „waartoe?".
Waarom zijn er haakjes aan zaden? Doo;-dat er celdelingen optraden en opdat er
zaadverspreiding zij. Wij kunnen in de biologie ook vragen: langs welke evolutionaire
weg is iets ontstaan? b.v. de grote hersenen van de zoogdieren.
Als wij zo'n vraag aan het biologisch verschijnsel stellen, hebben wij altijd reeds een
bepaald idee in ons, dat ons drijft die vraag te stellen. De evolutie-idee drijft ons tot
de evolutionahe vraag, de causaliteitsidee tot de vraag naar het waardoor, de teleologische idee tot de vraag naar het waartoe. Maar er zijn nog veel meer ideeën die tot
vragen aanleiding geven. Zo kunnen we de verschülende klassen van de weekdieren
(de slakken, de mosselachtigen, de inktvissen) terugvoeren naar een algemeen moUuskentype of bouwplan. Deze ideeën zijn van wijsgerige of van wetenschappelijke aard.
Wijsgerige ideeën zijn met ons bestaan gegeven en zijn een weergave van onze vdjsgerige, primahe ervaringen, zoals: stoffelijk zijn, uitgebreid zijn, eenheid en totaliteit
zijn, functionerend zijn. We kunnen ze apriorismen noemen. Wetenschappelijke
ideeën zijn dan empirismen, afkomstig van wetenschappelijke ervaringen, zoals de
evolutie-idee, of de variatie-idee. We kunnen zeggen dat empirismen nadere concretisaties zijn van apriorismen. De eenheids- en totaUtehsidee wordt geconcretiseerd in
de organisme-idee. Iedere idee kan tot een vraag aan het verschijnsel aanleiding geven,
en het antwoord zal een verklaring moeten geven in de lijn van de idee die de vraag
uitlokte.
We kunnen het ook anders zeggen: eenzelfde verschijnsel kan van uit verschiUende
gezichtshoeken bekeken worden of onder telkens andere aspecten worden bestudeerd.
Een systeem^ van ideeën zou kunnen zijn:
Apriorismen
I. Kwantitatief
kwantiteitsidee
kwantiteitsidee (4- organisatieof systeemidee +
mathematische idee)

Empirismen

^ mathematische idee

cybernetische idee

1 (naar: M. Jeuken, Materie, Leven, Geest. Een wijsgerige biologie - Van Gorcum,
Assen, 1979.)
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II. Kwalitatief
a. Idee van het dynamische (functie idee)
— causale idee
— teleologische idee
— tijds-idee
K - historische idee
b. Idee van de ruimtelijke ordening (ruimte— eenheids- en totahteitsidee
individuahteits-idee •
sociahteits-idee

>- evolutie-idee
en vormidee)
organisatie-idee
*- organisatie van het individu
>- organisatie van supra-individuele
verbanden
— typologische idee
— variabiliteits-idee
— distributie-idee

Uit dit overzicht van achtergrondsideeën in de biologie of van invalshoeken waaronder een biologisch verschijnsel bekeken wordt, kan men aflezen dat er naargelang
de ideeën ook verschhlende verklaringsaspecten kunnen worden onderscheiden. Zo
verkrijgen wij niet aheen causale verklaringen, maar ook teleologische, historische,
cybernetische, morfologische, typologische, mathematische verklaringen, en misschien is het lijstje nog niet uitgeput. De teleologische verklaring beschouwt dan de
functies en gerichtheden. Andere namen voor deze verklaringswijze zijn functionele,
finale en teleonomische verklaring.
Wanneer we speciaal de aandacht richten op de causale en de teleologische verklaringen, moge duidelijk worden hoe de relatie is. De relatie is niet dat de teleologische beschouvwngswijze een vervanging zou zijn van nog onbekende causale factoren. Er heerste een opvatting dat, naarmate die onbekende factoren bekend
werden, de teleologische verldaring werd teruggedrongen. De teleologie zou ons op
het spoor kunnen zetten van nog onbekende causale factoren, en als zodanig een
heuristische waarde bezitten. Als aUe causale factoren, dus voor 100%, bekend
zouden zijn dan was de teleologische verldaring overbodig geworden. Nu is het waar
dat we naar een 100%-ige causale verklaring moeten zoeken, maar daarmee is de
teleologische vraag niet weggenomen. Ik zou v/Ülen zeggen dat we naast de causale
verklaring ook moeten zoeken naar een 100%-ige teleologische verldaring. En nog
verder: ook naar een 100%-ige mathematische verklaring. Iedere invalshoek moet een
geheel antwoord kunnen krijgen, moet geheel tot zijn recht komen. Maar een gehele
causale verldaring verldaart het verschijnsel niet ten volle. Zo ook verklaart een
teleologische verklaring het verschijnsel geheel maar niet ten vohe. De voUedige verklaring is er pas als aUe invalshoeken geheel beantwoord zijn. En dit is welhcht nooit
het geval. Dat maakt het wetenschappelijk onderzoek zo boeiend omdat we steeds
naar antwoorden op verdere vragen zoeken.
Evenmin moeten we de relatie tussen causaliteit en teleologie zien zoals deze door
Monod is voorgesteld in zijn boek „Le hasard et la néeessité". Hij spreekt hier over
„het objectiviteitsbeginsel in de natuurwetenschappen" en noemt dit een postulaat.
Dit is ongetwijfeld juist. De natuurwetenschappen proberen zo objectief mogelijk te
zijn en dit is in de natuurwetenschappen wehicht meer mogelijk dan in de menswetenschappen. In de natuurwetenschappen gelden uitspraken als „dit water is warm, en
dit water is koud" als onterecht. Men dient de temperatuur objectief te meten met
een thermometer en het aantal graden op te geven. Subjectieve gewaarwordingen als
„warm" of „koud" mogen geen plaats vinden.
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Nu karakteriseert Monod dit objectiviteitspostulaat van de natuurwetenschappen als
de systematische weigering een ware kennis van de fenomenen te kiijgen die in
termen van doeloorzaken is vervat. „La pierre angulaire de la méthode scientifique
est le postulat de l'objectivité de la Nature. C'est a dhe le refus systématique de
considérer comme pouvant conduire a une connaissance „vraie" toute interprétation
des phénomènes en termes de causes finales, c'est a dire de „projet" (p. 32). Dan
komt Monod evenwel met zichzelf in de knoop, zoals hij dit eerlijk erkent, want men
kan de klaarblijkelijke doelgerichtheid die men in de levende natuur vindt niet uitsluiten van de objectiviteit. In mijn eigen Nederiandse vertahng zegt hij „De objectiviteit evenwel dwingt ons het teleonomisch karakter van de levende wezens te erkennen, toe te geven dat zij m hun structuren en verrichtingen een project realiseren en
nastreven. Er is dus hier, zo schijnt het tenminste, een diepliggende epistemologische
contradictie" (p. 33). Deze contradictie noemt hij dan het centrale probleem van de
biologie.
Onduidelijk is waarom Monod de term „finale oorzaken", causes finales" gebruikt,
terwijl hij elders spreekt over teleonomie. Zou hij onderbewust de finahteit toch
opvatten als een soort werkoorzakelijkheid? We hebben al betoogd dat deze opvatting geen hout snijdt. Aan de andere kant schijnt Monod de teleonomie als niet-objectief te beschouwen, want het objectivheitsbeginsel eist juist volgens hem dat men
verklaringen met behulp van doeloorzaken systematisch weigert. En toch kan men
volgens Monod de doelgerichtheid niet uitsluhen van de objectiviteit, zoals uit het
laatste citaat blijkt. Wat moeten we daar nu mee? Het wordt dan overtrokken die
contradictie het centrale probleem van de biologie te noemen. Want Monod houdt
vast aan zijn wijsgerige vooronderstehing van de systematische weigering. Het zou
juister geweest zijn als Monod die wijsgerige vooronderstehing op de korrel had
genomen. Dan was hij niet met de contradictie blijven zitten. Monod's systematische
weigering om in de termen van doeloorzaken verklaringen te geven, steunt wellicht
op de idee dat ware kennis van de fenomenen aheen langs de weg van werkoorzaken
kan worden verkregen. Deze opvatting lijkt mij te beperkt. Als bioloog stehen wij
veel meer vragen dan aheen de vraag naar het „waardoor".
De weigermg van Monod kan ook slaan op de mening dat finale oorzaken een
antropomorfe benadering van de fenomenen zou zijn. Dan zou de term „causes
finales" als doelbewustzijn zijn opgevat terwijl de term teleonomie doelgerichtheid
zou betekenen, objectief vast te stehen, In deze opvatting is er geen sprake van
contradictie. Ook wij erkennen objectief vast te stellen doelgerichtheden en zetten de
vraag omtrent doelbewustzijn buiten de natuurwetenschap. Er is geen contradictie en
Monod hoeft hier niet zo ingewikkeld over te doen.
Maar laten we eerhjk zijn. Is er dan geen antropomorfie in het erkennen van
doelen? We gaan uit van onze eigen ervaring, waaruit wij weten dat wij vaak handelen
met een bewust doel voor ogen. Deze emring transponeren wij dan naar de gehele
levende natuur en zeggen dan dat ook daar doelgerichte activiteiten zijn. Dit moge
waar zijn, maar uit dit transponeren volgt niet dat die laatste activiteiten ook objectief niet doelgericht zouden zijn. Hier speelt een kenfilosofie een rol. Ook in het
causahtehskennen is een interpretatie vanuit een ervaring van onszelf aanwezig, een
antropomorfisme als u wilt. We constateren bij de causaliteit een na elkaar tn wij
mterpreteren dit als een door elkaar, vanuh onze eigen ervaring. In ieder kennen zit
een interpretatie-moment. Zo zien we dat baltsbewegingen op de paring uitmonden,
hl zekere zin kan men dan zeggen dat de baltsbewegingen de paring veroorzaken,
maar duidelijk is dit niet. Niet ieder na elkaar is een door elkaar. Wat is eigenlijk de
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oorzaak van de paring? Hormoonwerldng en zenuwprocessen? Of moeten we reeksen
van oorzaken aannemen? De pluricausaliteit die door vele biologen wordt benadrukt? Het geeft echter een nieuw inzicht als we zeggen dat de balts op de paring
gericht is. Dan zien we het hele proces als een eenheid. Het is een andere belichting
van dit proces. Misscluen is dit andere karakter van denken duidelijker als we werken
met het functiebegrip, vooral bij mechanische functies. De functie van het skelet is de
ophanging van spieren, maar men kan moeilijk zeggen dat het skelet oorzaak is van
deze ophanging. Bij actieve functies, waarbij een orgaan of combinatie van organen
actief werkzaam is, zijn deze organen causaal bezig, maar de richting van deze activiteit wordt bovendien inzichtelijk vanuit de teleologische beschouwing, zoals in het
voorbeeld van de paring na de balts of de gevangen muis na de sluipbeweging van de
kat.
Nu kan iets duidelijk worden: teleologie is er nooit zonder causahteit. Teleologie
gaat over de richting van processen, en waar processen zijn moeten er werkoorzaken
zijn die deze processen doen verlopen. Dit zegt het wijsgerige causahteitsprinciep.
Uit het feit dat teleologie niet zonder causaliteit kan, volgt evenwel niet dat de
teleologie tot causaliteit gereduceerd zou moeten worden. In de visie van de verschihende ideeën die een fenomeen behchten, moge dit al gebleken zijn. Het heeft
dan ook geen zin de teleologie te ontkennen omdat men causale factoren kan aanwijzen die het verschijnsel hebben veroorzaakt. In de analyse van wat een proces is,
komen zowel causahteit als teleologie naar voren. Hier zit niets mysterieus in, er is
geen beroep nodig op vitalistische princiepen, als élan vital of entelechie om teleologie te accepteren.
Iets anders is of wij alle causale factoren die de processen in de natuur veroorzaken,
al kennen. En hierin hgt een program van verder onderzoek. Wij weten niet welke
rijkdom aan krachten de materie nog bevat. Wijsgerig betekent dit dat wij in de
natuurfilosofie de materie moeten herwaarderen. We kunnen rustig zeggen dat onder
invloed van vele filosofen de materie en de hchamelijkheid ondergewaardeerd zijn en,
zou men haast denken, als een vergissing van de schepping werden beschouwd. De
ziel was in de kerker van het hchaam en moest daaruit bevrijd worden. Neem b.v. de
volgende passage uit de dialoog Phaedo van Plato, waarin de dood van Socrates wordt
beschreven: „De leergierige weet inderdaad dat zijn ziel, op het ogenblik dat de
wijsbegeerte zich ermee ging bemoeien, gewoonweg vastgekluisterd lag in het hchaam
en eraan vastgekleefd was; zij was gedwongen de dingen te bekijken als door de tralies
van een kerker, in plaats van ze doorheen haar eigen wezen zelf te beschouwen" (82,
d,e; cf. ook 64c—68b). Dergelijke gedachten van Plato hebben, mede via Augustinus,
in de westerse wereld grote invloed uitgeoefend. De materie werd als passief beschouwd, werd eerder negatief dan positief gewaardeerd en zelfs als kwaad gezien.
In het moderne denken komt meer de eenheid van geest en stof naar voren, in feite
een doortrekken van andere, min of meer Aristotehsche, lijnen uit het Griekse
denken.
De huidige wetenschap weet dat de materie allerminst passief is, maar een inwendige dynamiek bezit; denk aan de atomaire krachten. Hierdoor geïnspireerd kan
ook de wijsbegeerte de materie positiever gaan waarderen.
Deze inwendige dynamiek van de materie levert de causale factoren op die een
evolutie „van binnen uit" begrijpelijk kunnen maken zonder een beroep te doen op
mysterieuze krachten van buiten. Evolutie aheen maar wiUen verklaren door mutaties
en natuurhjke selectie, is een verklaring „van buiten a f ' en onbevredigend, omdat de
minstens achteraf te constateren opgang naar de mens teveel vragen onbeantwoord

113
laat. Een actieve dynamische materie zou een evolutie „van binnen uit" inzichtelijic
kunnen maken, waarbij dan processen als mutaties slechts modificerend, maar niet
consthuerend zijn. Een opvatting van een evolutie „van binnen uit" vinden wij o.a.
in de theorieën van de „emergent evolution" uh de 20-er jaren. Zo'n mwendig
dynamische materie moet dan ook een richting hebben, denk aan de „subjective alm"
van de „events" bij Whitehead. De evolutie moet ergens naar toe gaan en het is
gebleken dat zij tot nu toe bij de mens is uitgekomen. Dh „ergens naar toe gaan", dat
is de teleologie die wij bestuderen, en dh is een andere studie dan die van de causahteit: „anders dan", maar niet „tegengesteld aan". Zij steh een andere vraag, die een
verrijking is van ons inzicht in de natuur en daardoor mede verklarend werkt.
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LOTGEVALLEN VAN CHEMICALIËN IN HET LICHAAM
VAN MENS EN DIER
door
D.D. Breimer
Inleiding
In kort bestek zal worden samengevat wat in het algemeen de lotgevallen van chemicaliën (chemische stoffen die niet tot de normale voeding behoren) in het hchaam
van mens en dier kunnen zijn. Wat gebeurt er met een stof als deze in het hchaam van
mens of dier terechtkomt: wordt hij in het bloed opgenomen, waar komt hij verder
terecht, verlaat hij het lichaam weer en hoe snel gebeurt dh? Bij de beantwoording
van deze vragen spelen bepaalde wetmatigheden een rol, die het mogelijk maken tot
op zekere hoogte de lotgevaUen van een stof te voorspeUen. Kennis daaromtrent is
van belang, bijvoorbeeld m de geneeskunde bij de toepassmg van geneesmiddelen. De
frequentie van dosermg (bijv. 3 maal daags) zal met name afhangen van de sneUieid
waarmee het betreffende geneesmiddel het Uchaam weer verlaat of daarin onwerkzaam wordt gemaakt. Ook bij (andere) giftige stoffen is het belangrijk te weten
bijvoorbeeld óf zij gemakkelijk het lichaam kunnen binnendrmgen, óf zij zich op
bepaalde plaatsen stapelen en op welke wijze en hoe snel zij weer uh het lichaam
worden verwijderd. Voor de bestudering van deze vragen is het noodzakelijk dat men
de beschikking heeft over zeer gevoeUge en specifieke bepalingsmethoden om nauwgezet de vaak zeer lage concentraties van een biologisch actieve stof in het Uchaam (m
bepaalde hchaamsbestanddelen) te kunnen meten en m het beloop van de tijd kunnen volgen.
Bij een korte besprekhig van dit onderwerp past de volgende indeling voor wat
betreft de te onderscheiden processen:
1. Opname of absorptie.
2. Verdehng.
3. Ehmhiatie
3.1. Uitscheiding
3.2. Biotransformatie
1. Opname- of absorptieproces
Men spreekt van opname m het lichaam als een stof de scheiding tussen mÜieuexterieur en mÜieu-interieur naar binnen toe passeert. Deze scheiding wordt gevormd
door de huid en de süjmvhezen (inclusief die van het maagdarmkanaal) en opname
kan dus plaatsvinden via de huid (chemicaliën waarmee wordt gewerkt), via de longen
(inademmg van vluchtige stoffen) of via het maagdarmkanaal. Dit laatste is meestal
het geval bij het slikken van geneesmiddelen. Echter niet aUe stoffen komen even
gemakkelijk m het müieu-mterieur terecht, omdat zij daarvoor zodanig fysischchemische eigenschappen dienen te bezhten dat zij m staat zijn de huid of maagdarm-

Natuurkundige Voordrachten N.R. 60. Lezing gehouden voor de Koninkhjke Maatschappij voor Natuurkunde Dihgentia te 's-Gravenhage op 22 maart 1982.
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wand (in het algemeen een biomembraan) te passeren. Gebleken is dat daarvoor
hpofiele eigenschappen noodzakelijk zijn, omdat een biomembraan voor een groot
deel uit lipiden bestaat en de drijvende kracht om van de ene kant van de membraan
naar de andere te komen het concentratie verschh aan weerszijden is (passief diffusieproces). Met andere woorden de stof moet als het ware in de membraan kunnen
oplossen om er doorheen te kunnen komen. Een eenvoudige maat voor de mate van
vetoplosbaarheid (lipofihe) van een stof is de verdelingscoëfficiënt tussen een organisch oplosmiddel (chloroform, ether) en water. Stoffen die weinig hpofiel zijn, maar
daarentegen zeer hydrofiel, zuhen niet gemakkehjk het hchaam kunnen binnendringen. Van dit gegeven maakt men gebruik om bijvoorbeeld kleurstoffen die aan
voedingsmiddelen e.d. worden toegevoegd en waarvan het ongewenst is dat zij in het
bloed en de rest van het Hchaam terechtkomen, te voorzien van sterk hydrofiele
substhuenten (sulfonzuurgroepen). Daardoor worden zij niet opgenomen en zijn
daardoor ook weinig schadelijk. Een ander voorbeeld wordt gevormd door het sterk
werkzame en sterk in water oplosbare geneesmiddel curare. Deze stof vormde het
vroeger door de Indianen gebruikte „pijlgif', waarmee dodelijke schoten konden
worden gelost omdat het betreffende gif d.m.v, de pijl dhekt in het mÜieu interieur
van de prooi werd geschoten. Vervolgens kon het betreffende dier met een gerust
hart worden opgegeten, omdat het gif door het maagdarmkanaal van de consument
niet wordt opgenomen. Bij klinische toepassing van dit geneesmiddel is dit ook alleen
werkzaam als het door middel van een injectie direct in de bloedbaan wordt gebracht.
De meeste chemicaliën waaraan mens en dier blootstaan zijn echter meer of minder
hpofiel en het zal duidelijk zijn dat huid en slijmvliezen dan een onvoldoende barrière
vormen om het organisme voor opname te behoeden.
2. Verdelingsproces
Binnengekomen in het mUieu-interieur zorgt het bloed voor de verdeling van een stof
over de verschülende lichaamsdelen. De bloedtoevoer is niet naar elk orgaan of
weefsel even groot en daardoor kunnen zich aanzienlijke verschihen voordoen hi
hoeveelheid stof die zich na verloop van tijd in de verschülende organen bevindt.
Bovendien blijken sommige stoffen zich selectief te stapelen in bepaalde weefsels,
bijvoorbeeld DDT in vetweefsel vanwege zijn bijzonder grote mate van oplosbaarheid
hl vet. Sommige zware metalen binden zich aan bepaalde bloedbestanddelen en
hopen zich op m de botten. Een belangrijke techniek die wordt toegepast om de
verdehng van stoffen in het lichaam te bestuderen is de autoradiografie. Daarbij
wordt een stof radioactief gemerkt toegediend aan een proefdier en na verloop van
tijd wordt bepaald waar zich de radioactiviteit in het Hchaam van het dier bevindt. Zo
kan worden vastgesteld óf en zo ja hoe snel een stof bijvoorbeeld in de hersenen
terechtkomt. Gebleken is dat alleen verbindingen die goed in vet oplosbaar zijn, snel
in de hersenen kunnen doordringen in verband met de zogenoemde bloed-hersenbarrière. Deze wordt gevormd door uitlopers van zenuwceUen, die een sterk vetachtig
karakter hebben en die voor een groot deel de kleine bloedvaten in de hersenen
omgeven. Om vanuit het bloed in de hersenen te kunnen komen is het noodzakelijk
dat een stof deze „vetbarrière" gemakkelijk neemt. Vanzelfsprekend geldt dh voor
geneesmiddelen die hun werkmg in het centrale zenuwstelsel uhoefenen (bijv. de
psychofarmaca). Een voor wat betreft eigenschappen vergelijkbare barrière hi de
verdeling van stoffen is ook aanwezig in de zwangerschap en wordt gevormd door de
placenta. Alleen m vet oplosbare stoffen kunnen tot de ongeboren vrucht doordringen.
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Het bloed zorgt ook voor de aanvoer van stoffen naar de belangrijkste organen die
verantv/oordelijk zijn voor de eliminatie van stoffen uit het hchaam: nier en lever.
3. Eliminatieproces
Onder de term elimmatie verstaat men die processen die ertoe bijdragen dat een stof
als zodanig in het Hchaam niet meer aanwezig is. Deze elimmatie kan op twee manieren plaatsvinden:
3.1. door uhscheiding m onveranderde toestand, bijv. via de nieren m de urine;
3.2. door biotransformatie (chemische omzetting), bijv. door middel van enzymen in
de lever, gevolgd door uitscheiding in de vorm van omzettmgsprodukten.
3.1. Uitscheiding
Het bloed dat door de nieren stroomt wordt daar „gefUtreerd", d.w.z. de bloedcellen
en bloedeiwitten kunnen niet door het fÜter, terwijl water en daarm opgeloste laagmoleculaire stoffen (chemicaUën) in het fÜtraat terechtkomen. Per dag wordt bij een
gezonde persoon ongeveer 180 Hter filtraat gevormd, terwijl uhemdelijk slechts
1,5 hter urine wördt geproduceerd. Veruit het meeste water en vele van de daarin
opgeloste stoffen worden na filtratie weer in het bloed terugopgenomen. Voor
Hchaamsvreemde stoffen geldt dit uitsluhend wanneer zij Hpofiel zijn, omdat bij het
heropnameproces een biomembraan moet worden gepasseerd. Dit betekent dus dat
alleen goed m water oplosbare verbindingen in onveranderde vorm in de urine terecht
zuhen komen. Andere stoffen kunnen dh lot pas ondergaan als zij eerst van oplosbaar
m vet tot oplosbaar in water zijn gemaakt. Deze omzettmg vindt plaats tijdens het
biotransformatieproces.
3.2. Biotransformatie
Dh proces vindt in kwanthatieve zin vooral plaats in de lever onder invloed van
verschhlende enzymsystemen. Lipofiele verbindingen zuUen gemakkelijk de leverceUen binnendringen en afhankeUjk van hun chemische structuur en fysischchemische eigenschappen zuhen zij aan de metaboHserende enzymen worden gebonden en op bepaalde wijze omgezet. Deze transformatie houdt heel vaak in dat een
oxidatie plaatsvindt, waarbij in het oorspronkelijke molecuul een hydroxylgroep
wordt mgevoerd. Dit omzettüigsprodukt is beter üi water oplosbaar (hydrofieler) dan
de oorspronkelijke stof, maar dikwijls toch nog onvoldoende om in de urine te
kunnen worden uitgescheiden. Er treedt vervolgens nog enzymatische conjugatie
(koppeling) op met een Hchaamseigen sterk hydrofiele verbindmg, het glucuronzuur
of -sulfaat, en m gekoppelde vorm vindt uhscheiding in de urme plaats. Voor een stof
met een complexe chemische structuur bestaan er vaak verscheidene mogelijkheden
voor omzetting en deze hebben dan ook vaak verscheidene (vele) omzettingsprodukten. Het is experimenteel geen geringe opgave om deze alle te identificeren en bovendien nog kwantitatief te bepalen. Van zeer veel stoffen zijn dan ook de omzettingsprodukten niet voUedig bekend.
De produkten die bij het biotransformatieproces ontstaan, zijn lang niet altijd
biologisch inactief, met andere woorden biotransformatie is zeker niet synoniem met
bioinactivering. Sommige geneesmiddelen worden pas werkzaam na omzettmg in de
lever, waarbij zogenoemde actieve metaboheten worden gevormd. Omdat tussen de
verschülende levende organismen aanzienlijke verschülen bestaan voor wat betreft de
metaboHserende enzymen, kan het voorkomen dat bij een bepaalde diersoort bioactivering optreedt, terwijl bij de mens juist bioinactivermg plaatsvmdt. Dit gegeven
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wordt één van de pijlers van de selectieve giftigheid van sommige bestrijdingsmiddelen: wèl giftig voor bepaalde insecten en niet bij de mens en zoogdieren.
Een zeer belangwekkende ontwikkeling tijdens de afgelopen 10 jaar is, dat vrijwel
zeker is komen vast te staan dat sommige hchaamsvreemde stoffen kankerverwekkend zijn, omdat tijdens hun biotransformatie chemisch reactieve tussenprodukten worden gevormd, die zich irreversibel kunnen binden aan macromoleculen (eiwitten, DNA, RNA, etc). Dit geldt voor polycychsche aromatische koolwaterstoffen
die in tabaksrook voorkomen en voor verscheidene industrieel toegepaste stoffen.
Deze „toxiflcatie" als gevolg van het biotransformatieproces vormt tegenwoordig een
belangrijk onderdeel van het onderzoek naar het verband tussen mÜieufactoren en
het ontstaan van kanker en het vaststellen (voorspeUen) van eventuele kankerverwekkende eigenschappen van chenucahën.
Conclusie
Kennis omtrent de lotgevallen van cheitusche stoffen in het hchaam van mens en dier
is o.a. van grote betekenis voor een juiste toepasshig van geneesmiddelen en voor een
beter inzicht m de giftigheid van sommige stoffen. Het beter leren begrijpen van
bepaalde wetmatigheden op dit terrein zal ertoe bijdragen dat de vaak onaangename
gevoelswaarde die thans het woord „chemicaUën" oproept in het juiste perspectief
kan worden bekeken.

CHEMIE EN PAPIER
door
R. Hildering
De publikatie van deze lezing van 21 september 1981 is te vinden in Chemisch Magazine, mei 1979, pag. m 287.

