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Omdat (door allerlei oorzaken) het aantal leden hoe langer hoe meer terugliep, besloot
het bestuur te proberen door middel van een "open-dag" meer bekendheid aan de
vereniging te geven en zo nieuwe leden te werven.
Daartoe werd dr. W.P.J. Lignac uitgenodigd om via, deels zeer oude, instrumenten een
loop door de bijna tweehonderdjarige geschiedenis van de Natuurkundige Vereniging
te maken en werd de pianiste mw. F. Chapiro uitgenodigd om op haar prachtige, oude
Broadwood-vleugel muziek van Schumann en tijdgenoten ten gehore te komen brengen.
Van het succes van deze avond getuigt de aanmelding van bijna 100 nieuwe leden.
Het aantal leden bedroeg 546.
Door verandering van werkkring stelde dr. H . H . Cohen zich niet herkiesbaar. Z i j n
waardevolle adviezen zullen w i j node missen.
Ook de heer P . M . Houpt zag zich genoodzaakt het bestuur te verlaten.
Het periodiek aftredende bestuurslid mr. R.R.J.F.H. Muller werd herkozen.
J . W . M . Evers, secretaris

INHOUD
PROF. DR. H . B . G . C A S I M I R
De geschiedenis van de Quantummechanica
DR. R.A. C O U T I N H O ( H o o f d afdeling Volksgezondheid GG en GD
Amsterdam)
De epidemiologie van A I D S

17

DR. R.C.P. V A N H E L D E N (Sdchting Opleiding Leraren Utrecht)
Het ontstaan van de chemische elementen

21

PROF. DR. H . W I J N B E R G (Rijksuniversiteit Groningen)
Asymmetrie in de chemie

31

PROF. DR. K. B A K K E R (Rijksuniversiteit Leiden)
De economie in de biologie: optimaliseringsproblemen bij organismen

39

DR. W . M . L A M M E R T S V A N BUEREN (Economische Faculteit Rotterdam)
Analyse van de samenhang tussen kwalitatieve variabelen

53

PROF. DR. H . C . V A N D E H U L S T
Kometen

67

DR. D . E I S M A (Ned. Inst. voor Onderzoek der Zee, Texel)
Geologie van de Noordzee

71

PROF. DR. J.S. P L O E M (Rijksuniversiteit Leiden)
Recente ontwikkelingen in de cytometric

81

DR. P.J.H. V A N BREE (Inst. voor Taxonomische Zoölogie Universiteit A'dam)
Over soortvorming bij walvisachtigen

91

PROF. S.J. D O O R M A N ( T . H . Delft)
Wetenschapsfilosofie

97

DR. J. W A L R A V E N (Inst. voor Zintuigfysiologie T . N . O . Soesterberg)
Kleur en kleurgewaarwording

11

103

DE GESCHIEDENIS VAN D E QUANTUMMECHANICA
door
H . B . G . Casimir
In de winter van 1931-1932 hield m i j n leermeester P. Ehrenfest voor de maatschappij D i ligentia een v i j f t a l lezingen over wat toen de jongste ontwikkeling van de quantumtheorie
kon worden genoemd. Ik was toen kort geleden gepromoveerd, was assistent van Ehrenfest en kreeg de taak zijn lezingen samen te vatten. Het resultaat was een boekje dat nog
in 1932 bij Van Stockum verscheen. N u , meer dan een halve eeuw later, krijg ik de uitnodiging over de geschiedenis van ditzelfde onderwerp iets te vertellen. Ik heb dat boekje*
te voorschijn gehaald en kom tot de conclusie dat het hier en daar wel wat kinderlijk aandoet, maar dat de daar geformuleerde grondbeginselen van de theorie nog steeds geldig
zijn. Onze fysische kennis is sindsdien enorm gegroeid, ik zelf ben heel wat ouder geworden, maar verouderd zijn de toenmalige denkbeelden niet. Blijkbaar had de quantummechanica in 1931 reeds een zekere mate van afgerondheid bereikt. Juist daarom is het zinvol aan de geschiedenis van deze wonderbaarlijke vernieuwing, waarvan de laatste fase
zich in luttele jaren voltrok, enige aandacht te besteden.
Geschiedenis herhaalt zich niet, maar toch bestaat er een zekere analogie tussen de geschiedenis van de mechanica van Newton en die van de quantummechanica. A l te veel
waarde moet men daar niet aan hechten, maar als een eerste wegwijzer kan het volgende
schema enig nut hebben:
mechanica

van Newton

quantummechanica

Vele nauwkeurige metingen van
planetenbanen.

Vele nauwkeurige metingen van
spektraallijnen.

Het model van Copernicus:
Zon i n het centrum.

Het model van Rutherford:
Kern omringd door elektronen.

De wetten van Kepler.

Bohr's voorlopige theorie.

De mechanica van Newton, waaruit de
wetten van Kepler worden afgeleid.

de quantummechanica, die de regels van
de voorlopige theorie (en meer) omvat.

De theorie van Newton heeft grote invloed op het wijsgerig denken.

De quantummechanica eist herziening van
onze denkbeelden over natuurbeschrijving.

* P. Ehrenfest, Golfmechanika, Van Stockum, Den Haag, 1932. Zie ook Natuurk. Voordr. Nieuwe Reeks 2, 4, 6 en 8.

Natuurkundige Voordrachten N . R . 64. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 23 september 1985.
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Wat was de situatie omstreeks liet einde van de vorige eeuw? Op de gebieden die we tegenwoordig graag als klassieke en makroskopische natuurkunde aanduiden was men een
heel eind gevorderd. I k geef een korte opsomming:
Hoofdgebieden
van de lilassieke
Natuurkunde
Mechanica: punten en vaste lichamen.
Deformeerbare lichamen (elasticiteitsleer).
Hydro- en aërodynamica.
Electromagnetisme (optica is daarvan een onderdeel).
Warmteleer, Thermodynamica.
Overkoepelend beginsel: wet van behoud van arbeidsvermogen.
Op al deze gebieden beschikte men over wiskundige theorieën waarvan men overtuigd
was dat ze in beginsel de verschijnselen goed konden beschrijven. Dat wil natuurlijk niet
zeggen dat ze ,,klaar" waren, dat er niets meer te doen was, al kon men een dergelijke
opvatting wel eens tegenkomen. Een groot deel van onze inzichten in de stromingsleer is
van veel recentere datum, maar men heeft daarbij nog wel met oplossingen van de vergelijkingen van Napier en Stokes te maken. En hoe stond het met atomen? Het is merkwaardig dat, hoewel de grote vooruitgang van de scheikunde ondenkbaar zou zijn geweest als men niet over atomen en moleculen had gesproken, veel chemici en fysici aan de
symbolen in chemische formules blijkbaar niet steeds de gedachte aan concrete deeltjes
verbonden. Toen omstreeks 1875 Van 't H o f f begon met ruimtelijke molecuulmodellen
moeten velen dat een erg gewaagde concretisering hebben gevonden. I n de fysica deden
de atomen hun intree via de kinetische gastheorie. De ontdekking van de wet van behoud
van arbeidsvermogen maakte het min o f meer voor de hand hggend warmte als een vorm
van beweging te beschouwen. Leest men echter de intreerede van Lorentz uit 1878 nog
eens na, dan ziet men hoe grote moeite men had met het accepteren van het denkbeeld
van krachten tussen moleculen. En nog in 1895 schrijft Boltzmann in zijn ,,Vorlesungen
über Gastheorie": ,,Indem wir . . . die Vorstellungen der Gastheorie als mechanische
Analogien bezeichnen drücken wir schon durch die Wahl dieses Wortes deutlich aus wie
weit wir von der Vorstellung entfernt sind, als trafen sie in allen Stücken die wahre Beschaffenheit der kleinsten Teile der K ö r p e r " . Anderzijds heeft Van der Waals verklaard
er altijd van overtuigd te zijn geweest dat h i j niet met modellen maar met de ,,echte"
deeltjes te maken had. Ik wil niet lang bij deze zaak stil staan. Waar het me op aankomt
is dat tegen het einde van de vorige eeuw de fysici wel over atomen en moleculen spraken,
maar dat de realiteit van deze deeltjes voor hen geenszins vaststond. Anderzijds was het
voor hen duidelijk dat deze deeltjes, daar ze mechanische analogieën waren, ook volgens
de regels der mechanica moesten worden behandeld. Hypothetische deeltjes, bekende
wetten, zo zou ik de atomistiek van even voor de eeuwwisseling willen kentekenen.
Wat gebeurde er gedurende de eerste decennia van onze eeuw? Voor de realiteit van de
atomen kwamen steeds meer bewijzen aan het licht. Tegelijkertijd bleek evenwel dat de
wetten van de klassieke mechanica en elektrodynamica in het atomaire gebied niet onveranderd mochten worden toegepast. Van hypothetische deeltjes en bekende wetten naar
reële deeltjes en onbekende wetten. Zo zou men de ontwikkeling gedurende de eerste decennia van onze eeuw kunnen karakteriseren. De volgende stap is duidelijk: men moet
een nieuwe mechanica vinden. Over de weg die daarheen voert moet ik vanavond spreken.
Ik onderscheid drie perioden:
A . De voorbereidende jaren, 1900-1924.
B. De stormachtige jaren 1924-1928.
C. De jaren van bezinning, vooral na 1927.
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De jaren van voorbereiding
We kunnen hier nog een verdere indeling maken. Het niet-klassieke, met een lelijkwoord
het quanteuse, karakter van de verschijnselen kwam achtereenvolgens op verschillende
gebieden van onderzoek aan de dag. Het begon in 1900 met de warmtestraling. Planck,
die zich al geruime t i j d met de thermodynamica van de strahng in evenwicht met de materie had beziggehouden, vond een eenvoudige formule die de experimentele resultaten uitstekend weergaf en die hij alleen kon interpreteren door eindige energie-elementjes hv in
te voeren, overigens op een tamelijk duistere manier. Het is Einstein die voor het eerst het
begrip Hchtquantum invoert en hij kan de wet van Planck afleiden door de lege ruimte te
beschouwen als een gas van lichtquanta. Van dat ogenbUk af zijn we geconfronteerd met
het merkwaardige duahsme van golf en deeltjes dat later een hoofdtrek van de gehele
quantumtheorie zal blijken te zijn. Daarna betrekt Einstein nieuwe gebieden van experimenteel onderzoek in zijn beschouwingen. H i j past het denkbeeld van lichtquanta toe op
de energieuitwisseling tussen straling en materie zoals die enerzijds b i j het fotoelektrisch
effekt, anderzijds bij het opwekken van röntgenstralen naar voren komt.
Nog een geheel ander gebied wordt door Einstein aangepakt; de soortelijke warmte
van vaste stoffen bij lage temperaturen. H i j neemt aan dat ook de roostertriihngen van
een kristal gequantiseerd zijn. Debye in 1912 en ook Born en Karman vervolmaken deze
theorie. Bij het eerste Solvay-congres in 1911 worden de verschiUende aspecten van de
quantumtheorie uitvoerig besproken.
In 1913 wordt een nieuwe periode ingeluid door de verhandelingen van Bohr over het
waterstofspectrum, een periode waarin het onderzoek van spectra en het zoeken naar een
verklaring ervan de weg wijst naar vervolmaking van de theorie. Sommerfeld drukt het in
het voorwoord van zijn beroemde, in 1919 in eerste druk verschenen boek ,,Atombau
und Spektrallinien" lyrisch uit. ,,Was wir heutzutage aus der Sprache der Spektren heraushören, ist eine wirkliche Spharenmusik des Atoms, ein Zusammenklingen ganzzahliger Verhaltnisse, eine bei aller Mannigfaltigkeit zunehmende Ordnung und Harmonie".
De hoofdverondersteüingen van Bohr zijn u ongetwijfeld welbekend. H i j gaat uit van
het model van Rutherford. Voor het waterstofatoom betekent dat een kern met één eenheidslading en één elektron. H i j postuleert nu:
I . Een atoom kan alleen bestaan in één van een discrete reeks van stationaire toestanden.
I I . Een atoom kan springen van toestand n naar toestand m. Daarbij wordt straling uitgezonden waarvan de frequentie wordt gegeven door de vergelijking Iw = E„ • E^.
I I I . Voorlopig worden de stationaire toestanden gevonden door uit het continuum van
klassiek mogelijke toestanden een discreet aantal uit te zoeken.
We zijn hier zo aan gewend dat het moeilijk is ons in te denken hoe revolutionair dit toen
was. Het denkbeeld van stationaire toestanden is geheel en al in tegenspraak met de klassieke mechanica. Het vertolkt de merkwaardige stabiliteit van atomen. Men heeft wel
eens de wat bizarre vergelijking gemaakt van een atoom met een piano. Een piano kan
tonen met een beperkt aantal frequenties laten horen; een atoom stuurt licht uit met discrete frequenties. Het merkwaardige is dat miljoenen en miljoenen atomen van één soort
precies dezelfde frequentie uitzenden, waar ze ook zijn. Stelt u zich eens miljoenen piano's voor die altijd automatisch precies gelijk gestemd zijn. Sterker nog, wanneer we een
atoom kapotschieten, ioniseren, en het ziet kans het verloren elektron te vervangen, dan
is het als van ouds. Stelt u zich een piano voor die zichzelf repareert en dan meteen ook
gestemd is!
Nog erger verontrusting veroorzaakte het tweede postulaat. Het denkbeeld dat de frequentie van het uitgezonden licht niets te maken zou hebben met de omloopfrequentie
van het elektron in het atoom scheen de toenmalige fysici absurd. Het correspondentie-
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principe van Bohr verzacht deze situatie: in de grens van hoge quantumgetallen is de uitgestraalde frequentie wél gelijk aan de omloopfrequentie of aan een veelvoud daarvan
(boventoon). D i t correspondentieprincipe leidde soms tot scherpe wiskundige voorwaarden waaraan de theorie moest voldoen. Wat ik de correspondentiefilosofie zou willen
noemen, namelijk de eis dat de nieuwe theorie in grensgevallen moet overgaan in de oude, is meer omvattend en b l i j f t ook nu nog een belangrijk gezichtspunt.
De verdere uitwerking van de theorie door Bohr en zijn medewerkers - i k noem in het
bijzonder onze landgenoot H . A . Kramers - en ook door Sommerfeld en leerlingen en
door de Göttinger groep rondom Born leidde wel tot een overzicht van de bouw der atomen en tot het nummeren van toestanden, maar de pogingen om tot een systematische
wiskundige theorie te komen met behulp waarvan men uit het klassiek mogelijke contin u ü m van toestanden de juiste banen zou kunnen uitzoeken slaagden maar gedeeltelijk.
Voor een waterstofatoom ging het goed, maar voor het eenvoudigste twee-elektronensysteem, het heliumatoom, kwam er weinig van terecht. Max Born schrijft in het november
1924 gedateerde voorwoord van zijn ,,Vorlesungen tlber Atommechanik": ,,Besonders
einig fühle ich mich mit den Kopenhagener Forschern in der Ueberzeugung, dass es bis zu
einer ,endgültigen' Quantentheorie noch recht weit ist". En toch was de revolutie toen al
begonnen. Overigens bereikte de voorlopige, semiquantitatieve theorie pas enkele jaren
later een zekere mate van volledigheid door het Pauliverbod en het denkbeeld van het roterende elektron (Uhlenbeck en Goudsmit).
De revolutie
Het is zeer merkwaardig dat vrijwel gelijktijdig en vrijwel onafhankelijk van elkaar twee
verschillende formuleringen van een nieuwe quantummechanica werden gevonden die
uiteindelijk op hetzelfde bleken neer te komen en die enerzijds met de namen De Broglie
en Schrödinger, anderzijds met de namen Heisenberg, Born en Jordan zijn verbonden.
Tot de synthese van de twee richtingen heeft vooral Dirac bijgedragen en Dirac heeft ook
een relativistisch invariante golfvergelijking opgesteld.
De weg De Broglie-Schrödinger laat zich het gemakkelijkst beschrijven. Louis Victor
De Broglie, telg van een aristocratisch geslacht, geboren in 1892, studeerde aanvankelijk
geschiedenis, maar kwam via de filosofie tot de natuurkunde. Het was vooral het paradoxale van de verhouding hchtquantum en elektromagnetische golf dat hem van meet af
aan fascineerde. Pas na de Eerste Wereldoorlog, waarin hij bij de genie diende, kon hij
zijn studie weer hervatten, vooral in samenwerking met zijn oudere broer Maurice, een
vaardig experimentator die zich een privé-laboratorium had ingericht. Reeds in 1923
kwam Louis op het denkbeeld een analogie te zoeken tussen de verhouding Uchtquantgolf en het gedrag van elektronen. I n 1925 publiceert hij zijn beroemde thèse de doctorat.
Daarin betoogt h i j dat men aan een elektron een golf kan toevoegen. Een Hchtquantum
heeft een impuls hv/c {h constante van Planck, c lichtsnelheid). Men kan dus ook zeggen: de golflengte is /;/(impuls). Waarom niet hetzelfde gedaan voor een elektron, dus er
een golf aan toevoegen met golflengte h/mvl En de frequentie? Die is voor het hchtquantum energie/constante van Planck. Voor het elektron kunnen we twijfelen. We zouden
kunnen kiezen v = Vimv^/h maar als we relativistisch rekenen moeten we zeggen v =
mc^/lj. I n het eerste geval wordt de snelheid van de materiegolf Yiv in het tweede geval
c^/v. De groepsnelheid, de snelheid waarmee een golfpakketje zich beweegt, wordt echter
in beide gevallen v. De Broglie zag in dat zijn theorie tot stationaire toestanden kon voeren: deze zouden zich voordien als staande golven. A l men een golf in een kringetje om
een kern laat lopen en eist dat hij zichzelf in de staart bijt, krijgt men juist de bekende
voorwaarde.
Erwin Schrödinger, geboren 1887, was hoogleraar aan de universiteit van Zürich toen
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hij zijn werlc over golfmechanica deed. Debye, hoogleraar aan de E T H (Eidgenössische
Technische Hochschule) - een veel grotere en meer gerenomeerde instelling dan de kantonale universiteit - was voorzitter van het gemeenschappelijk colloquium. Er wordt verteld
dat hij het was die Schrödinger opmerkzaam maakte op het werk van De Broglie, hem
verzocht er op het colloquium over voor te dragen, en hem aanspoorde zijn onderzoek
voort te zetten en te publiceren. Hoe dan ook, Schrödinger produceerde in korte tijd een
aantal verhandelingen die de grondslagen van de golfmechanica bevatten. Een essentieel
element daarin is dat de stationaire toestanden evenals b i j De Broglie verschijnen als
staande golven, maar nu zijn deze golven oplossingen van differentiaalvergelijkingen.
Wiskundig gesproken komen de energieën te voorschijn als eigenwaarden van een differentiaalvergelijking. Wat dat betreft is de situatie geheel analoog met wat men bijv. bij
een trillende membraan tegenkomt.
Het is opmerkelijk dat noch De Broglie, noch Schrödinger tot de kring van fysici behoorden die zich al langere tijd met atoombouw en spectraallijnen hadden beziggehouden. Wel waren zij beiden beïnvloed door de denkbeelden van Einstein. Geen van beiden
heeft later nog veel bijgedragen tot het verder wiskundig ontwikkelen o f tot het toepassen
van de nieuwe mechanica. Op hun opvattingen over de interpretatie van de nieuwe mechanica kom ik nog terug.
Heisenberg, geboren 1901, hoorde daarentegen duidelijk tot de atoombouw- en spectraallijnentraditie. H i j had oorspronkelijk bij Sommerfeld in München gestudeerd, was
daarna naar Göttingen gekomen, maar vooral Bohr heeft grote invloed op hem uitgeoefend. En nu moet ik proberen iets over zijn theorie te zeggen zonder al te veel in te
gaan op de wiskundige formulering. Kramers, en later Kramers en Heisenberg, hadden
zich bezig gehouden met de theorie van de verstrooiing van licht door atomen. Daar is
het beeld van door het toeval beheerste quantumsprongen niet dienstig. Z i j bedienen zich
van het begrip virtuele oscillatoren. Het is alsof bij een overgang van een toestand n
naar een toestand m een elektrische dipool behoort die kan trillen met de frequentie
(E„ - E J / / ! en door een uitwendig veld in triUing kan worden gebracht. Men kan nu zeggen dat als men alle mogelijke overgangen beschouwt de verzamehng van alle virtuele dipolen q,„„ alles is wat men over de plaats van een elektron kan zeggen. Heisenberg laat
zien dat men voor dergelijke schemata rekenregels kan opstellen. En dan komen Born en
Jordan erbij en laten zien dat deze rekenwijze in de wiskunde al lang bekend is als matrixalgebra. Een tamelijk volledige theorie kan worden opgesteld. Erg handelbaar is ze niet.
De berekening van de energieën van de stationaire toestanden van een waterstofatoom is
nogal een kunststuk, terwijl die er bij Schrödinger op eenvoudige manier uit komen rollen. Schrödinger laat zien (en enkele anderen doen dat gelijktijdig) dat de twee theorieën
mathematisch identiek zijn. Daarna worden toepassingen in het algemeen met de Schrödinger-vergelijking behandeld al worden soms de matrices er als wiskundig hulpmiddel
bijgehaald. Ook de discussies over de interpretatie van het nieuwe formalisme gaan in
hoofdzaak uit van de golfformulering.
Naar ik meen hebben zowel De Broglie als Schrödinger de hoop gekoesterd een nieuw
soort fysisch veld te hebben ontdekt. De experimenten over elektronendiffractie moeten
hun in die richting moed hebben gegeven. Schiet men elektronen door een dun folie of
laat men ze reflecteren, dan treden interferentieverschijnselen op die geheel analoog zijn
aan wat men bij röntgenstralen ziet. I k herinner mij nog goed dat dit op het Leidse colloquium werd gerapporteerd: het was een grote sensatie. A l spoedig bleek evenwel dat men
toch niet van een nieuw veld in de gebruikelijke zin van het woord kon spreken. Vooral
Born heeft er de nadruk op gelegd dat alleen een geheel andere interpretatie van de golffunctie acceptabel is. Het kwadraat van de absolute waarde van de golffunctie op een bepaalde plaats geeft de waarschijnlijkheid aan het elektron daar ter plaatse te vinden. De-
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ze opvatting, waarvan de consequenties vooral door Heisenberg en diepgaander door
Bohr zijn uitgewerkt is noch door Schrödinger, noch door De Broghe geheel geaccepteerd. Bekend is dat Schrödinger bij een bezoek aan Kopenhagen uiteindelijk zei dat als
zijn ,,psi-veld" zo moest worden geïnterpreteerd, hij het betreurde dat h i j het ooit had
ingevoerd. Waarop Bohr kon antwoorden dat alle andere fysisci erg blij waren dat hij het
wel had gedaan. Einstein heeft uiteindelijk toegegeven dat de quantummechanica, inclusief de Kopenhaagse interpretatie ,,widerspruchsfrei" was, en ook dat ze veel presteerde,
maar hij hield haar voor weliswaar niet onjuist, maar voor onvolledig. T o t nog toe zijn
pogingen om achter de quantummechanica nog iets anders te ontdekken echter onvruchtbaar gebleven.
Het merendeel der hedendaagse natuurkundigen heeft zich achter de Kopenhaagse
school geschaard. I k moet toegeven, vaak zonder er grondig over na te denken. En de
quantummechanica is uiterst succesvol geweest. De moeilijkheden van de voorlopige
theorie verdwenen. De energieën van de stationaire toestanden van helium konden bijvoorbeeld zeer nauwkeurig worden berekend. Allerlei regels van de oude theorie - door
Born wel eens ,,Hexen-einmaleins" genoemd - volgden uit exacte mathematische beschouwingen. Ook de theorie van de vaste stof kon nu worden aangepakt. Het is misschien aardig er even op te wijzen dat Niels Bohr in 1911 was gepromoveerd op een proefschrift over elektronen in metalen. Daar komt hij eigenlijk al tot de conclusie dat de klassieke mechanica en elektrodynamica niet bij machte zijn de toestand voldoende te behandelen.
Wat zal de toekomst zijn? De betekenis van de quantummechanica zal niemand willen
ontkennen. En, zoals men ook vandaag nog gebruik maakt van de mechanica van Newton om de banen van een komeet of van een satelliet te berekenen, zo zal men ook in de
toekomst gebruik blijven maken van de Schrödinger-vergelijking voor het berekenen van
het gedrag van atomen en moleculen. Maar sinds Einstein denken we anders over gravitatie. Zal men ook op andere wijze over de quantummechanica spreken? Einstein meende
dat de quantummechanica onvolledig was. Bohr daarentegen betoogde dat ze zo volledig
was als ze, gezien het bestaan van het werkingsquantum en gezien onze menselijke geaardheid, kon zijn. Volgende maand wordt in Kopenhagen het eeuwfeest van Bohr's geboortedag gevierd. Dan zullen zijn denkbeelden opnieuw naar voren worden gebracht en
ik mag als een van Bohr's leerlingen daartoe een bescheiden bijdrage geven. Zelf ben ik er
van overtuigd dat Bohr gelijk had, althans, dat hij dichter bij de waarheid was dan Einstein. Ik weet ook dat ik bevooroordeeld ben.

D E EPIDEMIOLOGIE VAN AIDS
door
R . A . Coutinho
Inleiding
Het acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), is een verworven stoornis van de afweer. Ten gevolge van deze verworven afweerstoornis treden er bij AIDS-patiënten zogenaamde geiegenheidsinfecties en bepaalde tumoren op (vooral het Kaposi sarcoom). Gelegenheidsinfecties zijn infecties met micro-organismen die de mens normaal gemakkelijk
de baas kan. Door de immuun-stoornis is een AIDS-patiënt niet meer in staat zich tegen
deze micro-organismen te verweren met gevolg dat deze micro-organismen zich in sterke
mate gaan delen en levensbedreigende infecties veroorzaken. De gelegenheidsinfecties
kunnen veroorzaakt worden door virussen (bijv. het cytomegalovirus o f één der andere
herpesvirussen), door schimmels (bijv. Candida of cryptococcen), door bacteriën (bijv.
mycobacterium avium - intracellulare) en door protozoën (bijv. Pneumocystis carinii).
Sommige van deze infecties zijn niet te behandelen; vandaar ook de slechte prognose
voor AIDS-patiënten.
Het Kaposi sarcoom dat opvallend vaak bij AIDS-patiënten wordt gezien is een tumor
die uitgaat van de bloedvaten. Het Kaposi sarcoom is al lang bekend en kwam tot op heden als zeldzame tumor voor onder bepaalde bevolkingsgroepen zoals personen van Itahaanse en Joodse origine en onder negers in bepaalde gedeelten van A f r i k a (o.a. Oeganda en Zambia). Deze klassieke vorm van het Kaposi sarcoom is nauwelijks progressief en
heeft in het algemeen een vrij goedaardig beloop. In tegensteUing daarmee is de vorm van
Kaposi sarcoom die men ziet bij AIDS-patiënten wel progressief.
Het is nu wel zeker dat AIDS veroorzaakt wordt door een nieuw virus dat in 1983 voor
het eerst beschreven werd door een groep Franse onderzoekers uit het Institut Pasteur
onder de naam lymphadenopathie-virus ( L A V ) . Deze bevindingen konden het jaar daarop bevestigd worden door dr. GaUo en medewerkers uit het National Institute of Heahh.
De Amerikaanse onderzoekers noemden het virus H T L V - I I I . Het L A V / H T L V - I I I virus
behoort tot de groep der retrovirussen en heeft R N A als erfelijk materiaal. Bij de vermeerdering in de cel wordt van dit R N A een D N A copie gemaakt die in het erfelijk materiaal
van de cel wordt ingebouwd. Gebleken is dat het L A V / H T L V - I I I virus selectief de zgn.
T-helpercellen infecteert. Deze T-helpercellen (of T-4 cellen) spelen een zeer belangrijke
rol bij de afweer en kunnen beschouwd-worden als ,,de dirigent van het immunologische
orkest". Tijdens de primaire infectie met het L A V / H T L V - I I I virus ziet men i n sommige
gevallen een voorbijgaand griepachtig ziektebeeld. De patiënt vormt in die periode doorgaans ook antistoffen tegen het virus, maar deze kunnen het virus niet de baas worden.
Het virus b l i j f t in het lichaam aanwezig zonder dat de betreffende patiënt daarvan in het
begin klachten heeft. Bij een aantal van de geïnfecteerden ontstaat na een latentietijd van
enkele jaren de afweerstoornis doordat de T-helpercellen worden uitgeschakeld door het
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virus. Waarom er enkele jaren verlopen tussen het moment van de infectie en het moment van ziek worden is op het ogenbhk niet duidelijk. Men schat dat van diegenen die
met L A V / T H L V - I I I geïnfecteerd worden ongeveer 10% A I D S zal ontwikkelen. Voorts
krijgt 20-25% het zgn. AIDS-related complex (ARC), een groep van klachten en verschijnselen (o.a. diarree, koorts, gewichtsverlies) zonder duidelijke gelegenheidsinfecties.
A R C kan overgaan in A I D S , maar sommige ARC-patiënten kunnen geheel herstellen.
Van de geïnfecteerden krijgt 60-70% helemaal geen ziekteverschijnselen. Men bedenke
daarbij echter dat L A V / H T L V - I I I een nieuw virus is, en dat op dit moment over het effect van de infectie na 10-20 jaar nog niets bekend is.
De situatie in de Verenigde Staten
In de Verenigde Staten werd A I D S voor het eerst herkend in 1981, doch achteraf gezien
bleken de eerste gevallen van het ziektebeeld zich al in 1979 in dat land te hebben voorgedaan. Inmiddels zijn er (september 1985) al meer dan 13.000 AIDS-gevallen in de VS gemeld. I n ruim 90% van de gevallen dat het daarbij om mannen en het betreft vooral de
leeftijdsgroep tussen de 20 en 50 jaar. Per jaar worden er nog steeds meer gevallen gemeld dan in het jaar daarvoor.
De meeste gevallen worden gemeld vanuit de grote steden vooral uit New York, San
Francisco en Los Angeles. Dit komt omdat de risicogroepen voor A I D S vooral in de grote steden wonen. Wat betreft deze risicogroepen gaat het in ongeveer 70% van de gevallen om homosexuele of bisexuele mannen; 17% druggebruikers; 1% hemofilie-patiënten;
1 % personen met heterosexueel contact met AIDS-patiënten of personen uit de AIDS-risicogroepen; 2% bloedtransfusie; b i j de overigen is de risicofactor onbekend.
Tussen de druggebruikers en de homosexuele o f bisexuele mannen met A I D S is in de
Verenigde Staten een aanzienlijke overlap. Wat betreft de groep met onbekende risicofactor gaat het vooral om Haïtianen die naar de VS geëmigreerd zijn. Waarom A I D S bij
hen veel v ó ó r k o m t is onbekend.
A I D S kan ó ó k voorkomen b i j kinderen: per 1 augustus 1985 waren er ongeveer 150
kinderen beneden de dertien jaar met A I D S gerapporteerd in de VS. Meestal gaat het
hierbij om kinderen die bij de geboorte besmet zijn via de moeder, die draagster was van
het virus. U i t onderzoek blijkt dat het L A V / H T L V - I I I virus zeer waarschijnlijk al vóór
de geboorte van moeder op kind kan worden overgebracht. Na een incubatietijd variërend van een half jaar tot enkele jaren ontwikkelt het kind dan A I D S . Wat betreft de
moeders gaat het overigens vooral om vrouwelijke druggebruikers of om vrouwen die
sexueel contact hebben met personen uit één van de A I D S risicogroepen. De meeste
AIDS-gevallen b i j kinderen zijn gemeld in en rond New-York city. Uit onderzoek is tevens gebleken dat zwangerschap bij vrouwen die draagsters zijn van het virus desastreuze
gevolgen kan hebben. Wanneer deze vrouwen enkele jaren werden gevolgd, bleek de
kans op het ontwikkelen van A I D S veel groter te zijn dan bij andere groepen.
Europa
I n Europa worden de gegevens over het vóórkomen van A I D S verzameld door het W H O
collaborating Centre in Parijs: 18 Europese landen (Oostenrijk, België, Tjechoslowakije,
Denemarken, Finland, Frankrijk, West-Duitsland, Griekenland, IJsland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Polen, Spanje, Zweden, Zwitserland en Groot-Brittannië)
rapporteren nu AIDS-gevallen aan dit centrum. Per 1 j u h 1985 waren er door deze landen i n totaal 1226 AIDS-gevallen gemeld. Ook in Europa werden de eerste AIDS-gevallen al vóór 1981 gevonden. Men ziet een progressie die min of meer vergelijkbaar is met
de Verenigde Staten doch daarbij enkele jaren ten achter loopt. De risicogroepen zijn
grotendeels vergelijkbaar met de Verenigde Staten. Het aantal druggebruikers met A I D S
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in Europa is relatief nog klein en men vermoedt dat dit te maken heeft met het feit dat er
minder overlap is tussen de homosexuele of bisexuele mannen en de intraveneuze druggebruikers in Europa. Verder viel al vrij snel op dat er in Europa nogal wat AIDS-patiënten
afkomstig waren uit Centraal-Afrika. Deze situatie deed zich vooral voor in België en in
mindere mate in Frankrijk. Het ging hierbij om personen met A I D S - vooral uit de
„hogere kringen" uit Zaïre - die zich voor behandeling naar België (en Frankrijk) lieten
overbrengen.
Afrika
Over het aantal AIDS-patiënten in A f r i k a zijn geen exacte gegevens bekend. Zeer waarschijnlijk gaat het om duizenden patiënten, vooral in Zaïre en Rwanda, maar inmiddels
ook in enkele omUggende landen. Ook in A f r i k a gaat het om een nieuw ziektebeeld. Eén
van de groote ziekenhuizen in Kinshasa neemt op het ogenbhk ongeveer 10 patiënten met
A I D S per week op.
De verhouding mannen:vrouwen met A I D S is ongeveer gelijk in A f r i k a en risicofactoren zoals homosexualiteit en intraveneus druggebruik spelen bij de verspreiding geen rol.
Onder de vrouwen met A I D S in A f r i k a zijn veel prostituées, terwijl het bij mannen gaat
om personen met zeer veel wisselende heterosexuele partners. Waarom heterosexuele
transmissie wel optreedt in A f r i k a maar nog nauwelijks in Noord-Amerika en WestEuropa is op dit moment niet bekend.
Nederland
I n Nederland waren per 1 oktober 1985 in totaal 83 AIDS-gevallen bij de geneeskundige
hoofdinspectie gerapporteerd. I n 76 gevallen gaat het daarbij om homosexuele o f bisexuele mannen, 4 personen hebben A I D S opgelopen via bloedtransfusies, 1 via heterosexueel contact met een persoon uit een A I D S risicogroep terwijl bij 2 personen de risicogroep onbekend is. Van de 83 patiënten zijn er inmiddels 45 (53%) overleden. Ook i n Nederland gaat het voornamelijk om personen tussen de 20 en 50 jaar: van de 83 personen
warer er 75 i n deze leeftijdsgroep. Het eerste geval i n Nederland werd geconstateerd i n de
eerste helft van 1982, terwijl in de tweede helft van 1982 twee gevallen werden gevonden.
Van de 83 patiënten woonden er 48 (58%) in Amsterdam, 3 in Rotterdam, terwijl de
overige patiënten verdeeld voorkwamen over de rest van Nederland. D i t is geheel vergelijkbaar met de situatie in andere delen van de wereld, waar men eveneens de meeste
AIDS-gevallen in de grote steden ziet.
Serologisch onderzoek naar LA V/THLV-III
infecties
Het L A V / H T L V - I I I virus is een nieuw virus. Dit blijkt uit het feit dat in sera verzameld
in de zestiger en zeventiger jaren geen antistoffen tegen het virus konden worden aangetoond. I n de VS werd het virus vermoedelijk aan het eind van de zeventiger jaren geïntroduceerd i n de groep van homosexuele mannen en druggebruikers. Waar het virus vandaan komt is niet bekend, al zijn daarover vele speculaties. Merkwaardig is dat het ook in
andere gebieden van de wereld gaat om een nieuw virus en een nieuwe infectieziekte (dat
geldt ook voor A f r i k a ) .
In Nederland is het virus tussen 1980 en 1982 onder de groep homosexuele mannen
geïntroduceerd. U i t een onderzoek dat in deze periode plaatsvond onder ongeveer 800
homosexuele mannen, bleek dat in 1980-1981 minder dan 1% van hen antistoffen had tegen het virus, terwijl het in 1984 ongeveer 4% was. Inmiddels is het percentage homosexuele mannen die geïnfecteerd zijn met het virus gestegen tot 20 a 30%, althans i n
Amsterdam. Vergelijkbare resultaten worden ook elders i n Europa gevonden, terwijl in
de VS het percentage geïnfecteerde mannen onder deze groep al veel hoger ligt. Het grote
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probleem bij L A V / H T L V - I I I infecties is dat door de lange incubatietijd het pas laat tot
de risicogroepen doordringt, dat dit een ernstig probleem is. Immers, de infecties met
L A V / H T L V - I I I gaan jaren vooraf aan het optreden van A I D S .
Hoewel juist onder de groep van de homosexuele mannen veel aandacht wordt besteed
aan voorhchting en leefstijlverandering en dat ook waarschijnlijk wel gevolgen heeft,
neemt ondertussen het percentage personen met antistoffen sterk toe. Het gevolg is, dat
ondanks een gewijzigde leefstijl, de kans om besmet te worden ongeveer gelijk gebleven
is.
Onder druggebruikers is, althans in Nederland, nog slechts beperkt onderzoek gedaan.
Uit een voorlopig onderzoek van ingevroren sera uit de periode 1983-1984 is gebleken dat
10% van de druggebruikers in Amsterdam in die periode antistoffen had tegen L A V /
H T L V - I l l . Binnenkort zal onder deze groep een groot onderzoek starten om na te gaan
welke de risicofactoren zijn voor het oplopen van de L A V / H T L V - I I I .
Voorlichting
In de afgelopen jaren is in Nederland veél aandacht besteed aan de voorhchting over
A I D S onder de risicogroepen. De moeilijkheid daarbij is, dat het AIDS-probleem pas
goed doordringt als het aantal gevallen toeneemt en dan is de verspreiding van het virus al
(te) ver voortgeschreden. B i j de voorlichting ligt de nadruk op het wijzigen van de leefstijl (homosexuele mannen: minder wisselende partners, andere wijze van sexueel contact,
gebruik van condooms; druggebruikers: geen gemeenschappelijk gebruik van naalden).
Voor de toekomst is de hoop gevestigd op een vaccin. Hoewel daar in verschillende instituten hard aan gewerkt wordt, is er op dit moment nog geen studie verschenen waaruit
blijkt dat een L A V / H T L V - I I I vaccin bij proefdieren bescherming geeft, terwijl aan menselijke studies nog niet eens begonnen is. Derhalve moet men erop rekenen, dat er nog jaren kunnen verlopen alvorens een dergelijk vaccin beschikbaar is.

HET ONTSTAAN VAN D E CHEMISCHE E L E M E N T E N
door
R . C . P . van Helden
Inleiding
De natuur om ons heen en ook wijzelf zijn opgebouwd uit een bijna oneindige gevarieerdheid van moleculen. Toch is het aantal verschillende bouwstenen van de moleculen
betrekkelijk gering. De meeste bio-organische moleculen zijn structuren van niet meer
dan een v i j f t a l soorten atomen die in ketens en ringen zijn geordend. Variaties in deze gecompliceerde ordeningen zorgen voor het grote aantal verschillende moleculen dat w i j
kennen. Veel voorkomende elementen zijn zuurstof, waterstof en stikstof. Ook silicium,
waarvan wij het oxyde de naam zand hebben gegeven, komt overvloedig op aarde voor.
De meeste andere elementen zijn veel zeldzamer, zo zeldzaam dat hun namen nauwelijks
bekend zijn. De relatieve aantaUen waarin de elementen voorkomen noemen we de abondantie. Toen astronauten stenen van de maan meebrachten werd het ook mogelijk de
abondantie van de elementen op de maan te bepalen. Die bleek weinig a f t e wijken van de
situatie op aarde. Hetzelfde geldt voor de chemische samensteUing van de zon. Op zich is
het niet zo verwonderlijk dat leden van ons zonnestelsel dezelfde chemische samenstelling
hebben. Ongeveer AVi miljard jaar geleden is het zonnestelsel ontstaan uit een gaswolk
die zich samentrok en alle objecten die tijdens dat proces ontstonden hielden dezelfde
chemische samenstelling als de wolk. Wel opmerkelijk is dat andere sterren, die geheel
onafhankelijk ontstonden, toch dezelfde chemische samenstelling hebben. Kennelijk is
de chemische samenstelling van objecten in het heelal geen toevaUige eigenschap van die
hemellichamen, maar hangt ze samen met de bouw en evoluüe van het heelal. Uitgaande
van de theorie van de big bang is het thans mogelijk het ontstaan van de elementen op een
bevredigende manier te verklaren.
De bouw van het heelal
De sterren die wij op een heldere avond aan de hemel zien staan, zijn gerangschikt in een
platte discusachtige structuur die we het melkwegstelsel noemen. Sterren op grote afstand lijken zo lichtzwak dat ze door ons niet meer zonder instrumenten kunnen worden
waargenomen. Het licht van al die sterren tezamen is wel met het blote oog te zien. I n een
donkere nacht, ver van de stadsverlichting, is de melkweg zichtbaar als een flauw lichtende band. Op veel plaatsen l i j k t de melkweg uit flarden te bestaan en soms lijken zich
aparte takken te vormen. Het is een schijnbaar effect dat ontstaat door de aanwezigheid
van stofwolken in het melkwegvlak die de straling van verre sterren absorberen.
Niet alle sterren van ons stelsel liggen in de discusvormige schijf. Ook buiten het vlak
van de melkweg bevinden zich sterren die tot ons stelsel behoren. Het meest opvallend
zijn de ongeveer honderd bolvormige sterrenhopen. Het zijn symmetrische structuren
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van enkele honderdduizenden sterren die over het algemeen ver van het melkwegvlak liggen.
Buiten ons eigen melkwegstelsel zijn nog ontelbaar veel andere stelsels ontdekt die in
groepen zijn gerangschikt. Ook ons stelsel is lid van een groep melkwegstelsels. Heel opmerkelijk is dat alle melkwegstelsels zich van onze groep verwijderen met een snelheid die
evenredig is met hun afstand. Deze waarneming wordt geïnterpreteerd met het model van
het uitdijend heelal. Zestien miljard jaar geleden is het heelal ontstaan uit een ontploffing
die we de big bang noemen. Fragmenten bewogen zich naar allerlei richtingen met allerlei
snelheden. Die fragmenten zijn de huidige melkwegstelsels. Stelsels die de grootste snelheid kregen hebben zich nu, zoveel jaar later, het verste van ons verwijderd. En dat is
precies wat we waarnemen: de verste stelsels bewegen zich met de grootste snelheid van
ons af. Kort na de big bang bevond alle materie zich dicht opeen gepakt in een klein volume. B i j de extreem hoge temperatuur in de beginfase van het heelal konden moleculen
noch atomen bestaan. Zelfs atoomkernen werden door de overvloedige hoogenergetische fotonen in elementaire deeltjes gesphtst. Het heelal koelde daarna af en de
meest eenvoudige atoomkern, het proton, kon zich handhaven. Sindsdien zijn alle elementen ontstaan in het inwendige van sterren en de grondstof voor deze produktie waren
de protonen die kort na de big bang werden gevormd.
De bouw van de atoomkern
Het aantal protonen in een atoomkern is karakteristiek voor een element en het varieert
van 1 bij waterstof tot meer dan 100 bij de allerzwaarste kernen. Het gewone waterstof
heeft een kern die in feite een proton is. I n alle andere kernen zitten behalve protonen
ook nog neutronen. Deze ongeladen deeltjes voorkomen dat de positieve protonen elkaar
zover afstoten dat ze uit de kern verdwijnen. Neutronen zijn dus onmisbaar als stabihserende factor in de atoomkern.
Het aantal neutronen kan, binnen nauwe grenzen, variëren. Dit betekent dat een element meer soorten kernen kan hebben met hetzelfde aantal protonen maar met een verschillend aantal neutronen. Zo hebben alle koolstofkernen zes protonen terwijl het aantal neutronen zes, zeven of acht kan zijn. Kernen met hetzelfde aantal protonen noemen
we isotopen. De koolstofkern met acht neutronen is niet stabiel, er zit een neutron teveel
in. De kern corrigeert dit door één van de neutronen om te zetten in een proton waarbij
een elektron wordt uitgezonden. Dit verschijnsel wordt radioactief verval genoemd.
Doordat het aantal protonen met één toeneemt gaat de koolstofkern over in een stikstofkern.
Een radioactieve kern is een veel minder stevig bouwsel dan een stabiele kern, maar dat
betekent niet dat alle stabiele kernen even stevig in elkaar zitten. Een maat voor de stabiliteit van een kern is de hoeveelheid energie die nodig is om een proton of neutron uit die
kern te verwijderen. Een buitengewoon stevige kern is de heliumisotoop die uit twee protonen en twee neutronen bestaat. Maar ook de koolstofkern met zes protonen en zes neutronen heeft een stevige structuur. Deze kern kunnen we opvatten als een bouwsel dat uit
drie heliumkernen bestaat. Andere zeer stabiele kernen zijn isotopen van zuurstof, neon
en magnesium die uit resp. vier, v i j f en zes hehumkernen zijn opgebouwd. De meest stabiele kernen vinden we b i j isotopen van nikkel, ijzer en chroom.
Er zijn protonenaantallen die met geen enkele hoeveelheid neutronen een stabiele configuratie kunnen vormen. Een astrofysisch interessant voorbeeld is het element technedum dat 43 protonen in de kern heeft. Van dit element, dat op aarde niet i n de natuur
voorkomt, zijn geen stabiele isotopen bekend. Wel bleek het mogelijk dit element in het
laboratorium te maken door een hchtere kern met een geschikt gekozen deeltje te beschieten. De technetiumisotopen die hierbij ontstonden waren instabiel en dit verklaart
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dat op aarde geen technetium wordt gevonden. Immers, sinds de elementen enkele miljarden jaren geleden werden gevormd, is al het technetium door radioactief verval in een
ander element omgezet.
Heel verrassend is nu dat technetium wel op enkele sterren wordt aangetroffen. We
moeten daaruit de conclusie trekken dat het technetium op die sterren in het recente verleden is gemaakt. Het ligt zelfs voor de hand te veronderstellen dat dit proces ook tegenwoordig nog plaats vindt. Elementen ontstaan nog steeds! Hoe het technetium ontstaat
en op welke plaats in de ster dit gebeurt is niet tot in detail bekend. Een mogelijkheid is
dat een molybdeenkern een neutron vangt waardoor een zwaardere niet stabiele isotoop
ontstaat die vervolgens na uitzenden van een elektron in technetium verandert.
Neutronvangstprocessen zijn i n het laboratorium uitgebreid bestudeerd met het doel
inzicht te krijgen in de bouw van de atoomkern. Neutronen hebben geen lading en worden dus door de kern niet afgestoten waardoor ze met succes bij dit soort onderzoek kunnen worden gebruikt. Een belangrijk resuhaat van deze experimenten is, dat de botsingskans van een neutron met een kern afhankelijk is van het aantal neutronen dat al in de
kern aanwezig is. Kernen met 50, 82 en 126 neutronen blijken, onafhankelijk van het
aantal protonen, weinig bereid nog een extra neutron op te nemen. B i j tal van kernfysische experimenten treden deze getallen op de voorgrond en lange t i j d kon dit niet worden verklaard. Daarom werden ze de magische getallen genoemd. Deze, en nog vele andere waarnemingen waren aanleiding om voor de kern een schillenmodel te construeren
vergelijkbaar met het atoommodel waarin de elektronen in schillen om de kern bewegen.
Kernen met een magisch aantal neutronen hebben volle neutronenschillen waardoor het
moeilijk is nog een neutron in de kern te brengen.
De
abondantiekromme
De chemische samenstelling van sterren wordt bepaald uit een analyse van het licht dat
we ontvangen. Enkele resultaten zijn samengevat in tabel 1.
tabel 1. De chemische

samenstelling

waterstof
helium
zuurstof
koolstof
neon
stikstof
magnesium
silicium
een ander element

van sterren per miljoen

deeltjes.
830000
168400
740
420
319
80
20
20
1

Als we in staat zouden zijn een schepje sterregas te bemachtigen met een miljoen deeltjes,
dan treffen we daarin 830000 waterstof kernen aan en 168400 kernen van het heliumatoom. Zuurstof, koolstof en neon komen ook nog betrekkelijk veel voor met resp. 720,
420 en 319 deeltjes. Veel zeldzamer zijn sdkstof met 80 deeltjes en magnesium en silicium
met elk 20 kernen. Dan b l i j f t in ons monster nog één deeltje over, het is één van de
ruim 80 niet genoemde elementen. B i j de kernen uit tabel 1 is geen onderscheid gemaakt
tussen de verschillende isotopen, alle kernen van een element zijn bij elkaar geteld. Wanneer we de isotopen wel afzonderlijk tellen blijkt i n alle gevaUen de isotoop waarvan de
kern het stevigst i n elkaar zit, veel meer voor te komen dan de andere isotopen.
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De weinig voorkomende elementen, die in ons schepje door slechts één deeltje worden
vertegenwoordigd, zijn niet allemaal even zeldzaam. Ook onder deze elementen komen
nog grote abondantieverschillen voor. Dit wordt geïllustreerd in de abondantiekromme
van figuur 1.

Fig. 1. De abondantielcromme.
Van de
abondantie is een logaritmisc/ie scftaal gebruilit waarbij de iioeveelfieid waterstof op
10'^ werd gesteld.
ISO

200

kernmassa

Deze kromme geeft de relatieve aantal kernen dat in het heelal aanwezig is waarbij het
aantal waterstofkernen op 10'^ werd gesteld. De kernen worden gekarakteriseerd door
hun massagetal: de som van het aantal protonen en neutronen. In de grafiek is duidelijk
te zien dat de lichte kernen veel meer voorkomen dan de zware, maar dat wisten we al uit
tabel 1. Opvallend is de hoge piek b i j kernen met een massagetal van 52 tot en met 60.
Het zijn isotopen van chroom, ijzer en nikkel die in de natuur veel minder zeldzaam zijn
dan alle andere metalen. Heel merkwaardig zijn de dubbele pieken b i j massagetallen
rond 80, 130 en 200.
De linker piek van het eerste tweetal wijst op een grote abondantie van germanium, seleen en krypton. I n de rechter piek treffen we isotopen aan van strontium en zirkoon die
allebei 50 neutronen in hun kern hebben. Een dergelijke overeenkomst bestaat niet voor
de kernen in de linker piek. Kernen zwaarder dan zirkoon komen veel minder voor, we
zien dat ,aan de daling van de abondantiekromme. Daarna vertoont de kromme opnieuw
twee dicht bij elkaar gelegen pieken. De linker piek ontstaat door de grote abondantie
van telluur, j o o d en xenon. In de rechter piek bevinden zich barium en de zeldzame aarden lanthaan, cerium, praseodymium en neodymium. Ook nu hebben alle isotopen van
de rechter piek eenzelfde aantal neutronen in hun kern, in dit geval 82. Tenslotte het
laatste tweetal. Links een piek met de elementen osmium, iridium, platina en goud. Deze
kernen hebben een verschillend aantal neutronen, maar de lood- en bismutisotopen van
de rechter piek hebben allebei 126 neutronen. De rechter pieken ontstaan dus doordat
isotopen met een magisch aantal neutronen veel voorkomen i n de natuur.
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Bijna alle objecten die we in het heelal waarnemen hebben een chemische samenstelhng
zoals weergegeven in de abondantiekromme. Een uitzondering vormen enkele koele sterren waarop zich veel technetium bevindt, veel meer dan we volgens de abondantiekromme kunnen verwachten. Ook de sterren in bolvormige sterrenhopen hebben een a f w i j kende abondantie, deze sterren bestaan uit waterstof en een klein beetje helium, alle andere elementen ontbreken.
Bij een interpretatie van deze waarnemingen moeten we ons reahseren dat het sterhcht
dat op aarde arriveert afkomstig is uit de allerbuitenste laag van de ster. Op de zon, die
een diameter heeft van 150 miljoen km, is die laag nog geen 400 km dik. Dieper liggende
delen van de ster zijn niet voor waarneming toegankelijk, maar uit berekeningen is gebleken dat aUeen in het centrum van de ster de chemische samenstelling a f w i j k t van die in de
buitenste laag.
Stenen in soorten
Hoewel de zon een centrale plaats inneemt in ons planetenstelsel is het toch een bescheiden ster temidden van alle andere sterren. Er zijn sterren die veel groter, veel heter en veel

rode reuzen

energieproduklie

••>.
••,1^

hoofdreeks

wiUe dwergen

temperatuur

Figuur

2. Het Hertzsprung-Russeii

diagram.

zwaarder zijn. Een goed overzicht van deze veelheid van sterren geeft het HertzsprungRussell diagram waarin de temperatuur van een ster wordt uitgezet tegen de energieproduklie. In figuur 2 zien we dat de overgrote meerderheid van de sterren op een smalle
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band iigt die van linksboven naar rechtsonder loopt. We noemen dit de hoofdreeks. Sterren links op de hoofdreeks stralen veel energie uit en ze zijn heet, bovendien hebben ze
een grote massa. De sterren rechtsonder zijn de tegenpolen hiervan. H u n temperatuur is
laag, ze hebben een kleine massa en ze produceren weinig energie. Behalve de hoofdreeks
herkennen we nog twee groepen, een strook linksonder en een tak die halverwege de
hoofdreeks ontspringt en naar de rechterbovenhoek van het diagram wijst. Het markantste verschil tussen deze groepen is het verschil in afmeting. De sterren hnksonder zijn
niet veel groter dan de aarde. Tengevolge van hun hoge temperatuur stralen ze een witachtig licht uit en ze worden daarom witte dwergen genoemd. De andere groep bestaat uit
sterren die juist groot en koel zijn, ze hebben de naam rode reuzen gekregen.
De temperatuur in een Hertzsprung-Russell diagram is de temperatuur van de laag
waarin het licht ontstaat dat we op aarde ontvangen. Deze temperatuur zegt niets over de
temperatuur in het centrum van de ster. Toch is juist deze laatste temperatuur van groot
belang want in het diepe inwendige zetelt de energiebron van de ster. Die centrale temperatuur moet wel heel hoog zijn. De gigantische druk die de bovenliggende lagen op de
materie in het centrum uitoefenen wordt, wanneer de ster in een evenwichtssituatie verkeert, gecompenseerd door de gasdruk die evenredig is met de temperatuur. U i t modelberekeningen is duidelijk geworden dat de centrale temperatuur van hoofdreekssterren enkele tientallen miljoenen graden bedraagt. B i j dergelijke extreme temperaturen is kernfusie mogelijk.
De ordening van sterren in het Hertzsprung-Russell diagram blijkt een gevolg te zijn
van het soort energiebron in die sterren. B i j alle hoofdreekssterren fuseert waterstof tot
helium terwijl in rode reuzen allerlei fusiereacties tussen andere kernen mogelijk zijn. De
witte dwergen zijn fundamenteel andere sterren. In deze sterren is geen energiebron aanwezig, ze stralen door afkoehng.
De evolutie van sterren
Het is niet mogelijk de leeftijd van de zon rechtstreeks te bepalen. Wel is bekend dat de
oudste gesteenten op aarde 4 miljard jaar geleden ontstonden, de zon moet dus minstens
die leeftijd hebben.
Ons planetenstelsel werd gevormd toen een gas- of stofwolk zich begon samen te trekken. B i j die contractie werd de potentiële energie van de deeltjes omgezet i n kinetische
energie. De naar het centrum bewegende materie deed de dichtheid daar toenemen zodat
deeltjes die later arriveerden werden afgeremd. De wrijvingswarmte die vrij kwam veroorzaakte zo'n hoge temperatuurstijging dat kernfusiereacties begonnen waardoor de
temperatuur plotseling nog meer steeg, het gas zette uit en dit beëindigde de contractie.
De contraherende wolk was een hoofdreeksster geworden. Tijdens dit proces, dat 50
miljoen jaar duurde, ontstonden ook de planeten. De planeten zijn dus niet veel jonger
dan de zon. We schatten de leeftijd van de zon daarom op 5 miljard jaar.
Toen de zon op de hoofdreeks arriveerde had hij een homogene chemische samenstelling zoals gegeven in tabel 1. Inmiddels zal de heliumabondantie in het centrum groter
zijn geworden en de waterstofabondantie kleiner. De zon kan in zijn huidige gedaante,
dat wil zeggen als hoofdreeksster, blijven schijnen zolang de waterstofvoorraad strekt.
De hoeveelheid waterstof op de zon is voldoende om de fusie 10 miljard jaar in stand te
houden. De helft van deze tijdsduur is inmiddels verstreken.
Als al het waterstof in hehum is omgezet kan een ster niet meteen op een andere
brandstof overschakelen. Om heliumkernen te laten fuseren is een temperatuur van tweehonderd miljoen graden nodig terwijl de centrale temperatuur van een hoofdreeksster
slechts tien a twintig miljoen graden bedraagt. Dit betekent dat de energieproduktie stopt
en de temperatuur in het centrum daalt. Een daling van de temperatuur doet de gasdruk
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afnemen en het evenwicht i n de ster wordt verstoord. Het centrum van de ster kan het gewicht van de meer naar buiten gelegen lagen niet langer dragen en stort i n . En dan herhaalt de geschiedenis zich. B i j de contractie wordt potentiële energie omgezet in kinetische energie en vervolgens in warmte. De temperatuur van het centrale deel van de ster,
dat geheel uit helium bestaat, stijgt. Toch zal het nog enige tijd duren alvorens de temperatuur zo hoog is dat helium tot koolstof kan fuseren. A l eerder zal in een schil rond het
centrum de fusie van waterstof tot hehum op gang komen. Weldra zal ook deze schil uitsluitend helium bevatten en een nog verder naar buiten gelegen deel van de ster moet de
energieproduktie overnemen. We hebben nu een merkwaardige ster gekregen. Het centrale deel dat volledig uit helium bestaat, stort in en wordt heter. Hieromheen bevindt zich
een schil waarin waterstof fuseert tot helium. Dit gebied, waar fusie mogelijk is, verplaatst zich naar buiten waardoor de ster opzweh. De buitenste lagen zetten uit en koelen
af. Als zich een nieuwe evenwichtssituatie instelt hebben we een grote rode ster gekregen,
de hoofdreeksster is een rode reus geworden. Tijdens hun evolutie verplaatsen sterren
zich door het Hertzsprung-Russell diagram. Uiteindelijk zal de temperatuur in het inwendige zo hoog worden dat drie heliumkernen tot één koolstofkern kunnen samensmelten.
Wat dan gebeurt hangt af van de massa van de ster. Een ster zoals de zon kan de plotselinge temperatuurstijging niet opvangen en explodeert. De buitenste lagen worden de
ruimte ingeslingerd en de overblijvende ster koelt af tot witte dwerg. Uiteindelijk zal van
die prachtige gele ster slechts een koude klomp koolstof overblijven.
Bij sterren die een grotere massa hebben dan de zon kan het gewicht van de buitenlagen de plotselinge toename van de gasdruk wel compenseren en een nieuw evenwicht stelt
zich i n . Deze reuzensterren zetten in hun inwendige helium om in koolstof. De koolstofisotoop die hierbij ontstaat is opgebouwd uit drie heliumkernen. Bij nog hogere temperatuur kan in deze koolstofkern opnieuw een heliumkern dringen waarbij zuurstof ontstaat. Ook is mogelijk dat twee koolstofkernen tot magnesium fuseren. I n rode reuzen
worden op deze manier isotopen gemaakt waarvan de kernen bestaan uit b i j elkaar gevoegde heliumkernen. Gedurende de evolutie van de rode reus zal, telkens als de brandstof op is, het centrale deel van de ster instorten en de warmte die vrijkomt maakt nieuwe
fusiereacties tussen steeds zwaardere kernen mogelijk.
Terwijl de opbouw van de elementen bezig is komt tegelijkertijd een afbraakproces op
gang. De oorzaak daarvan is de oplopende temperatuur diep in de ster. I n de straling komen steeds meer fotonen met hoge energie die de net gevormde stabiele kernen gedeeltel i j k kunnen afbreken. Zo is het mogelijk dat door botsing van een foton met een magnesiumkern een neutron wordt vrijgemaakt. Die nieuw gevormde magnesiumisotoop is niet
stabiel en vervalt tot natrium. D i t proces levert kernen welke niet zijn opgebouwd uit heliumkernen. Door de grote stabiliteit van de kernen die wel uit heliumkernen bestaan is
het geen bijzonder efficiënt proces. I n ons voorbeeld betekent het dat er weinig natrium
ontstaat en veel magnesium overblijft. En dat is precies wat in de natuur wordt waargenomen. Op deze manier kunnen we ook verklaren dat de elementen nikkel, ijzer en
chroom een piek vormen in de abondantiekromme. Het zijn de meest stabiele kernen die
we kennen, als ze eenmaal zijn ontstaan worden ze nauwelijks door fotonen afgebroken.
I n een ster kunnen met fusieprocessen geen elementen worden gemaakt die zwaarder zijn
dan ijzer, want alleen fusie van lichte kernen levert energie. Toch treffen we in het heelal
zware elementen aan. Ze moeten op een andere manier zijn gemaakt.
De neutronen die door een foton uit een kern werden vrijgemaakt, zullen ook weer met
kernen botsen. Omdat ze geen lading hebben kunnen ze in elke kern dringen, ook in kernen zwaarder dan ijzer. Als een kern één of meer neutronen heeft opgenomen ontstaat
een isotoop met een neutronenoverschot. De kern corrigeert dit door één van de neutronen om te zetten i n een proton waardoor een nieuw element ontstaat dat ook weer neu-
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tronen op kan nemen. Successievelijk ontstaan zo de isotopen van zware elementen.
De opname van een neutron gaat vrij gemakkelijk, behalve als in de kern een magisch
aantal neutronen aanwezig is. Wanneer eenmaal een kern met 50,82 of 126 neutronen is
gevormd zal die kern niet zo snel nog weer een neutron opnemen. Er ontstaan dus veel
kernen met een magisch aantal neutronen, het zijn de isotopen die in de abondantiekromme de rechter pieken van de drie tweetallen vormen. In de loop van miljoenen jaren
zijn ze ontstaan door botsingen met neutronen.
Een supernova
De elementen die in rode reuzen worden gemaakt ontstaan diep in de ster. Toch treffen
we ze aan in de buitenste laag van die sterren, ook de isotopen van de drie linker pieken
die niet in rode reuzen kunnen ontstaan. Ook op de zon treffen we al deze isotopen aan
terwijl de zon in zijn evolutie nog niet verder is gekomen dan de produktie van helium.
Deze elementen moeten dus al aanwezig zijn geweest in de wolken waaruit de sterren ontstonden. Dit betekent dat in een eerder stadium van de evolutie van het heelal wolken interstellaire materie werden verrijkt met zware elementen.
Zware sterren hebben in een vergevorderd stadium van hun evolutie een gelaagde opbouw. In de buitenste laag is de temperatuur niet hoog genoeg voor fusie. Meer naar binnen treffen we een schil aan waar waterstof fuseert tot hehum. Daaronder is de temperatuur hoog genoeg voor de fusie van helium tot koolstof en nog weer dieper ontstaan
zuurstof en magnesium. Het aantal schillen waarin fusiereacties optreden hangt af van de
massa van de ster. Elke schil ontstond na instorten van het centrale deel van de ster. Telkens zocht de ster naar een evenwicht tussen de gasdruk en het gewicht van meer naar
buiten gelegen lagen. Alleen bij sterren met een massa die minstens tien maal zo groot is
als de massa van de zon kan dit proces doorgaan totdat helemaal binnenin silicium gaat
fuseren en ijzer vormt zonder dat de ster ontploft. Als tenslotte al het sihcium in ijzer is
omgezet is de brandstof definitief op. Weliswaar stort het centrum weer in maar nieuwe
fusiereacties zijn niet mogelijk, hoe hoog de temperatuur ook wordt. De temperatuurtoename ontketent wel een hele serie reacties in bovenliggende lagen en dat heeft voor de ster
catastrofale gevolgen. PlotseUng komt zoveel energie vrij dat de ster zichzelf volledig opblaast. De lichtsterkte neemt toe en als we zo'n ster zien noemen we het een supernova.
Door de extreem hoge temperatuur zijn er voldoende hoog-energetische fotonen om alle
ijzerkernen in bestanddelen te splitsen waardoor een grote hoeveelheid neutronen beschikbaar komt. Deze neutronen botsen met kernen in meer naar buiten gelegen lagen en
ze volgen elkaar zo snel op dat een nieuw gevormde kern geen t i j d krijgt zijn neutronenoverschot te corrigeren. Het ene neutroon na het andere wordt geabsorbeerd tot het aantal neutronen 50, 82 of 126 is geworden. Kernen met een magisch aantal neutronen kunnen moeilijk nog een neutron opnemen en er ontstaan dus veel van deze kernen. Inmiddels is de explosie achter de rug en de stroom neutronen is verdwenen. Dan kunnen alle
kernen die teveel neutronen hebben dit overschot gaan corrigeren door neutronen om te
zetten in protonen. Op deze manier ontstaan isotopen die de drie linker pieken i n de
abondantiekromme vormen. Deze elementen onderscheiden zich niet door een bijzonder
aantal neutronen in hun kernen.
Tijdens de explosie wordt een groot deel van de ster de ruimte ingeblazen. Het centrale
deel stort zover i n dat de deeltjes van het sterregas elkaar raken. Dan worden elektronen
in de protonen geperst waarbij neutronen ontstaan. We hebben een ster gekregen die helemaal uit neutronen bestaat. Deze neutronenster, die ook wel pulsar wordt genoemd,
heeft een diameter van slechts enkele kilometers.
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Een terugblik
Toen kort na de big bang de eerste sterren ontstonden waren in iiet heelal nog geen zware
elementen aanwezig. De eerste generatie sterren bestond praktiseh helemaal uit waterstof, maar in hun inwendige startte de produktie van de andere elementen. De eerste sterren ontstonden i n groepen die we de bolvormige sterrenhopen noemen. Zware sterren
evolueren heel snel en al na enkele miljoenen jaren zuUen de allerzwaarste sterren in deze
sterrenhopen supernova zijn geworden. In de wolken materie die werden weggeblazen
kwamen alle isotopen voor die wij thans kennen. Deze materie heeft zich opgehoopt in
de schijf van ons melkwegstelsel en hier ontstond een generatie sterren waarin alle elementen voorkomen.
De sterren die wij nu in bolvormige sterrenhopen zien hebben een kleine massa. H u n
evolutie gaat heel langzaam, in hun inwendige wordt nog steeds waterstof omgezet in helium. I n de buitenste lagen van deze sterren komen geen zware elementen voor, ze
bestaan uit het materiaal waaruit deze sterren lang geleden werden gevormd.
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ASYMMETRIE IN D E ORGANISCHE C H E M I E
door
H . Wijnberg
De duizenden organisclie verbindingen die in alle levende organismen aanwezig zijn, zijn
vrijwel allemaal chiraal. Een chiraal molecuul is een molecuul wiens spiegelbeeldvorm,
het enantiomeer o f antipode, niet gelijk is aan zichzelf. Deze eigenschap - chiraliteit - is
dusdanig inherent aan "natuurprodukten" dat in ruimtevaartprojekten, die ten doel
hebben levende organismen op Mars te ontdekken, het criterium "chirahteit" waarschijnlijk een onderdeel van enkele experimenten wordt.
Eén van de oudste, en nog steeds eenvoudigste, manifestaties van chirahteit is optische
rotatie. Wanneer een organische verbinding, meestal in oplossing, het polarisatievlak van
liniair gepolariseerd Ucht draait dan is de betreffende verbinding chiraal.
Vanwege de intieme relade tussen chiraliteit en het leven zijn chemici al meer dan 100
jaar bovenmatig geïnteresseerd in chirale moleculen. Voorop staan uiteraard twee vragen: hoe maak je een chiraal molecuul, en hoe onderscheidt een chiraal molecuul zich
van - bijv. zijn spiegelbeeld.
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O

O
H NH, O

j

f

Barbituraat

j

n-C^Hg' CjHs
rampen veruorrakend

[

CjHs 'n-C^Hg
slaapverwekkend

Teratogeen (mismaakt (oelusl

sinaasappslgeur
H3C CH,
' >^ ^SH

OH

HO

tegen tuberculosi
Natuurkundige Voordrachten N . R . 64. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 4 november 1985.
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Eigenschappen van chiraie moieciilen
In tabel 1 ziet u zes veel voorkomende organische verbindingen. Sommige hiervan, bijv.
asparagine of limoneen, zijn natuurlijk voorkomende verbindingen: natuurprodukten.
Andere, bijv. ethambutol, komen niet in de natuur voor, maar kunnen in het laboratorium gesynthetiseerd worden. Van alle zes verbindingen laat ik zowel de S- als de R-vorm
zien. Deze S en R nomenclatuur vervangt de d en 1 of ( + ) en ( - ) rotatie van vroeger
maar is overigens niets anders dan een synthetische manier om de spiegelbeelden te onderscheiden.
Wat nu belangrijk, ja essentieel, is in ons verdere verhaal is dat de S-verbinding andere
eigenschappen heeft dan de R-verbinding. Dus S-asparagine is bitter, terwijl R-asparagine zoet smaakt. Toch is het zo dat (bijna) alle fysische en chemische eigenschappen van
alle S-verbindingen identiek zijn aan die van de R-verbinding. S-asparagine heeft hetzelfde smeltpunt als R-asparagine. S-asparagine heeft dezelfde oplosbaarheid als zijn spiegelbeeld. Ook het IR, U V en Massaspectrum van de S-vorm is identiek aan de R-vorm.
Waarom dan toch die grote, soms dramatische, verschiUen in "fysiologische aktiviteit".
Het antwoord is duidelijk: "fysiologische aktiviteit" is een andere manier om tot uitdrukking te brengen dat S-asparagine in contact komt met, of een reactie ondergaat, met
een ander biologisch - dus - chiraal molecuul. De twee mogelijkheden zijn schematisch
als volgt weer te geven:
S-asparagine + S-(eiwit, of koolhydraat, of celwand)
en
R-asparagine + S-(eiwit, of koolhydraat, of celwand).
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De relatie S-(A) + (S-(E) is duidelijk niet dezelfde als R-(A) + S-(E). U kunt zelf het experiment doen door iemand de hand te schudden. Uw handen zijn spiegelbeelden van elkaar. Het zijn S-(H) en R-(H) in onze nomenclatuur. Als u iemands rechterhand schudt,
bijv. uw buurman = R-(B) dan maakt het een groot verschil of u met uw rechterhand of
MU' linkerhand uw buurman's rechterhand schudt. De interactie S-(H) + R-(B) is anders
dan de interactie R-(H) + R-(B).
Het verschil in smaak (van S- en R-asparagine) of het verschil in geur (van S- of Rlimoneen) treedt dus alleen op als S of R limoneen zich in een chirale omgeving bevinden.
Een chirale omgeving is een levend organisme, een cel, de huid, onze slijmvHezen, maag
of bloedbaan, onze hersens of lever, onze eiwitten of koolhydraten.
Nu dat we hebben vastgesteld dat enantiomeren zich ten opzichte van ons lichaam verschillend gedragen wordt het zaak om een keuze te doen. Tenslotte eten en drinken we
ons hele leven. We moeten dus zorgen voor "enantiomeer zuiver" voedsel. Zolang we
natuurprodukten eten, sla, groente, vlees, aardappelen, hoeven we niets te vrezen. I m mers, levende organismen, planten en dieren, bestaan steeds uit chirale moleculen die
chiraal zuiver zijn: homochirale verbindingen of enantiomeer zuivere verbindingen worden genoemd.
Hoe staat het met kunstmatig, d.w.z. synthedsch voedsel? We beperken ons tot geneesmiddelen. Van de circa duizend geneesmiddelen (drugs, medicijnen) thans in algemeen gebruik, is circa de helft achiraal. Verbindingen zoals aspirine (1) of natrium bicarbonaat zijn uiteraard niet chiraal. Van de overige 500 verbindingen wordt circa de helft
verkocht als mengsel van R- en S-verbindingen, het "racemaat", en de andere helft verO
II
0-C-CH,
NaHCOj

kocht als enantiomeer zuivere (optisch zuivere, homochirale) verbindingen. Van deze 250
enantiomeer zuivere verbindingen is meer dan de helft of een natuurproduct, o f een kleine modificatie van een natuurproduct terwijl iets minder, circa 100 verbindingen, eerst
als SR-mengsel, als racemaat gesynthetiseerd zijn en alvorens verkocht te worden,
"gesplitst" zijn In enantiomeren.
Dit laatste proces gaan we nog bespreken maar eerst enkele woorden over optische activiteit.
Optische

activiteit

We constateerden eerder dat de chiraliteit van een molecuul snel en doeltreffend vastgesteld kon worden door de draaiing van het polarisatievlak van gepolariseerd licht te
meten. Echter indien een oplossing van een organische verbinding geen draaiing vertoont
betekent dit niet dat het molecuul achiraal is. Deze schijnbare tegenstrijdigheid laat zich
verklaren door het feit dat de specifieke draaiing ([«]) afhangt van (a) de golflengte van
het licht waarbij de meting wordt gedaan; (b) het oplosmiddel; (c) de temperatuur; (d) de
concentratie; (e) de weglengte van de buis. De grote variaties die in al deze v i j f factoren
mogelijk zijn, veroorzaken veel verwarring. Enkele voorbeelden tonen aan dat hetzelfde
chirale molecuul zowel plus-, nul- o f min-draaing kan vertonen afhankelijk van de v i j f
variabelen. Wanneer we het dus over ( + ) melkzuur hebben, moeten we golflengte, concentratie, oplosmiddel, temperatuur en weglengte specificeren anders betekent + niets.
Duidelijker is de nomenclatuur S en R. Deze symbolen zijn draaiingonafhankelijk.
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C o n c l u s i e : Rotatie is oplosmiddel afhankelijk.

Conclusie: Rotatie is temperatuur afhankelijk.

De bereiding van enantiomeren
Alle gegevens zijn nu voorhanden om de (vier) verschillende manieren om homochirale
verbindingen te maken, te bespreken.
1. Uit de natuur, o f van natuurprodukten, zoals de namen al aanduiden, komt een zeer
groot aantal uiterst zuiver chirale verbindingen direct uit levende organismen. Van
suiker tot wijnsteenzuur, van melkzuur naar appelzuur, fructose, quinine, cholesterol, proline o f kamfer worden deze homochirale verbindingen uit bieten, boomschors
of bananen geïsoleerd. Sommige hiervan, met name suiker of cholesterol, zijn aUeen
als een zuiver enantiomeer te koop - en goedkoop. Racemisch suiker zou, als je het
zou moeten kopen waarschijnlijk ƒ 200.000,— per kilo kosten. Vanzelfsprekend is
dan ook de methode, al vele jaren op grote schaal toegepast, om de zuivere natuurprodukten te gebruiken om andere homochirale verbindingen te maken. Vitamine C,
ascorbine zuur, zelf weliswaar een natuurprodukt, wordt op vele tonnenschaal industrieel gesynthetiseerd uit glucose. Deze synthese levert volstrekt zuiver "natuurl i j k " vitamine C, identiek aan het vitamine uit citroenen of tomaten. Isolatie uit deze
vruchten zou de prijs vertienvoudigen. Echter, (een belangrijk gegeven voor toekomstige nieuwe produkten) de natuur levert ons meestal slechts één van de twee
enantiomeren.
2. Een tweede algemene en ook voor de toekomst belangrijke methode is de enzymatische synthese. Net zoals wijn en brood met behulp van gisten gemaakt worden zo
kunnen natuurlijk ook een aantal zuivere verbindingen gemaakt worden met behulp
van of een zuiver enzym, of van een complex mengsel van enzymen, o f hele organismen, hele cellen, microben of bacteria. Natuurlijk, d.w.z. (S)-appelzuur, wordt -in
Japan - op grote schaal gemaakt door het enzym (mengsel) dat fumarose heet, vast te
zetten op een speciale "vaste drager" (een polymeernetwerk) en het fumaarzuur in
oplossing over de enzym-vaste drager te voeren.
HOOG

fumarase

\

^
CH

HOOG

\
C H 2

CH

H ^ C - OH

\

I
COOH

COOH
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Twee nadelen van deze benadering blijven de gevoeligheid van het enzymsysteem - na
enige t i j d wordt het enzym inactief, het denatureert - én het feit dat steeds slechts één
enantiomeer toegankelijk is. We moeten hier het enzym beschouwen als een chirale
katalysator. Behalve dit soort enzymatische synthese (additie van water in dit geval)
wordt ook nutdg gebruik gemaakt van enzymatische kinetische resolutie.
Wanneer bijv. een mengsel van racemische aminozuur derivaten, dus R- en S-fenylglycine derivaten door een hydrolytisch enzym worden behandeld, hydrolyseert één
enantiomeer zoveel sneller dan de andere dat een efficiënte scheiding mogelijk is.

R-fenylglycine (als methyl ester acetamide)

+

Naarmate we het enzymatisch katalytisch proces beter leren begrijpen zullen we waarschijnlijk in staat zijn delen van het enzym - het actieve centrum - na te bootsen en
kunstmatige enzymen in de synthese van chirale stoffen benutten. Pogingen in die
richting zijn reeds deels succesvol.
3. Een derde zeer belangrijke methode om chirale verbindingen te isoleren is racemaat
splitsing o f resolutie. Deze klassieke methode maakt gebruik van het eerder genoemde
feit dat een R-verbinding een willekeurig chirale verbinding anders " z i e t " , anders
"herkent" dan de S-verbinding.
Als we dus bijv. racemisch amandelzuur mengen met enantiomeer zuiver fenylethyl-

R-amandelzuurS-amine (zout)

R-amandelzuur

+
H
S-fenylethylamine
S-amandelzuurS-amine (zout)

S-amandelzuur
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amine, dan ontstaan twee zouten die niet meer eikaars spiegelbeeld zijn. Daar dus de
eigenschappen van het R-S' zout verschillen van de eigenschappen van het S-S' zout,
bestaat de kans dat het ene zout zich door kristalhsatie laat zuiveren. Wanneer dit
lukt (een trial en error, zuiver empirisch proces), kan het enantiomeerzuiver amandelzuur teruggewonnen worden door het zout met sterk loog of zuur te behandelen. Niet
alleen blijkt het niet te voorspellen welk racemaat wel of niet te sphtsen is, noch welk
splitsingsmiddel het goed doet, maar ook komt uit dh ene voorbeeld naar voren dat
vele verbindingen die geen zouten vormen waarschijnlijk nog moeilijker te splitsen
zijn. U kunt zich nog voorsteOen dat van racemische alcoholen, bijv.
OH
CH3-CH2-CH-CH3
RS-butanol-2
RS-butanol-2, diastereomere esters gemaakt kunnen worden. Ook ketonen, bijv. racemisch 3-methylcyclohexanon, kunnen door derivaatvormen met een chiraal hydraO

^^^^^^

RS-3-methylcyclohexanon

\ ^ ^ C H 3
zine in diastereomere hydrazonen worden omgezet, maar wat doen we met zulke verbindingen als racemische alkylhaliden, aromaten of volledige verzadigde koolwaterstoffen?

CH3-CH2-C-CH2-CH2-CH2-CH3
CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
RS-butylethylpentylpropylmethaan.
Het voert ons te ver om de ladingsoverdracht-verbindingen en insluitverbindingen te
bespreken die gebruikt zijn om dit soort racemische mengsels te sphtsen. Het is echter
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duidelijk dat de "resolutie"-techniek, alhoewel afkomstig uit de tijd van Pasteur,
d.w.z. van 1860, nog steeds veel vernuft, experimentele techniek en wetenschappelijke input verdient.
4. Chirale katalyse als laatste algemene methode om homochirale verbindingen te maken heeft, na 60 jaar een vergeten gebied te zijn geweest, sinds 1970 een hausse doorgemaakt.
A l in 1912 behandelde Bredig benzaldehyde met H C N onder de invloed van een
chirale base, n l . kinine.

CHO

HCN
katalytische
hoeveelheid
kinine
optisch actief
slechts 15% enantiomeer zuiver
cyanohydrine

Het cyanohydrin dat gevormd wordt is chiraal en heeft een overmaat aan een enantiomeer. Het is duidelijk dat als deze route uitgevoerd wordt in de aanwezigheid van een
achiraal amine, bijv. triethylamine, racemisch cyanohydrine gevormd zou worden.
Immers in alle syntheses waarin het product chiraal zou kunnen zijn, wordt alleen het
racemaat gevormd als omstandigheden (reagentia, katalysatoren, oplosmiddelen) niet
chiraal zijn.
Tot 1968 was er geen chemicus die (enig) succes had met chirale katalyse, en geen
enantiomere overmaat boven de 50% werd in de literatuur vermeld een enkele uitzondering daargelaten. We moeten ons realiseren dat een verbinding die slechts 50%
enantiomeer zuiver is bestaat uit 75 delen R en 25 delen S. Anders uitgedrukt 75-25 =
50% is de RS vorm en 50% de zuivere R vorm. Het zuiveren van een verbinding die
een 50% onzuiverheid bevat (de RS) vorm is uiteraard een moeizame taak, te meer als
de onzuiverheid (de RS vorm) veel l i j k t op de gewenste verbindingen (de R).
Eerst na de toepassing van oplosbare chirale rhodium complexen in reducties kon
het belangrijke medicijn L - D O P A in 96% enandomere overmaat gemaakt worden. In
de afgelopen 15 jaar is nog een tiental verschillende reacties met groot succes aan

COOH
CH30H,H20,25°C
—

(

H

> IK) •

\

H2, chiraal
rhodium phosphlne

NHCOCH3

complex

L-DOPA
96% e.e.
Chirale katalyse onderworpen waaronder epoxidaties. Ons eigen werk concentreerde
zich op de belangrijke koolstof-koolstof vormende reacties zoals de Michael-reac-
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tie en de 2 + 2 cycloadditie. Dit laatste voorbeeld is instructief. Als keteen (uit aceton
of azijnzuur verkregen) en chloral (uit ethanol met chloor) worden gemengd in de
O
C H 2 = C =

0

+

1% kinidine

C H O

Hllll

CCl,

"O

ï
CCl

15.3°
93% e.e. (enantiomere overmaat)
aanwezigheid van een katalytische hoeveelheid kinidine (een kinine isomeer) wordt
het /3-lacton in bijna chiraal zuivere toestand gewonnen.
De hydrolyse van dit lacton met zuur en base levert zuiver appelzuur.
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S-appelzuur
Niet alleen kan dit proces nu wedijveren met de eerderbesproken enzymatische hydratatie van fumaarzuur, maar we kunnen, door kinine i.p.v. kinidine te gebruiken, ook
het onnatuurlijke (R) appelzuur maken. Het is duidelijk dat chirale - niet enzymatische katalyse een belangrijk onderzoeksgebied b l i j f t .

ECONOMISCH HANDELEN BIJ DIEREN
door
K . Bakker
In zijn beroemde gediclit "Wiltsangh" bezingt Vondel het onbezorgde blije leven van de
vogels. H i j schildert het onaangename boomloze Amsterdam en de kommerzieke vreugdeloze beurs en gaat dan verder:
"Wij vogels vliegen, warm gedost,
gerust van tak op tak;
De fieinel schaft ons drank en kost,
de hemel is ons dak.
Wij zaaien noch wij maaien niet:
maar teren op de boer
en als 't koren in zijn aren schiet
bestelt al 't land ons voer!
Wij minnen zonder haat of nijd,
en dansen om de bruid.
Onz' bruUoft bindt zich aan geen tijd:
zij duurt ons leven uit.
Wie dan een vogel worden wil,
die trekke pluimen aan,
vermijde stads- en straatgeschil,
en kieze een ruimer
baan!"
Dit beeld van het vogelleven is wel zeer idyllisch; het gedicht is mooi, maar Vondel was
kennelijk geen buitenman!
Vogels hebben vaak grote problemen met de voedselvoorziening, vooral in de winter
en in de broedperiode, waarin ze heel hard moeten werken om voldoende voedsel te bemachtigen voor hun opgroeiende jongen. Een koolmezenpaartje moet wel tot 1200 maal
per dag voedsel gaan halen. Binnen een beperkte t i j d moeten de dieren dus veel energie
besteden om een voldoende hoeveelheid van een vaak beperkte hoeveelheid middelen te
verwerven. En, wat het minnen betreft: de mannetjes concurreren heftig om de vrouwtjes!
Dit simpele voorbeeld dient als illustratie voor dit verhaal: op welke wijze voorzien dieren zich van hun noodzakelijke, vaak schaarse levensbehoeften. Een soortgelijk verhaal
is ook over planten te houden, maar we zullen ons hier tot dieren beperken.
Optimalisatieproblematiek
Ter verwerving van hun levensbehoeften moeten dieren kosten maken, die men kan verdelen in verschillende kostenfactoren, zoals t i j d , energie en materiaal. Op beperkingen

Natuurkundige Voordrachten N . R . 64. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 18 november 1985.
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van de kosten staat altijd een premie, al is niet bij voorbaat aan te geven voor welke
kosten de beperking het belangrijkst is.
Het theoretisch uitgangspunt bij deze beschouwing is dat door het proces van natuurlijke selectie binnen de mogelijkheden en beperkingen van elk organisme het hoogste rendement ( = baten - kosten) wordt verkregen tegen de laagste investering ( = kosten). Er is
dus een optimalisatieprobleem: hogere investeringen leveren niet ahijd evenredig meer
rendement op. De laatste jaren staat deze optimalisatieproblematiek binnen delen van de
biologie sterk in de belangstelling, ook al omdat steeds meer beseft wordt dat elke aanpassing zijn prijs heeft: het gezegde "niets voor niets" gaat ook in de biologie op.
Zo kan men in de morfologie zich bezighouden met het probleem hoe met zo min mogelijk materiaal een zo sterk en licht mogelijk skelet kan worden gebouwd voor zulke verschillende vogels als een havik, een reiger of een eend. Natuurlijk moet men er hierbij van
uitgaan dat dit skelet uit been bestaat en dat men gebonden is aan het bouwplan van een
vogelskelet in het algemeen. De natuur is geen ingenieur, en de ontwikkeling van de levende wezens op aarde is nooit " v r i j " van de vorige ontwerpen. Immers, alle nieuwe vormen komen uit de oude voort en ahe zogenaamde "tussenvormen" moeten zelf volledig
hebben gefunctioneerd.
Wij zullen ons evenwel niet met morfologische problemen bezighouden maar ons richten op de vraag hoe investering en rendement gemeten moeten worden. Wat de investeringen betreft moeten we nagaan hoeveel t i j d , energie en/of materiaal besteed worden
voor de vervulhng van een bepaalde levensbehoefte. Dit kan een heel moeilijk karwei
zijn.
Wat betreft het rendement: in de selectietheorie gaat het hierbij in wezen om de " b i j drage" aan erfelijk materiaal dat een individu levert aan de volgende generaties, eenvoudig gezegd het totaal aantal afstammehngen. Die individuen van een soort die dankzij
hun bouw, fysiologische eigenschappen of gedrag een of meer van hun noodzakelijke bezigheden tegen de laagste kosten verrichten en zich daardoor sterker voortplanten, hebben per definitie het hoogste rendement.
Twee vonnen van selectie
De stuwende kracht achter maximalisatie van het rendement, nl. natuurlijke selectie, kan
worden onderverdeeld in twee belangrijke vormen. Bij de eerste hebben we te maken met
een milieufactor zoals droogte of kou waaraan de dieren worden blootgesteld. Bepaalde
individuen zullen deze periode van droogte of kou doorstaan, andere niet. De dieren met
die eigenschappen die hen in staat steUen te overleven en zich voort te planten worden dus
geselecteerd: de " n o r m " waaraan ze moeten voldoen wordt door het milieu gesteld. Deze
norm wordt niet steeds hoger als het milieu niet verandert. We nemen hierbij even aan
dat de dieren elkaar onderhng niet beïnvloeden, bijv. doordat de overlevenden van de
droogteperiode zich meester hebben gemaakt van schaarse waterbronnen ten koste van
andere dieren, of, mutatis mutandis, de overlevenden van een koudeperiode de slachtoffers ervan de toegang tot schuilplaatsen hebben ontzegd.
Bij deze vorm van de " s t r i j d om het bestaan" gaat het dus louter om eigenschappen als
een beperking van het vochtverlies door verdamping of een goede isolerende vacht die de
uitslag van de strijd bepalen. We noemen dit selectie door dichtheidsonafhankelijke factoren, waarmee we dus aangeven dat er geen verband is tussen de uitslag van de " s t r i j d "
en het aantal "strijdenden".
Bij de andere vorm, die we zoeven al noemden is er wel degelijk zo'n verband. Immers,
er kan een beperkt aantal waterbronnen o f schuilplaatsen zijn, en hoe groter het aantal
dieren dat deze probeert te veroveren des te heviger de concurrentiestrijd. De " n o r m "
waaraan de deelnemers moeten voldoen wordt hier gesteld door de beste strijders. D i t is
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selectie door dichtheidsafhankelijke factoren. Doordat de strijders steeds beter worden,
wordt de norm steeds hoger. Daarom is deze vorm van selectie zo belangrijk voor de evolutie van efficiëntie.
We kennen dit proces ook in de menselijke samenleving: als er geen concurrentie was
zou er ook geen noodzaak zijn om steeds betere auto's of rekenmachines te fabriceren.
"Selectie" door de consumenten zorgt hier voor de "evolutie" door de ontwerpers en fabrikanten.
Verband tussen vormen van selectie
De twee hiervoor besproken normen van selectie zijn heel vaak sterk met elkaar verbonden. Immers, wanneer er selectie is door een dichtheidsonafhankelijke factor, zoals bijv.
koude, dan zal het resultaat kunnen zijn dat de overlevenden het warmteverhes door isolatie beperken. Die overlevenden zijn er niet allemaal even goed aan toe en hun voortplanting is vast niet gelijk. De vorming van een dikke vacht of een vetlaag brengt ook
kosten met zich mee, en die kunnen per dier verschillen. Sommige dieren zullen dankzij
hun grotere investering in isolatie tegen koude een grotere reproductie hebben dan andere. De bijdrage aan de volgende generatie van de dieren met de beste weerstand tegen
koude is daardoor het grootst.
Aangezien de reproductiecapaciteit van de meeste soorten zeer groot is in vergelijking
tot die welke nodig is om de ouders te vervangen, en het aantal individuen in elke generatie toch beperkt is, betekent dit een enorme uitschakeling. Hierbij treedt ook veelal concurrentie om schaarse middelen op. Als nu het voordeel van de goede weerstand tegen
koude niet te niet wordt gedaan door een veel slechter concurrentievermogen om de beschikbare voedselhoeveelheid zullen de dieren met de goede weerstand tegen koude op
den duur gaan overheersen, althans in een milieu waarin het beperken van warmteverhes
altijd belangrijk is, m.a.w. zolang de dichtheidsonafhankelijke selectiefactor werkt.
Practisclie meling van liet rendement: een voorbeeld
Hoewel we dus theoretisch het "rendement" wel goed kunnen omschrijven, is het praetisch bijna altijd onmogelijk na te gaan wat de directe invloed is van een bepaalde eigenschap op het voortplantingssucces. Meestal moeten we ons tevreden stellen met het doen
van een voorspelling omtrent de wijze waarop een bepaalde handeling is geoptimahseerd
bijv. door minimalisatie van de bestede t i j d , het toegepaste materiaal, of de gebruikte
energie, en daarna deze voorspelling toetsen.
Als eerste voorbeeld nemen we de efficiëntie van de voedselopname bij een krab die
mossels kraakt en eet (figuur 1). Kleine mossels ( < 2 cm) kosten weinig tijd om te kraken, maar leveren ook weinig voedsel op; grote mossels ( > 3 cm) krijgt een krab pas na
veel tijd kapot. Zet men nu de opbrengst aan voedsel in kilojoules uit tegen de tijdsinvestering bij mossels van verschillende grootte dan zien we een duidelijke optimumkromme:
de grootste opbrengst per tijdseenheid Ugt bij mossels van ca. 2,5 cm. Onze voorspeUing
is nu, dat een krab die de keuze krijgt uit een gelijk'aantal mossels van verschillende
grootte de voorkeur zal geven aan mossels van ca. 2,5 cm, onder de verondersteUing dat
de hoeveelheid opgenomen energie per tijdseenheid wordt gemaximahseerd. Deze voorspelling bleek goed te kloppen.
Compromis bij tegenstrijdige eisen
Het leven stelt ook tegenstrijdige eisen en men kan de eigenschappen niet los van elkaar
beschouwen. Een voorbeeld is het probleem dat een dier ervoor moet zorgen te kunnen
eten, en er ook voor zorgen niet gegeten te worden. Beide activiteiten nemen tijd in beslag, en de vraag kan zijn, hoeveel tijd aan beide besteed moet worden. Dit kan heel ver-
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Fig. 1. Strandicrabben (Carcinus maenas) geven er de voorl<eur aan mossels te eten van
een grootte die iien de hoogste energie-opbrengst
per tijdseenheid oplevert, (a) De
kromme toont de opbrengst in joules per seconde die de krab nodig heeft om mossels van
een bepaalde grootte open te breken, (b) Het histogram toont de grootteverdeling
van de
mossels die door de krabben worden gekozen wanneer hen gelijke aantallen mossels van
elke grootte worden aangeboden in een aquarium. (Uit: Krebs&Davies,
An
introduction
to behavioural ecology, Blackwell 1981.)

schillend liggen voor dieren die in hun eentje of in groepen fourageren. I n een proef werd
vastgesteld dat houtduiven een risico van 80% liepen om door een havik gepakt te worden indien ze sohtair fourageerden (figuur 2). I n groepjes duiven van 2-10, 11-50 of meer
dan 50 dieren werd in respectievelijk 60%, 15% en 8% van de aanvallen van deze getrainde havik een duif gepakt. Deze sterke afname hing duidelijk samen met de afstand
waarop de duiven reageerden op de havik. Deze nam toe van minder dan 5 m bij solitaire
duiven tot meer dan 40 m bij groepen van meer dan 50 vogels. Wat is hiervoor nu de verklaring? Een duif die graan zit te pikken k i j k t onder het fourageren zo nu en dan even op
om te kijken of alles veilig is. Hoe groter nu de groep dieren is, des te groter is de kans dat
er voortdurend wel een paar dieren kijken en de aanvallende havik al vroeg opmerken.
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Fig. 2. (a) Haviken (Accipiter gentilis) zijn minder succesvol wanneer zij grotere groepen
houtduiven
(Columba palumbus) aanvallen, (b) Dit wordt voornamelijk
veroorzaakt
omdat grotere groepen al wegvliegen als de havik nog ver weg is. (Uit: Krebs & Davies,
An introduction to behavioural ecology, Blackwell 1981.)

Als ze dan meteen een signaal geven vliegt de hele groep weg en heeft de havik weinig
kans. I n dit voorbeeld is er geen bovenste grens aan de grootte van de groep. Maar men
kan zich gemakkelijk voorstellen dat de groepsgrootte aan de bovengrens wordt beperkt
door de hoeveelheid beschikbaar voedsel en door de onderlinge interferentie, zelfs door
agressie. Als de groepsgrootte stijgt, daalt de t i j d die elke vogel aan " u i t k i j k e n " moet
besteden en stijgt de aan onderlinge twist verkwiste t i j d . B i j een bepaalde grootte ligt het
optimum: het grootste mogelijke deel van de t i j d dat de vogel kan fourageren.
Variabele problemen,
variabele
oplossingen
Problemen zijn niet altijd gelijk. Ze kunnen sterk variëren in de t i j d en daardoor zuUen
ook de oplossingen verschillen. Dat leidt er toe dat dieren met verschillende eigenschappen blijven bestaan i n populaties: de variatie b l i j f t gehandhaafd. Als voorbeeld zullen we
hier behandelen de grootte van de voortplantingscapaciteit. We gaan daarbij uit van het
axioma dat door natuurlijke selectie het aantal geslachtsrijpe nakomelingen dat een organisme gedurende zijn leven produceert wordt gemaximaliseerd. Wanneer we nu dieren
zien met een hele lage reproductie (bijv. een roofvogel met 1 of 2 eieren per legsel), dan
kan onze verklaring dus niet zijn dat deze dieren kennelijk weinig vijanden hebben en dat
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er daarom ook geen hoge voortplanting nodig is. Uit wat we hiervoor behandeld hebben
zal duidelijk zijn dat zo'n lage voortplantingscapaciteit naar alle waarschijnlijkheid de
grootste is waartoe het dier in staat is. Met name bij dieren die hun jongen verzorgen is er
een duidelijke bovengrens. Als vogels meer eieren leggen dan het aantal jongen dat ze
kunnen voeden, zal hiertegen selectie kunnen optreden door verspilhng van materiaal,
energie en t i j d . Soortgenoten met een kleiner legsel kunnen meer succes hebben als ze uiteindelijk meer geslachtsrijpe nakomelingen hebben. Maar dit succes is wel afhankelijk
van het jaar waarin de vogels broeden: het ene jaar is er meer voedsel dan het andere, en
dus zal nu eens selectie bestaan voor grote, dan weer voor kleinere legsels. Omdat nu de
grootte van het legsel voor een groot deel erfelijk is bepaald, wordt hierdoor genetische
variatie in de vogelproductie gehandhaafd. Dit is onlangs aangetoond voor de Koolmees.
Kwantiteit en Icwaiiteit
De kwaliteit van voedsel wordt niet alleen bepaald door de energie die het oplevert. Kwaliteitsverschillen zijn niet gemakkelijk te meten, maar we zien heel vaak dat dieren een

time(min)
Fig. 3. Het effect van de grootte van de vraag naar voedsel van nestjongen van de
spreeuw op liet dieet dat de ouders aanbrengen. In de drie opeenvolgende fasen ziet men
bij A het gevolg van het verwijderen van drie jongen uit een oorspronkelijk
broed van zes
jongen. Bij B worden de verzadigde jongen uit A vervangen door de drie nu zeer hongerige jongen die bij A werden verwijderd. Bij C komen alle zes jongen weer bijeen.
De middelste figuur toont het aantal malen dat de ouders kwamen voeren per 10 minuten, de onderste figuur geeft het percentage voederingen met emelten. (Uit: Tinbergen,
Ardea 69, 1981).
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duidelijke keus maken uit een aanbod van verschillende soorten voedsel. B i j een uitgebreid onderzoek aan de Spreeuw werd gevonden dat deze een grote voorkeur hebben
voor rupsen boven emelten. Deze rupsen vormen ook een hoogwaardiger voedsel. I n het
proefgebied op Schiermonnikoog waren de emelten echter veel gemakkelijker te vinden
en de vogels hoefden er ook niet zo ver voor te vliegen als voor de rupsen. Toch brachten
de vogels niet alleen maar emelten aan hun jongen. In een proef werd van een nest de
helft van de jongen weggehaald, en prompt daalde de voederfrequentie (figuur 3). Bovendien werden er relatief meer rupsen gehaald. De ouders konden zich dit a.h.w. veroorloven omdat ze er nu de tijd voor hadden. Vervolgens werden na een tijdje de weggehaalde jongen, die nu heel hongerig waren, teruggezet en de andere weggehaald. Zowel
de voederfrequentie als het percentage emelten in het voedsel waren toen eerst heel hoog,
en namen langzaam af, doordat de jongen verzadigd werden. Tenslotte werden alle jongen weer samengebracht. Het gevolg was toen een grote krachtinspanning van de ouders
om alle jongen te voeren.
De voederfrequentie was erg hoog, maar dat kon alleen maar als er concessies werden
gedaan aan de kwaliteit: de vogels "moesten" wel emelten aandragen anders kregen de
jongen niet genoeg.
Dit voorbeeld toont ons weer een "economische" belissing van de fouragerende vogels, die zich geplaatst zien voor een probleem waarin de hoeveelheid en de kwahteit van
het aan te voeren voedsel niet tegelijk maximaal kunnen zijn.
De wet van de afnemende meeropbrengst: reis- en verblijftijd
De "wet van de afnemende meeropbrengst" kunnen we ook in het handelen van dieren
terugvinden. Als een dier een plekje gevonden heeft waar voedsel te vinden is, zal hij dit
gaan exploiteren. De vraag is nu, hoelang hij daarmee door gaat (vergelijk mensen die
bramen of bosbessen plukken). Het is duidelijk dat hoe langer het dier zoekt, hoe meer
hij zal vinden. Toch zal langzamerhand de voorraad worden uitgeput en de opname per
tijdseenheid gaan afnemen. Als we de totale hoeveelheid opgenomen voedsel afzetten tegen de verblijftijd op het plekje krijgen we een bolle kromme (figuur 4). Theoretisch zou
het dier weg moeten gaan en een nieuw plekje moeten gaan zoeken als het "economischer" zou zijn extra reistijd te gaan besteden (investeren) dan genoegen te nemen met
een steeds dalende opbrengst (rendement) op het oude plekje. Als de reistijd bekend is,
evenals de opbrengstkromme, kan de optimale verblijftijd grafisch worden bepaald door
vanaf het begin van de reistijd de raaklijn aan de kromme te trekken, en vanaf dat punt
een loodlijn op de v e r b l i j f t i j d neer te laten. Voor de som van de bekende reistijd en de zo
bepaalde verblijftijd is de opbrengst per tijdseenheid maximaal. Is de afstand tussen verschillende plekjes klein, dan zal de verblijftijd ook klein kunnen zijn: het loont al gauw
de moeite om een nieuw plekje op te zoeken. Liggen deze echter verder uit elkaar, dan
kan het dier beter langer doorzoeken. Ook is-het zo dat bij gelijke reistijden het dier langer zou moeten zoeken op relatief slechte plekjes dan op relatief goede plekjes. A l deze
overwegingen gelden ook voor bramen- en bosbessenplukkers.
Doen dieren dit nu ook zo? I n een aantal gevallen lijkt dit inderdaad het geval te zijn.
We moeten evenwel beseffen dat er heel veel moeilijkheden schuilen bij dit voorbeeld. I m mers, de dieren zouden vooraf een indruk moeten hebben van de te besteden reistijd, dus
van de afstand tussen de plekjes. Bovendien zouden ze moeten weten wat de gemiddelde
kwaliteit van die plekjes is. Zoiets zou mogelijk zijn wanneer de dieren tevoren het terrein
hebben verkend. Tenslotte is het van belang dat andere dieren hen op die "nieuwe" plekjes nog niet zijn voorgeweest. Dit alles maakt het onderzoek nogal gecompliceerd. Er zijn
echter vergelijkbare situaties, waarvoor dezelfde theoretische kromme geldt, en waarin
de hypothese ook is getoetst. Dit blijkt uit het volgende voorbeeld.
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Fig. 4. (A) Grafiscfie bepaling van de optimale verblijfstijd van een dier op een plekje
met voedsel (= exploitatietijd).
(B) Invloed van een verschillende reistijd op de optimale
verblijftijd op een plekje van dezelfde kwaliteit. (C) Optimale verblijftijd op plekjes, van
verschillende kwaliteit bij dezelfde
reistijd.
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Optimalisatie van de copulatieduur
Een ervan betreft de duur van de copulatie bij mestvliegen (figuur 5). Zodra een koeievla is geproduceerd komen er mestvliegen op af. Mannetjesvliegen proberen een vrouwtje te veroveren en met haar te copuleren. De duur van de copulaüe is bepalend voor het
percentage eieren dat door het mannetje wordt bevrucht: hoe langer de copulatie duurt,
hoe hoger het percentage. Maar ook hier neemt de toename af: er geldt een gelijksoortig
verband als we zagen bij het fourageren op plekjes. Hoe lang moet de copulatie duren?
Het mannetje moet na de copulatie het w i j f j e bewaken tot ze al haar eieren heeft gelegd,
omdat anders een rivaal met haar copuleert en diens sperma het zijne verdringt. H i j b l i j f t
daartoe boven op haar zitten en gaat pas nadat het merendeel van de eieren gelegd is op
zoek naar een nieuw w i j f j e .
T i j d voor bewaken en zoeken zijn hier vergelijkbaar met de reistijd in het vorige voorbeeld. Ook hier trekken we weer de raaklijn en vinden dat het mannetje 41 minuten zou
moeten copuleren. Deze voorspeUing klopt heel fraai.
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Fig. 5. Optimalisatie van de copulatietijd van een mannetje van de mestvlieg
Scatophaga
stercorana. De kromme toont de cumulatieve proportie van de eieren van het wijfje die
door het mannetje worden bevrucht in relatie tot de duur van de copulatie. Het zoeken
naar een wijfje en het bewaken van een geïnseinineerd wijfje duurt 156,5 minuten. De
optimale copulatietijd (41 minuten) wordt gevonden door het trekken van de lijn AB.
(Uit: Krebs & Davies, An introduction to behavioural ecology, Blackwell 1981.)

De
geslachtsverhouding
Als natuurlijke selectie, zoals gezegd, werkt naar een maximalisatie van de bijdrage van
een individu aan de samenstelling van de volgende generatie zou het op het eerste gezicht
voordelig zijn om meer dochters te produceren dan zonen. Immers, een mannetje kan
meer wijfjes bevruchten en zo zijn genedsehe eigenschappen doorgeven. Maar dan moeten we bedenken dat elk individu zowel maar één vader als maar één moeder heeft. De genetische bijdrage van een mannetje aan een nakomeUng is dus even groot als die van een
wijfje.
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Tabel 1. Geslachtsverhouding
in 113 legsels van 5 eieren van de sluipwesp
Trichogramma
kalkae die haar eieren legt in eieren van de vlieg Diopsis macrophthalma:
vergelijking van
de waargenomen frequenties ( f ) van de seicseverhouding, met de verwachte frequentie (F)
wanneer men willekeurig groepjes van 5 eieren zou vormen uit de in totaai
gevonden
vrouwelijke (435) en mannelijke (130) eieren.
f
gevonden
legsels

legsels
9

O"

0
1
2
3
4
5

5
4
3
2
1
0

F
verwachte
legsels

gevonden
eieren
9

O"

0
2
0
18
86
7

0
2
0
54
344
35

0
8
0
36
86
0

0
1
8
27
46
31

113

435

130

113

565
( = 5 X 113)

Stel dat in een populatie van dieren het aantal vrouwtjes groter is dan het aantal mannetjes. I n zo'n populatie is de reproductieve waarde van een vrouwtje gemiddeld lager
dan die van een mannetje. Dieren die meer dochters dan zonen voortbrengen zullen hiervan nadeel ondervinden i n een populatie waar de nakomelingen van alle dieren willekeurig met elkaar kunnen paren. Weliswaar hebben zij veel dochters, maar de kans is zeer
groot dat die worden bevrucht door de zonen van andere dieren, terwijl de kans dat hun
kleine aantal zonen de dochters van de andere dieren bevrucht klein is. Onder zulke omstandigheden zal er een sterke selectiedruk optreden voor het voortbrengen van zonen,
wanneer daar althans de mogelijkheden voor bestaan in het genetisch materiaal. Deze selectie gaat door tot een evenwicht is bereikt dat ligt bij een geslachtsverhouding van 1:1
ten tijde van de geslachtsrijpheid, want, wordt het aantal mannetjes groter dan het aantal
wijfjes dan gaat dezelfde redenering op maar nu i n omgekeerde riehting. De geslachtsverhouding is naar alle waarschijnlijkheid in de loop van de evolutie uitgeselecteerd en b i j
veel diersoorten i n een star mechanisme vastgelegd. Toch zijn er diersoorten die de
geslachtsverhouding van hun nakomehngen kunnen "manipuleren" en onder bepaalde
omstandigheden daarmee hun nakomelingschap maximaliseren.
Optimalisatie van de
geslachtsverhouding
Een boeiend voorbeeld hiervan vormen de sluipwespen; dieren van meestal kleine afmetingen (van kleiner dan 1 m m tot soms 1 cm of groter) die hun eieren óf apart óf in groepen leggen in of op eieren, larven of poppen van andere insecten. De opgroeiende larven
van de sluipwespen eten hun "gastheer" op, verpoppen en komen als sluipwespen uit de
gastheer te voorschijn. Sluipwespen zijn er in tienduizenden soorten, vaak sterk gespecialiseerd op een bepaalde gastheer. Evenals bij de bijen, hommels, wespen en mieren komt
er een geslachtsbepaling voor die sterk a f w i j k t van wat we gewoonlijk zien: de wijfjes
ontstaan uit bevruchte eitjes, de mannetjes uit onbevruchte eitjes. B i j de paring brengt
het mannetje zijn sperma over in het hchaam van het w i j f j e . Daar wordt het in een spe-
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ciaal zakje opgeslagen. Het w i j f j e kan nu bij het leggen zelf beslissen of ze een eitje laat
bevruchten o f met, door sperma al dan niet toe te laten. Op deze wijze kan ze dus manipuleren met de geslachtsverhouding van haar kroost. In situaties waarin de kans groot is
dat haar eigen zonen haar dochters insemineren zal zij er goed aan doen om slechts zoveel
zonen te produceren als daarvoor nodig zijn. Een geslachtsverhouding van 1:4, 1:5 o f
nog schever is dan soms voldoende. De inteelt die zo ontstaat is in het algemeen niet erg
schadelijk. Immers, alle mannetjes hebben maar één stel chromosomen, en als zich daarop ongunstige recessieve ahelen bevinden, uiten die zich meteen. Daardoor zal er een heel
sterke selectie tegen dergelijke allelen bestaan.
Dit soort "scheve" geslachtsverhoudingen zijn dan ook vaak aangetroffen i n gevahen
waar een sluipwespwijfje een gastheer heeft gevonden waar haar nakomelingen ongestoord kunnen opgroeien, uitkomen en onderling paren. Een voorbeeld is het sluipwespje Trichogramma kaikae, dat haar eieren in groepjes legt in eieren van een vliegesoort. Per ei legt ze meestal 4-6 eieren. I n tabel 1 is aangegeven hoe de geslachtsverhoudmg IS bij 113 legsels van 5 eieren, dus 565 eieren. Deze wordt hier vergeleken met de
verhouding die men zou verwachten b i j een lukrake verdeling. Op grond van het totaal
aantal gelegde vrouwelijke (435) en mannelijke (130) eieren. Men kan in zo'n geval uitrekenen m hoeveel gevallen men O wijfjes en 5 mannetjes, 1 w i j f j e en 4 mannetjes, 2 wijfjes
en 3 mannetjes, enz. zou verwachten op grond van het totaal aantal gelegde bevruchte en
onbevruchte eieren. Deze verhoudingen zijn statisdsch sterk verschillend van die welke
men inderdaad vindt. Er zijn veel minder legsels met 2 wijfjes en 3 mannetjes, 3 wijfjes en
2 mannetjes en 5 w i j f j e s en O mannetjes en daarentegen veel meer legsels met 4 wijfjes en
1 mannetje dan men volgens toeval zou moeten hebben. Dit laat zien dat het sluipwespw i j f j e heel economisch te werk gaat: haar investering in slechts één zoon is hier voldoende om alle dochters te bevruchten. Het is onnodig om van de beperkte hoeveelheid voedsel die de gastheer (het vliegeëi) biedt meer te besteden aan mannetjes.
Dit economisch handelen kan heel ver gaan: b i j een andere Trichogramma-soort,
die
haar eieren in vlindereieren legt, is nagegaan hoeveel mannelijke eieren er worden gelegd
m groepjes gastheren en in geïsoleerde gastheren. Het was aangetoond dat een mannetje
m staat is om meer vrouwtjes te insemineren dan er in een gastheer kunnen opgroeien.
De sluipwesp legde dan ook minder dan één onbevrucht ei per gastheer wanneer deze in
groepjes bijeen lagen. Maar in elke geïsoleerde gastheer legde zij tenminste één onbevrucht ei, waardoor zij zich ervan verzekerde dat haar dochters door haar zoon zouden
kunnen worden geïnsemineerd. Haar gedrag is dus veranderlijk en adaptief.
Een laatste voorbeeld betreft het gedrag van een andere sluipwesp, Nasonia
vitripenms, die haar eieren legt in vliegepoppen. Als zij een geïsoleerde vliegepop heeft gevonden
zal zij een legsel produceren met een grote overmaat aan wijfjes. Wordt nu zo'n geparasiteerde vliegepop nogmaals gevonden door een sluipwesp, dan staan er voor haar drie wegen open:
— ze legt er een even groot legsel in als de eerste wesp. Dan ontstaat onvermijdelijk een
hevige concurrentie om voedsel, die resulteert i n sterfte van veel opgroeiende sluipwesplarven en in kleine volwassen wespen;
— ze legt er niets in, want er zijn al zoveel eieren in aanwezig dat de voedselvoorraad volledig wordt benut. Ze heeft dan evenwel veel zoektijd geheel verspeeld;
— ze legt er slechts een enkel ei of een paar eieren in. De voedselconcurrentie wordt dan
nauwelijks vergroot. Maar ze moet dan kiezen o f ze mannetjes o f vrouwtjeseieren zal
leggen. Het blijkt nu dat ze deze weg kiest, en dan één o f enkele mannetjeseieren legt.
Dit kan worden nagegaan door als tweede wesp een mutant te kiezen met een andere
oogkleur dan de eerste. Uitgaande van het gegeven dat de eerste wesp een grote overmaat vrouwtjeseieren heeft gelegd is dit verreweg de beste strategie. Immers haar klei-
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ne investering in een paar zonen levert een hoog rendement: die hebben een grote kans
om te paren met de vele dochters van de eerste wesp.
Voedsel voor zonen en dochters
Een volwassen insect groeit niet meer. De grootte die het bereikt is dus afhankelijk van
de hoeveelheid voedsel die het als larve tot zich heeft genomen. N u is er een heel duidelijk
positief verband tussen de grootte van een vrouwelijk individu van een soort en haar
vruchtbaarheid. Een dergelijk verband bestaat er in veel geringere mate voor mannetjes:
ook kleinere mannetjes blijken uhstekend in staat vrouwtjes te insemineren.
Het is dus zaak ervoor te zorgen dat de vrouwelijke nakomehngen in elk geval de
grootste voedselhoeveelheid krijgen.
Dergelijke gevallen zijn bekend bij sluipwespen. Een voorbeeld is Lariophagiis
distinguendus, die haar eieren legt in de larven van een snuitkevertje, Sitophilus granarius. Dit
snuitkevertje boort een gaatje in een tarwekorrel met haar legboor en legt hierin haar ei,
meestal een per korrel. De uit dit ei komende keverlarve gaat de korrel van binnenuit opeten en graaft daarbij een tunneltje. De sluipwesp zoekt nu de tarwekorrels af en boort
op haar beurt met haar legboor in de geïnfecteerde exemplaren. Z i j treft dan keverlarven
van verschillende grootte aan. Men kan geïnfecteerde korrels onder een röntgenapparaat
leggen en zo een selectie maken van bijv. kleine en middelgrote keverlarven, herkenbaar
aan de breedte van de tunneltjes. Stelt men deze bloot aan een sluipwesp dan blijkt dat zij
in de kleine larven overwegend onbevruchte eieren legt en in de middelgrote bevruchte
eieren, hetgeen we op grond van het bovenstaande ook konden verwachten. Maakt men
nu een nieuw mengsel met middelgrote en grote keverlarven, dan verandert de beleggingsstrategie: i n de middelgrote worden nu onbevruchte eieren gelegd en in de grote bevruchte. De sluipwesp is dus in staat een optimaal gebruik te maken van de aangeboden
gastheren doordat haar beshssingen omtrent de bevruchting van haar eieren niet vastgelegd is, maar adaptief veranderbaar is naar gelang het aanbod.
Bedrog en klaploperij
Veel gevallen van optimaal gedrag blijken niet bestand tegen bedrog, klaploperij en diefstal. Dieren kunnen vaak profiteren van de inspanningen van soortgenoten: zij krijgen
zonder noemenswaardige investeringen wel rendement. Het blijkt vaak onmogelijk zich
hiertegen volledig te verdedigen. Een van onze eerste voorbeelden betrof de balans tussen
opletten en fourageren bij duiven. Als er zich in een groep duiven een paar individuen bevinden die nooit opletten worden ze toch door de rest beschermd tegen aanvaUen van een
roofvogel. I n een ander voorbeeld kan de sluipwesp die in een gastheer eieren heeft gelegd met een optimale geslachtsverhouding zich niet verdedigen tegen de zeldzame gevallen dat er een tweede sluipwesp komt die maar een of enkele mannetjeseieren legt en
daardoor profiteert van de grote investering in wijfjes van de eerste wesp.
Een volgend voorbeeld betreft de paringsceremonie b i j een ander insect,
Hylobittacus
apicalis. Hierbij moet het mannetje een prooi vangen en daarmee aan een takje gaan hangen. Een willig vrouwtje kan dan tegenover hem gaan hangen en de prooi overnemen. Z i j
gaat daar dan van eten en intussen kan de copulatie plaatsvinden (figuur 6).
De duur is afhankelijk van de grootte van de prooi en is maximaal ongeveer 25-30 minuten (soms iets langer). Er is een duidelijk rechtlijnig verband tussen de duur van de copulatie en de hoeveelheid overgedragen sperma, waarbij het maximum wordt bereikt na
ongeveer 22-24 minuten. Mannetjes kunnen nu op een aantal manieren in het bezit komen
van hun bruidsgeschenk. Natuurlijk kunnen ze zelf een prooi vangen, maar ze kunnen
ook proberen er een te stelen. Dit doen ze o f wel door hard aan te komen vliegen en de
uitgestoken prooi uit de poten van een hangend mannetje te slaan, ofwel door zich als
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Fig. 6. Vrouwtjes van de schorpioenvlieg Hylobittacus apicalis paren langer als mannetjes hen een grotere prooi brengen om te eten gedurende de copulatie. Een langere copulatie is voordelig voor de mannetjes omdat deze dan meer sperma overdragen en meer
eieren kunnen bevruchten. (Naar Thornhill, American Naturalist 110, 1976, in Krebs &
Davies, An introduction to behavioural ecology, Blackwell 1981.)

travestiet te gedragen en tegenover een mannetje met prooi te gaan hangen en hem ertoe
te bewegen deze af te geven. Het spreelct vanzelf dat niet alle mannetjes kunnen gaan ste-
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len en bedriegen. Er moeten altijd dieren overblijven die verse prooien vangen. Wat een
dier doet is natuurlijk sterk bepaald door de kosten die de methode meebrengt.
Besluiten we met een voorbeeld ontleend aan de inspanningen die een sjirpende krekelman zich moet getroosten om een w i j f j e te lokken. Het blijkt nu dat zich om zo'n sjirpende krekel een aantal satellietmannetjes verzamelen die zelf niet sjirpen maar wel de
toesnellende w i j f j e s onderscheppen. Sjirpen kost niet alleen energie, maar herbergt bovendien het gevaar dat een parasitaire vlieg de krekel vindt en er haar levende larven in
legt die de krekel doden. Deze kosten zijn zeer aanzienlijk: in een monster bleken 11 van
de 14 sjirpende krekels aangevallen door de parasiet, en maar 4 van de 29 stiUe satellieten.
Het is ten enenmale onmogelijk om deze klaploperij tegen te gaan. Mogelijk is dit een
les voor deze maatschappij: parasieten zullen er ahijd zijn, maar er zullen ook altijd krekels zijn die sjirpen.

SAMENHANG TUSSEN KWALITATIEVE VARIABELEN
door
W . M . Lammerts van Bueren
Inleiding
In de empirische wetenschappen neemt de analyse van muhivariate data een belangrijke
plaats in. Multivariate data zijn gegevens die simultaan betrekking hebben op verschillende aspecten van een aantal objecten. Dit maakt deze data b i j uitstek geschikt voor statistisch onderzoek naar samenhang tussen aspecten. De objecten kunnen personen zijn,
zaken o f gebeurtenissen. De aspecten, of variabelen, kunnen kwantitatief van aard zijn,
zoals gewicht, temperatuur, leeftijd, snelheid, maar ook kwahtatief, zoals politieke voorkeur, middel van vervoer, beroep, rechtsvorm.
Bij de analyse van multivariate gegevens speelt het onderscheid tussen causale en statisdsche samenhang een belangrijke rol. Een vermoed causaal verband tussen variabelen
kan statistisch aannemelijk gemaakt, maar nooit bewezen worden, terwijl het niet-voldoen aan een statistische toets het bestaan van een causaal verband niet uitsluit.
De statistische analysemethoden voor kwahtatieve variabelen zijn over het algemeen
van meer recente datum dan die voor kwantitatieve variabelen. B i j de ontwikkehng van
de eerste dienden de laatste vooral als voorbeeld. Thans hebben vrijwel aUe technieken
die bestemd zijn voor kwantitatieve variabelen hun kwalitatieve pendant. Des te opvallender is het dat de correlatie-coëfficiënt, die bij de analyse van muhivariate kwantitatieve data doorgaans een hoofdrol speelt, het nog steeds zonder volwaardige tegenhanger
voor het kwalitatieve geval moet stellen. In een tijd waarin, dankzij de computer, het hanteren van grote databestanden geen noemenswaardig probleem meer oplevert en statistische significantie dientengevolge zijn betekenis als leidraad b i j de analyse steeds meer
verhest, is dat te bereuren. Alleen door een maatstaf voor samenhang te hanteren, en niet
slechts een instrument waarmee de mogelijke r o l van het toeval onderzocht kan worden,
komt men i n grote databestanden nog de relevante samenhangen op het spoor.
Achtereenvolgens komen aan de orde: het onderscheid tussen causaliteit en statistische
samenhang, het verschil tussen kwantitatieve en kwalitatieve data, het begrip samenhang tussen kwahtatieve variabelen, het onderscheid tussen significantie en relevantie,
het meten van samenhang, het begrip informatie en de statistische analyse van samenhang. Tenslotte wordt getoond welke merkwaardige verrassingen eenvoudige frequentietabellen in petto kunnen hebben.
Causaliteit en statistisc/ie
samenhang
Hoewel causale en statistische samenhang in veel gevallen hand in hand gaan, is het zeker
niet zo dat de eerste de laatste impliceert, noch omgekeerd. Causale samenhang draait
om oorzaak en gevolg: een bepaalde gebeurtenis doet zich voor doordat er een andere ge-

Natuurkundige Voordrachten N . R . 64. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 9 december 1985.
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beurtenis plaats vindt, een verandering in de ene variabele is het gevolg van een verandering in de andere. Statistische samenhang heeft te maken met het zich samen voordoen
van gebeurtenissen, het gelijktijdig vóórkomen van bepaalde verschillen. Een belangrijk
criterium bij het onderscheid is steeds de vraag of een verandering in de ene variabele zal
leiden tot een verandering in de andere. Een voorbeeld moge dit verduidelijken.
Een onderzoek onder ahe volwassen Nederlandse inkomenstrekkers leert dat er — statistisch — positieve correlatie is tussen de mate waarin iemand kaal is en de hoogte van
zijn/haar inkomen. Vraag: doet iemand met een bescheiden inkomen er nu goed aan zieh
bij de kapper te onderwerpen aan een behandehng die voorziet in versnelde haaruitval,
teneinde zich van een hoger inkomen te verzekeren?
Het voorbeeld is natuurlijk nauwelijks serieus bedoeld. Het is onmiddellijk duidelijk
dat de samenhang, die louter statistisch is, een gevolg is van het feit dat kaalheid en inkomen nu eenmaal beide de neiging hebben toe te nemen met de jaren.
Lastiger wordt al de vraag o f men, op grond van het feit dat reserve-officieren later in
het algemeen méér verdienen dan zij die dat niet geweest zijn, een jongere die op een
hoog toekomstig inkomen uit is, moet adviseren eerst — zo mogelijk — reserve-officier
te worden. Zo nee, moet dan diezelfde jongere het advies krijgen een academische graad
te behalen, onder het motto dat academici nu eenmaal méér verdienen dan niet-academici?
In het laatste geval speelt causaliteit ongetwijfeld een r o l , maar andere factoren zoals
intelligentie en doorzettingsvermogen zijn evenzeer bepalend voor de hoogte van het inkomen en dat zijn nu juist de eigenschappen die men onder academici mag verwachten.
Bovenstaande voorbeelden maken duidelijk dat, zodra het op handelen o f kiezen aankomt, het van het grootste belang is een goed onderscheid te maken tussen causale en statistische samenhang. Maar zelfs indien men zich beperkt tot het traceren en analyseren
van samenhang vanuit louter statistisch gezichtspunt, dus los van de vraag o f er causaliteit in het spel is, blijken de problemen niet overwonnen te zijn. Om te beginnen is daar
het meetniveau van de variabelen dat voor complicaties kan zorgen.
Meetniveaus
In navolging van Stevens (1951) is het gebruikelijk vier meetniveaus te onderscheiden: ratio, interval, ordinaal en nominaal niveau. De eerste twee worden wel aangeduid als
"kwantitatief", de laatste twee als "kwalitatief".
Voorbeelden van variabelen op ratio-niveau zijn: gewicht, lengte, leeftijd, inkomen,
afstand en snelheid. Kenmerkend voor deze variabelen is, dat er sprake is van een schaal
met een bepaalde meeteenheid en een natuurlijk nulpunt. Voorbeelden van variabelen op
interval-niveau zijn: temperatuur, kalenderdata en geografische lengte. Weliswaar is er
steeds sprake van een meeteenheid, maar een natuurlijk nulpunt ontbreekt en kan daarom willekeurig gekozen worden. (Ten aanzien van temperaturen zou gesteld kunnen worden dat de Kelvin-schaal, in tegensteUing tot de Fahrenheit- en Celsius-schaal, gezien kan
worden als ratio-schaal.) Ordinale variabelen geven slechts rangordes aan, zonder dat
daarbij sprake is van een bepaalde meeteenheid, laat staan een nulpunt. Voorbeelden
zijn: militaire rang, sociale klasse, functieniveau. Variabelen gemeten op nominaal niveau tenslotte geven alleen aan of objekten gelijk zijn of verschülend, zonder dat daarbij
sprake is van enige rangorde. Ten aanzien van deze variabelen geldt bij uitstek de vraag:
"What's in a name?". Het gaat hierbij om variabelen als beroep, religie, soort diagnose,
therapie, nationaliteit, soort energiebron.
De meetniveaus en bijbehorende meetschalen vormen in bovenstaande volgorde een
hiërarchie. Voor de toepasbaarheid van statistische technieken betekent dh dat alle analysemethoden die bestemd zijn voor variabelen die op een bepaald niveau thuis horen.
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ook toegepast mogen worden op variabelen die tot enig "hoger" niveau behoren. I n dat
laatste geval wordt een deel van de informatie, opgesloten in de waarde van de variabele,
ongebruikt gelaten. Zou men bijvoorbeeld de in centimeters gemeten lengte van personen
(ratio-niveau) analyseren met statistische methoden bestemd voor het ordinale niveau,
dan wordt slechts gebruik gemaakt van de informatie dat de ene persoon langer o f korter
is dan de andere, terwijl de grootte van het verschil genegeerd wordt.
Omgekeerd is het toepassen van stadsdsche technieken op een "lager" niveau dan dat
waarvoor zij bedoeld zijn, uit den boze. Zo is het uitvoeren van een kleinste kwadraten
regressie-analyse op ordinaal niveau een zinloze bezigheid, om nog maar te zwijgen van
de toepassing daarvan op nominaal niveau. Het kan uiteraard wel: zijn de klasse-aanduidingen eenmaal in getallencodes omgezet, dan is de computer best bereid om de gevraagde analyse uit te voeren. Het resultaat is echter even zinnig als het berekenen van een gemiddelde postcode o f het optellen van gironummers. Overigens zou om dezelfde reden
ook bij het berekenen van bijvoorbeeld gemiddelde (rapport-)cijfers best eens een vraagteken gezet mogen worden.
Voor de statistische analyse van samenhang tussen kwalitatieve variabelen betekent
dit, dat gezocht moet worden naar een pendant van de regressie- en correlatie-analyse.
Daarbij bestaat behoefte aan een maatstaf waarin de sterkte van een verband tot uitdrukking kan worden gebracht, zoals de correlatiecoëfficiënt in het kwantitatieve geval. Eerst
dient echter vastgesteld te worden wat op het kwahtatieve niveau onder statistische samenhang verstaan moet worden.
Samenhang tussen kwalitatieve
variabelen
Het onderzoek naar de samenhang tussen kwalitatieve, in het bijzonder nominale, variabelen komt neer op het analyseren van meervoudige frequentieverdelingen. I n het eenvoudigste geval gaat het daarbij om een 2 x 2 tabel. Een voorbeeld zal dit verduidelijken.
Stel dat een onderzoek onder 400 personen leert dan 70% van hen blauwe ogen heeft en
60% blond haar (zie tabel 1).
Tabel 1.

Verdeling van 400 personen

naar oog- resp.

haarkleur

kleur haar
blond
blauw

niet blond

e

totaal
280 (70%)

kleur ogen
niet blauw
totaal

e

240
( 60%)

160
( 40%)

120 (30%)
400

Is er — statistisch — nu samenhang tussen, bijvoorbeeld, blauwe-ogen-hebben en blond
haar? Op grond van deze gegevens is daar nog niets over te zeggen. Immers, het ligt voor
de hand te concluderen dat haarkleur en kleur ogen (statistisch) iets met elkaar te maken
hebben indien onder de blauwogigen een ander percentage blondharigen wordt gevonden
dan onder de niet-blauwogigen, resp. in het totaal. O f , anders geformuleerd, als onder de
blondharigen een ander percentage blauw-ogigen geldt dan onder de niet-blond-harigen,
of in het totaal. Er kan dus pas iets over eventuele samenhang gezegd worden, indien de
tabel "gevuld" is, dat w i l zeggen, getallen vertoont op de plaats waar nu nog stippen
staan.
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Laten we eens aannemen dat de complete tabel er uitziet als tabel 2.
Tabel 2.

Simultane

verdeling van 400 personen

naar oog- en liaarldeur
kleur haar

blauw

blond

niet blond

168

112

280

72

48

120

240

160

400

totaal

kleur ogen
niet blauw
totaal

Nu luidt de conclusie dat er — statistisch gezien — geen samenhang is tussen kleur ogen
en haarkleur. Immers, onder de blauwogigen zowel als onder de niet-blauwogigen is het
percentage blondharigen 60%, dus evenveel als in het totaal, terwijl ook het over-all percentage blauwogigen (70%) binnen elk van de kolommen van de tabel is terug te vinden.
I n deze situatie spreekt men van statistische onafhankelijkheid tussen oog- en haarkleur.
Tussen " b l a u w " en " b l o n d " zou daarentegen sprake zijn van statistische samenhang,
indien het aantal blonde blauwogigen lager, of hoger, zou zijn dan 168. Tabel 3 en 4 i l lustreren twee uitersten:
Tabel 3.

Simultane

verdeling van 400 personen

naar oog- en

haarkleur

kleur haar
blond

niet blond

blauw

120

160

280

niet blauw

120

0

120

totaal

240

160

400

totaal

kleur ogen

Tabel 4.

Simultane

verdeling van 400 personen

naar oog- en

haarkleur

kleur haar

blauw

blond

niet blond

totaal

240

40

280

0

120

120

240

160

400

kleur ogen
niet blauw
totaal

I n tabel 3 is sprake van (extreem) negatieve samenhang tussen " b l a u w " en " b l o n d " : het
aantal blonde blauwogigen is, gegeven de randtotalen, minimaal. Tabel 4 illustreert de situatie waarin " b l a u w " en " b l o n d " (extreem) positief geassocieerd zijn. Merk overigens
op dat voor andere combinaties van eigensehappen, zoals "niet blauw" en " b l o n d " ,
soortgelijke uitspraken gelden. Slechts het "teken" van de (extreme) associatie alter-
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neert. I n alle andere van tabel 2 afwijkende tabellen is sprake van samenhang zonder de
toevoeging "extreem", zoals in tabel 5.
Tabel 5.

Simultane

verdeling van 400 personen

naar oog- en

haarkleur

kleur haar

blauw

blond

niet blond

144

136

280

96

24

120

240

160

400

totaal

kleur ogen
niet blauw
totaal

Tussen " b l a u w " en " b l o n d " is in tabel 5 negatieve samenhang omdat deze combinatie
van eigenschappen minder vaak voorkomt dan in het geval dat oogkleur en kleur haar
niets met elkaar te maken zouden hebben, zoals in tabel 2. O f de samenhang statistisch
significant is, dat wil zeggen o f het uitgesloten moet worden geacht dat de frequentieverdehng in tabel 5 door toeval ontstaan is, is een heel andere vraag, waarover straks meer.
De hiervóór gegeven omschrijving van het begrip statistische onafhankelijkheid geldt
niet alleen voor 2 x 2 tabellen, maar is ook van toepassing op tabellen met meer kolommen en rijen. Essentieel is steeds de gelijkheid van percentages in subgroepen. Ook als er
meer dan twee variabelen in het spel zijn, zodat sprake is van een tabel met meer dan twee
ingangen, b l i j f t het begrip onafhankelijkheid van toepassing, zij het dat dan een onderscheid gemaakt dient te worden tussen,wat wel wordt genoemd "marginale" onafhankelijkheid en " p a r t i ë l e " onafhankelijkheid. I n het eerste geval worden alle andere variabelen genegeerd, in het tweede worden bepaalde variabelen constant gehouden. Met andere
woorden, in het eerste geval wordt de tabel gecomprimeerd, in het tweede geval worden
bepaalde stukken uit de tabel afzonderlijk bekeken. Intussen zal het duidelijk zijn dat
uitspraken over samenhang, gebaseerd op slechts één " k o l o m " of " r i j " , geen hout snijden. Dat een onderzoek onder failliete bedrijven bijvoorbeeld leert dat in 85% van de gevallen sprake is geweest van "conservatief" management, moge waar zijn, interessant
wordt een dergelijke uitspraak pas wanneer bekend zou zijn dat het overeenkomstig percentage bij niet-falliete bedrijven lager, of hoger, is. En wat te denken van de reclamemaker die een bepaald type auto (X) aanbeveelt door er op te wijzen dat in de laatste
Desert-to-Desert Rally, 40% van alle auto's die de rally uitreden van het type X was en
dat, terwijl slechts 5% van de gestarte auto's de eindstreep haalde? Het klinkt fraai, maar
de frequentieverdeling i n tabel 6 laat deze conclusie óók toe.
Tabel 6. Simultane

verdeling van 2.000 gestarte auto's naar type en wel/niet
uitgereden

type X
ander type
totaal

40 (40%)
60 (60%)
100
(5%)

niet uitgereden

uitrijden
totaal

1.900
0

1.940
60

1.900
(95%)

2.000

Maar ook als het onderzoek naar statistische samenhang tussen kwahtatieve variabelen
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zorgvuldig geschiedt, dan nóg zijn er vele voetangels en klemmen. Zo is daar het probleem van de significantie van hetgeen in een tabel wordt waargenomen.
Significantie versus reievantie
In tabel 5 was sprake van negatieve samenhang tussen " b l a u w " en " b l o n d " . Laten we
aannemen dat de 400 personen waar het in de tabel om gaat, een aselecte steekproef vormen uit een grote populatie. Geldt de conclusie dan voor de hele populatie? Met andere
woorden: is de gevonden samenhang statistisch significant, of zou het zo kunnen zijn dat
in de populatie geen sprake is van samenhang, maar dat slechts een spehng van het lot de
samenhang in de tabel bewerksteUigd heeft? Tot deze laatste conclusie zou men kunnen
komen indien, onder de verondersteUing van onafhankelijkheid binnen de populatie, het
niet al te onwaarschijnlijk is dat men een dergelijke tabel, of een nog "ergere", vindt.
Onder "niet al te onwaarschijnlijk" wordt in de praktijk veelal verstaan een kans niet
kleiner dan 5%, ook wel 1 % . Overigens is de onderzoeker vrij in het kiezen van " z i j n "
significantieniveau (a).
Door berekening van de bekende statistische toetsgrootheid chi-kwadraat (x^) kan
aangetoond worden dat de samenhang in tabel 5 ruimschoots significant is:
= 28,56,
terwijl in een 2 x 2 tabel bij een 5%-significantieniveau
> 3,84, en bij 1% x^ > 6,64,
al wijst op een significant resultaat. Dit betekent dat het uitermate onwaarschijnlijk is dat
men een dergelijke tabel, o f een "ergere", zou vinden indien in de populatie sprake is
van onafhankelijkheid. De conclusie luidt dan ook dat in de populatie géén onafhankelijkheid heerst: de in de tabel gevonden samenhang geldt daar ook. Hoe anders is het
daarentegen in tabel 7 gesteld.
Tabel 7.

Simultane

verdeling van 50 personen

naar oog- en liaarldeur
kleur haar
totaal

blond

niet blond

blauw

18

17

35

niet blauw

12

3

15

totaal

30

20

50

kleur ogen

De samenhang i n tabel 7 is niet significant, noch op 5%, noch op 1%-niveau, omdat x
in deze tabel slechts de waarde 3,57 aanneemt.
Maar neem nu eens aan dat zowel de personen in tabel 5 als die in tabel 7 voor wat betreft oog- en haarkleur een volstrekt represeiltatief beeld vormen van de populaties
waaruh zij afkomstig zijn. Dat wil zeggen dat de in de tabeUen gevonden samenhang in
gelijke mate in de populaties is terug te vinden. Het blijkt dan dat de (significante) samenhang in tabel 5 en de (niet significante) samenhang in tabel 7 tot precies dezelfde conclusies leiden met betrekking tot de aard en sterkte van de samenhang i n de populaties.
Deling door 8 van de frequenties in tabel 5 levert tabel 7 op: de samenhang in tabel 5 en
die in tabel 7 zijn qua aard en sterkte precies dezelfde. Significantie blijkt dus niet alleen
af te hangen van de sterkte van de in een steekproef gevonden samenhang, maar ook van
het aantal waarnemingen. De chi-kwadraat waarde is zelfs proportioneel met dat aantal:
3,57 x 8 = 28,56.
De consequentie van deze constatering is dat tegenwoordig, nu met behulp van elektronische rekenapparatuur grote tot zeer grote databestanden zonder veel moeite onder-
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zocht kunnen worden, vrijwel iedere samenhang die in de populatie bestaat en zich in het
waarnemingsmateriaal manifesteert, als statistisch significant uit de bus komt, óók de
heel zwakke ( = niet-relevante) samenhangen. Veel minder dan vroeger is significantie
een waarborg voor relevantie.
Natuuriijk kan men, om aan dit bezwaar tegemoet te komen, strengere eisen stellen
aan het significantieniveau. Hier zijn echter op zijn minst twee bezwaren tegen aan te
voeren: het is ondoorzichtig en willekeurig. Veel méér voor de hand liggend is het hanteren van een maat voor de sterkte van de samenhang naast, of in plaats van, een maat
voor de waarschijnlijkheid van een bepaald resuhaat.
Hel meten van

samenhang

Maten voor de sterkte van statistische samenhang tussen kwahtatieve variabelen zijn er in
overvloed. Zonder hier op de technische details in te gaan, kunnen genoemd worden
voor het 2 X 2 geval: Yule's associatiecoëfficiënt Q, de daaraan verwante grootheid Y,
Bartlett's ratio en Pearson's p, en voor het algemene geval, zeg een m x n tabel: de op
gebaseerd^ maatstaf (/>^ de op deze laatste gebaseerde coëfficiënten Pearson's C, Tschuprow's
en C r a m é r ' s V^, Goodman en Kruskal's X en T en tenslotte de maatstaf f (zie
voor deze laatste: Lammerts van Bueren, 1982). De maatstaven die van toepassing zijn
op het m X n geval zijn ook toepasbaar indien m = n = 2, dus in de 2 x 2 situatie.
Alle hierboven genoemde maatstaven, met uitzondering van de laatste, f , hebben het
bezwaar dat zij slechts een deel van de eigenschappen bezitten die men een maatstaf voor
samenhang graag zou toedichten. Het gaat dan om eigenschappen als toepasbaarheid,
met alleen met betrekking tot twee variabelen maar ook tot meer dan twee variabelen,
opsphtsbaarheid (van de samenhang tussen alle variabelen in, bijvoorbeeld, paarsgewijze
samenhangen), gevoeligheid, interpreteerbaarheid en bruikbaarheid zowel in asymmetrische situaties (waarin onderscheid tussen afhankelijke en onafhankelijke variabelen gemaakt wordt) als in symmetrische (waarin dit onderscheid ontbreekt).
Vooral de interpreteerbaarheid speelt een belangrijke rol. Dit kan geïllustreerd worden
aan de hand van tabel 8.
Tabel 8.

Simultane

verdehng

van 400personen

naar oog- en

haarkleur

kleur haar

blauw

blond

niet blond

220

60

280

20

100

120

240

160

400

kleur ogen
niet blauw
totaal

totaal

In tabel 8 is statistisch sprake van positieve samenhang tussen " b l a u w " en " b l o n d " : de
combinatie " b l a u w " en " b l o n d " komt vaker voor dan in de onafhankelijkheidsshuatie
van tabel 2. Deze samenhang is significant (a = 5%). Men kan zich echter afvragen wat
nu eigenlijk het nut is van het constateren van deze statistische samenhang. Het antwoord blijkt aldus geformuleerd te kunnen worden: indien er samenhang is, dan verschaft kennis van het ene aspect (variabele) van een object informatie over het andere
aspect.
Stel bijvoorbeeld dat de samenhang in tabel 8 inderdaad algemeen geldt, hetgeen wil
zeggen dat dezelfde (relatieve) tweevoudige frequentieverdehng ook in de populatie
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wordt teruggevonden. Neem verder aan dat van een bepaalde persoon wel de kleur haar
bekend is, maar niet de kleur ogen. Veronderstel tenslotte dat men nu juist geïnteresseerd
is in die kleur ogen, maar dat het niet mogelijk is de persoon nader te onderzoeken.
Zolang de haarkleur nog niet bekend wordt gemaakt, is men wat kennis van de kleur
ogen betreft, aangewezen op de informatie die geïncorporeerd is in de (marginale) frequentieverdeling "blauw":280, "niet blauw":120, dus 70%, 30%. Op grond hiervan
zou er een neiging "kunnen zijn het maar op " b l a u w " te houden, hoewel er toch tamelijk
wat onzekerheid in het spel is. Zou daarentegen bekend worden dat het om een blonde
persoon gaat, dan kan men zich baseren op de frequentieverdeling 220, 20, dus 92%,
8%, waardoor de onzekerheid aanzienlijk vermindert ten opzichte van de uitgangssituatie. Als het om een niet-blonde persoon zou gaan, wordt de onzekerheid wehswaar niet
kleiner, maar ontstaat wel de neiging het op "niet blauw" te houden: de relevante verdehng is nu 60, 100, dus 37%, 63%. Met andere woorden, kennis van de haarkleur verschaft informatie over de kleur ogen.
Merk op dat in tabel 2, waarin de variabelen géén samenhang vertonen, de 70%, 30%
verdeling binnen de kolommen " b l o n d " en "niet-blond" steeds terugkeert, zodat daar
kennis van de haarkleur geen enkele nadere informatie verschaft met betrekking tot de
kleur ogen.
Samenhangsmaatstaven die de reductie in onzekerheid omtrent de ene variabele tot
uitdrukking brengen, doordat kennis omtrent de andere ter beschikking komt, worden
wel "proportionele foutenreductie-maatstaven" genoemd (zie bijvoorbeeld Van den Ende, 1973). Van de eerdergenoemde behoren Goodman en Kruskal's X en r en de coëfficiënt f daar toe. U i t een oogpunt van interpreteerbaarheid verdienen deze maatstaven de
voorkeur boven andere.
Overigens behoort ook de (gekwadrateerde) correlatiecoëfficiënt, die zo'n prominente
rol speelt bij de analyse van samenhang tussen kwantitatieve variabelen, tot deze categorie maatstaven. Het gaat dan om de proportionele reductie in variantie.
Een vraag die resteert is, hoe de onzekerheid die behoort bij een bepaalde frequentieof kansverdeling, moet worden gemeten. Bij X en T is sprake van kansen op het geven van
een onjuiste voorspeUing. B i j f draait het om de hoeveelheid informatie die geïncorporeerd is in een (kans-)verdeling.

Hoeveelheid
infonnatie
I n een hoed zitten 1000 lootjes waarop één van de nummers 1 t / m 5 staat, met deze verdeling:
Tabel 9. Verdeling van 1000 lootjes naar
nummer
frequentie

nummer

1

2

3

4

5

125

250

125

250

250

Uit de hoed wordt één lootje getrokken. Een proefpersoon, die de verdehng van de nummers over de lootjes kent, moet met zo weinig mogelijk vragen er achter zien te komen
welk nummer op het getrokken lootje staat. De vragen worden slechts met " j a " of
"nee" beantwoord.
Een mogelijk strategie is nu om de volgende serie vragen te stellen (tot zekerheid is verkregen): "Is het 1?", " 2 ? " , " 3 ? " enz. Als het spelletje vaak gespeeld wordt, is de proefpersoon op deze wijze gemiddeld 3'/4 vraag " k w i j t " . Een betere strategie b l i j k t te zijn, te
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beginnen met de meest waarschijnlijIce nummers: "Is het 2?", " 4 ? " , " 5 ? " , " 1 ? " , " 3 ? " .
Dit kost gemiddeld 2 5/8 vraag, een verbetering dus van 5/8.
Maar het kan n ó g beter. Dat is goed beschouwd ook niet zo verwonderlijk, want in
beide vorige gevallen vraagt de proefpersoon in zekere zin een aantal keren naar de bekende weg. De eerste vraag bij de tweede strategie bijvoorbeeld, "Is het 2?", is wehswaar
beter dan die bij de eerste strategie "Is het 1?", maar de kans op het antwoord "nee" is
nog altijd 3/4 (bij " I s het 1?" zelfs 7/8). De proefpersoon weet a priori dat het antwoord
vermoedelijk "nee" zal zijn. (De "slechtste" vraag zou zijn een vraag als " I s het 6?",
waarvan de proefpersoon zéker weet dat hij ontkennend beantwoord zal worden. Met
deze vraag zou hij helemaal geen stap verder komen.)
De kunst b i j dit soort spelletjes is dus de vragen zö te stellen dat over het antwoord a
priori een zo groot mogelijke onzekerheid bestaat. Pas dan voegt het antwoord de maximale hoeveelheid informatie toe aan de informatie die a priori al aanwezig was. Dit is het
geval bij vragen die zo gesteld zijn dat het antwoord " j a " , resp. "nee", a priori een kans
van 1/2 heeft. Van vragen naar de bekende weg is dan geen sprake. De a priori onzekerheid bij de proefpersoon over het antwoord is maximaal, zijn a priori informatie over het
antwoord minimaal.
In dit voorbeeld betekent dit, dat de strategie geïllustreerd in diagram 1, een optimale
strategie is. Het gemiddeld aantal vragen dat nodig is, bedraagt dan ook slechts 2 / 4 .
Geen enkele andere strategie leidt (gemiddeld) tot een nog beter resultaat (sommige andere zijn even goed).

Diagram 1. Optimale
vraag 1

vragen-strategie,

antwoord

vraag 2

behoren bij tabel 9
antwoord

vraag 3

antwoord

conclusie
2

•2?"

nee"

4

" 2 o f 4?

5
"5?"

nee

3

De hoeveelheid onzekerheid over het lotnummer die resteert indien men met de verdeling
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in tabel 9 geconfronteerd wordt, is 2'/4 (vragen), want dat is het minimale aantal ja/neevragen dat (gemiddeld) nodig is om te komen tot perfecte informatie; in computertaal: de
hoeveelheid ontbrekende informatie is 2Va bit (binary digit).
Het getal 2'/» kan onder meer berekend worden door te nemen:
_ ( _ 1 2 ^ .^ l o g - ^
1000
1000

+
1000

•n o g ^ ^ +
1000

. . . ) = 2%.

5
I n formule: — E Pi Hog pi, waarin pj de relatieve frequentie van (of kans op) nummer i
i=l
voorstelt.
Aldus geformuleerd, blijkt de hoeveelheid onzekerheid, geïncorporeerd in een kansverdeling, overeen te komen met de entropie van die verdeling. Het begrip entropie gaat
via Maxweh terug tot de tweede hoofdwet van de thermodynamica: er is een inherente
neiging in wanorde om toe te nemen (en-tropè = in verandering). Bohzmann bouwde
voort op Maxwell's werk en bestudeerde (in ca. 1877) het begrip i n een statistische context. Hartley tenslotte publiceerde in 1928 een studie waarin hij de hoeveelheid informatie in een boodschap in verband bracht met het begrip entropie. Deze laatste studie vormt
de basis voor de introductie van het begrip entropie in de hier gepresenteerde context. De
entropie van een verdeling is maximaal (de onzekerheid is maximaal) indien de informatie geïncorporeerd i n de verdehng minimaal is, zoals in tabel 10. De entropie is daar 2,32,
hetgeen betekent dat er 2,32 bit informatie nodig is om van de informatie die de verdeling
zelf verschaft, te komen tot perfecte informatie.
Tabel 10. Verdeling van 1000 lootjes naar
nummer
frequentie

nummer

1

2

3

4

5

200

200

200

200

200

Merk overigens op dat de interpretatie in termen van "gemiddeld aantal vragen" hier
enige praktische moeilijkheden oplevert, aangezien het onmogelijk is 50%-50% vragen te
formuleren. Dat doet aan de betekenis van het begrip entropie overigens niets af.
Tabel 11 vormt een voorbeeld waarin de entropie minimaal is, namelijk gelijk aan 0.
Inderdaad resteert a priori geen enkele onzekerheid; er is a priori perfecte informatie. De
proefpersoon, die de verdeling kent, heeft geen enkele vraag nodig om achter het lotnummer te komen.
Tabel 11. Verdeling van 100 lootjes naar nummer
nummer
frequentie

1

2

3

4

5

1000

O

O

O

O

Een uitermate belangrijke eigensehap van entropieën is dat zij optelbaar zijn. Dat maakt
de op het entropie-begrip gebaseerde maatstaf voor samenhang f dan ook zo aantrekkel i j k , aangezien het de mogelijkheid opent samenhang tussen meer dan twee variabelen te
vertalen i n termen van samenhang binnen paren, binnen trio's van variabelen etc. Aldus
ontstaat een beeld van de samenhangstructuur tussen die variabelen.
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De analyse van samenhang tussen kwalitatieve
variabelen
De samenhangmaatstaf f is, voor twee variabelen, gedefinieerd als de proportionele reductie in entropie (ook wel "variabiliteit" genoemd) met betrekking tot de ene variabele
die optreedt wanneer kennis omtrent de andere variabele beschikbaar komt. Aangetoond
kan worden dat deze reductie nooit negatief is. De maatstaf laat zich gemakkelijk generaUseren naar het geval met meer dan twee variabelen, zowel symmetrisch als asymmetrisch. Ook de opsplitsing levert — zoals gezegd — geen problemen op. Deze en andere
eigenschappen maken f bij uitstek geschikt als instrument bij onderzoek van muhivariate
kwahtatieve data.
Van veel belang b i j het analyseren van muhivariate data is het opsporen van samenhangstructuren. Begrippen als "schijnsamenhang" en "schijnonafhankelijkheid" spelen
daarbij een belangrijke rol. Vooral schijnsamenhang tussen twee o f meer variabelen, zet
onderzoekers nogal eens op het verkeerde been, vooral indien die samenhang in termen
van causaliteit vertaald wordt.
Onderzoek van muhivariate gegevens is vaak uitermate lastig. Vooral in het niemandsland tussen hap-snap analyses en het met behulp van de computer zoeken naar geschikte
modellen ter verklaring van het gevonden materiaal, zoals loglineaire en logitmodellen,
kan een goede samenhangmaatstaf zoals f uitstekende diensten bewijzen. Zoals een
spanningsmeter een elektromonteur de weg wijst in een wirwar van draadjes, zo kan de
maatstaf het patroon van samenhang bloot leggen in een kluwen van variabelen.
Dit is niet de plaats om op de techniek van het muhivariate onderzoek in te gaan, noch
de gelegenheid om uitvoerig stil te staan bij de merkwaardige samenhangpatronen die
zich in de praktijk kunnen voordoen. Het volgende voorbeeld is slechts bedoeld om de
nieuwsgierigheid te prikkelen en dient tevens als afsluiting.
Simpson's

paradox

Het voorbeeld is voor het eerst gepresenteerd door Simpson in 1951 en is daarna door talloze auteurs, vaak in gewijzigde vorm, behandeld. De gegevens in de versie gepresenteerd
in tabel 12 en tabel 13 zijn ontleend aan Lindley, 1977.
I n tabel 12 is sprake van 80 patiënten, waarvan er 40 een bepaalde therapie hebben ondergaan. Van alle patiënten is nagegaan o f er wel of geen herstel optrad. (N.b. We maken
ons hier niet druk om de — levensgrote — problemen bij medisch onderzoek met betrekking tot placebo-effecten, controlegroepen, dubbel-blind procedures, enz.)
Tabel 12. Simultane

therapie
geen therapie

verdeling van 80patiënten

naar wel/geen therapie en wel/niet

herstel

herstel

geen herstel

totaal

herstelpercentage

20
16

20
24

40
40

50%
40%

36

44

80

Gemakshalve zijn i n de tabel ook de herstelpercentages vermeld. Het blijkt dat van de
patiënten waarop de therapie is toegepast 50% herstelt en van de overigen 40%. Toch
maar even in termen van causaliteit sprekend en kwesties als significatie vergetend, luidt
de conclusie dat de therapie een gunstige werking heeft op het herstel (50% > 40%).
Maar hoe zit het met de werking van de therapie bij mannen en vrouwen afzonderlijk?
Tabel 13 geeft op die vraag het antwoord. I n deze tabel zijn de 80 patiënten onderscheiden naar het additionele aspect "geslacht".
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Nu blijkt dat de werking van de therapie bij de mannen helemaal niet gunstig is: het
herstelpercentage is 60%, tegenover 70% bij hen die de therapie niet kregen.
Wie nu verwacht dat de werking bij de vrouwen dan wel uitermate gunstig zal zijn, als
noodzakelijk "tegenwicht", gelet op de conclusie bij tabel 12, komt andermaal bedrogen
uit: ook bij de vrouwen werkt de therapie ongunstig op het herstelpercentage (20% <
30%).
Tabel 13. Simultane
en geslacht
mannen
therapie
geen therapie

vrouwen
therapie
geen therapie

verdeling van 80patiënten

naar wel/geen

therapie,

wel/niet

herstel

herstel

geen herstel

totaal

herstelpereentage

18
7

12
3

30
10

60%
70%

25

15

40

herstel

geen herstel

totaal

herstelpercentage

2
9

8
21

10
30

20%
30%

11

29

40

Tot welke vreemde conclusies statistische data al niet kunnen leiden! En dit is dan nog
het relatief eenvoudige geval van drie (dichotome) variabelen. Men kan zich de complicaties voorstellen die kunnen optreden wanneer er méér (en niet noodzakelijk dichotome)
variabelen in het spel zijn.
Overigens is de verklaring van de paradox natuurlijk dat de mannen in dit voorbeeld
veel hogere herstelpercentages vertonen dan de vrouwen en dat de therapie vooral op de
mannen is gericht, waardoor het l i j k t alsof de therapie hoge herstelpercentages met zich
meebrengt, terwijl de sleutel zit in de koppehng aan het man-zijn. (De "experimental design" van dh onderzoek laat dan ook heel wat te wensen over.)
Een interessante vraag die men naar aanleiding van de gegevens in tabel 12 en tabel 13,
in navolging van Lindley, nog zou kunnen stellen, is deze: Moet een patiënt waarvan het
geslacht niet bekend is de therapie nu wel o f niet krijgen? E n als men zich die situatie
moeilijk kan voorstellen, beschouw dan dezelfde gegevens als in tabel 12 en tabel 13,
maar nu met andere opschriften. De patiënten zijn fruitbomen: "therapie" is "lichte
kleigrond", "geen therapie" is "zware kleigrond", "mannen" zijn " g r o o t " en " v r o u w e n " zijn " k l e i n " , "herstel" is "grote oogst" en "geen herstel" is "kleine oogst". I n dien gestreefd wordt naar een grote oogst, waar moet dan een fruitboompje, waarvan
niet bekend is o f hij groot of klein zal worden, geplant worden: op hchte o f op zware
kleigrond?
Samenvatting
Onderzoek van multivariate kwalitatieve data is belangrijk en moeilijk, niet in de laatste
plaats door de misleidende samenhangspatronen die zich kunnen voordoen. CausaUteit
en statistiek dienen zorgvuldig uit elkaar gehouden te worden. Bhnd varen op statistische
significantie is, gegeven de grote aantaUen waarnemingen die tegenwoordig vaak beschikbaar zijn, niet raadzaam. Relevante samenhangen moeten met andere analyse-methoden
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opgespoord worden. Eén van de bruikbare instrumenten daarbij is de op iiet entropiebegrip gebaseerde proportionele-reductie-in-onzekeriieid maatstaf f . Simpson's paradox
vormt een illustratie van de grilligheid die het terrein van het muhivariate onderzoek kenmerkt.
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KOMETEN
door
H . C . van de Hulst
Wie het over kometen heeft, zeker in 1986, moet het hebben over Halley en wie het over
Halley heeft moet het hebben over Giotto. Dit zijn twee historische personen. Halley was
een Engelse sterrekundige, die omstreeks 1700 na eindeloze berekeningen ontdekte, dat
een drietal opvallende, in de geschiedenis beschreven kometen, verschijningen moesten
zijn van eenzelfde hemelhchaam, dat in 76 jaar om de zon draait. Giotto was een Italiaanse schilder, die in een van zijn werken de vers in zijn geheugen gegrifte verschijning
van diezelfde komeet in 1301 gebruikte als voorbeeld voor de ster van Bethlehem.
In de sterrekundige omgangstaal betekenen deze namen nu iets anders. Halley betekent deze komeet. Giotto betekent het door de European Space Agency (ESA) ontworpen en uitgeruste ruimtevaartuig, dat op 15 maart 1986 als laatste van een internationale
vloot van onderzoekingsvaartuigen op verreweg de kortste afstand (circa 500 km) langs
deze komeet vloog en een zeer geslaagde serie wetenschappelijke waarnemingen verzamelde.
De lezer zal begrijpen, dat deze tekst geen samenvatting is van wat ik op 6 januari 1986
mondeling voordroeg. Het was te spannend om niet even te wachten hoe de ontmoeting
van 15 maart zou slagen. En ook nu weer is de verleiding groot om te wachten tot ik na 15
mei rustig het speciale nummer van " N a t u r e " heb kunnen doornemen, waarin de eerste
wetenschappelijke resultaten van Giotto zijn samengevat. Maar de drukker wacht.
In de vragenperiode na de lezing vergeleek ik spontaan de ontmoeting van Giotto en
Halley met de door Piet Paaltjes beschreven vediefdheid op het meisje in de in tegengestelde richting voorbijrazende trein: kort maar hevig. Voor "saamgeplet worden"
bestond wel gevaar, maar het gebeurde niet. Wel kreeg (om de dichterlijke vrijheid nog
even voort te zetten) Giotto een stofje i n zijn oog, waardoor de tweede helft van de ontmoeting geen nieuws bracht. Maar het moedige besluit van de ESA Wetenschappelijke
Programma Commissie om het volle bedrag van een jaarbegroting in te zetten voor een
meetserie, die in hoofdzaak binnen 15 minuten afgelopen zou zijn, had wel unieke resultaten opgeleverd. De Amerikanen durfden zo'n missie, toen hun aanvankelijke plan van
sterk afremmen technisch niet haalbaar bleek, niet aan. Ze hebben letterlijk van verre
toegezien. De Russen en de Japanners hadden elk twee voertuigen op tussengelegen afstanden in de vaart. Tabel 1 geeft enkele getalen over deze "sterrit'. Daarin is ook opgenomen de een half jaar eerder uitgevoerde ontmoeting van een voor andere doeleinden
ontworpen Amerikaans ruimtevaartuig met de komeet Giacobini-Zinner.
Kometen hebben sinds het begin der tijden door hun opvallende verschijning en meestal onverwacht opduiken tot de verbeelding gesproken. Er verschijnen — de minder opvallende meegerekend — een stuk of 10 per jaar. H u n banen liggen kris-kras en niet zoals
de planeten min o f meer in één vlak. Ze komen van de zeer verre delen van ons zonne-
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stelsel, met uitzondering van een subgroep van kometen, die vroeger eens zo dicht langs
Jupiter gevlogen zijn, dat ze nu "getemd" zijn en voortaan in een kleine baan met korte
perioden ronddraaien.
De oorsprong van deze banen heeft heel veel hoofdbrekens gekost. Newton construeerde er zelfs een godsbewijs uit. Z i j n redenering in het kort was: als er natuurkrachten
zijn, die de planeten in hun cirkelbanen hebben gedwongen, dan zouden de kometen, die
door diezelfde ruimte bewegen, onderhevig moeten zijn aan diezelfde krachten met hetzelfde resultaat. De recente gegevens wijzen ahe op het bestaan van een groot reservoir
van kometen in de buitenste regionen van ons zonnestelsel, de " O o r t w o l k " . Het overgrote deel van deze kometen wordt nooit zichtbaar omdat ze nooit in de buurt van de zon
en aarde komen. Maar voorbijtrekkende sterren schudden door hun zwaartekracht een
beetje aan dit reservoir en dan kunnen er net als bij een licht geschud zoutvaatje een paar
korreltjes op ons bord komen. Nieuw losgeschudde kometen zijn nog ongerept vergeleken met planeten en manen, die al miljarden jaren aan de zonnestrahng blootgesteld zijn.
Dit maakt hun studie extra aantrekkelijk. Men kan zeggen, dat er bij de bouw van ons
zonnestelsel wat oorspronkelijk bouwmateriaal is blijven liggen, waarvan stukjes nu beschikbaar komen voor grondige studie. Over de details bestaan zeer uiteenlopende theorieën. Overigens beschouwen de astronomen de geslaagde HaUey missies van 1986 slechts
als een voorproefje. Er zijn al uitvoerige berekeningen gewijd aan de mogelijkheid om
nabij het jaar 2000 op een kometenkern te landen en wat materiaal voor studie naar de
aarde te vervoeren.
Voor we naar de meer fysische onderwerpen overstappen is het goed ons de onderhnge
verhoudingen voor ogen te stellen door een schaalmodel. Laten we kiezen 1 lichtminuut
= 1 centimeter. De zon is dan een speldekop. Acht centimeter daaromheen draait de aarde en op 40 cm Jupiter. De naastbije ster staat op deze verkleinde schaal op 20 kilometer
en de Oort wolk strekt zich uh tot een kilometer o f 10. Dat er nog een afstandje tussen
aarde en maan zit is op deze schaal alleen met een loep te ontdekken. Dat is de verste afstand, die de mens tot op heden in het heelal heeft afgelegd. De komeet van Halley is nu
ik dit schrijf weer begonnen aan zijn 38-jarige reis naar het verste punt, dat in dit model
op 250 meter van de zon ligt.
Over de natuurkundige kant van de kometen zal ik in dit schriftelijk verslag wat korter
zijn dan in de voordracht. Het meest opvallende deel van de komeet, zijn staart, is zeker
niet het belangrijkste deel. De kop is belangrijker en binnen in die kop zit de kern, een
vast brok, dat sommige geleerden vergeleken met een rotsblok en anderen met een
sneeuwbal. De waarheid is, dat tot 15 maart 1986 niemand ooit een kern van een komeet
had gezien. N u hebben we er ahhans één kort in het beeld gehad: de kern van Halley was
langwerpig 4 x 11 k m en bovendien nog in het midden ingesnoerd. De geleerden die zich
de kern wittig (en dus klein) hadden voorgesteld kregen daardoor ongelijk en hun collega's die het hielden op zwartig (en dus groter) gelijk.
Elke komeet wint terwijl hij zieh naar zon en aarde toebeweegt aan helderheid om drie
redenen. De eerste: de kern wordt van meer nabij door de zon belicht. De tweede: wij bezien hem van meer nabij. De derde: de kern wordt door de zon verwarmd en dit maakt
gassen los, die zich om de kern verspreiden en dus de kop vormen. Deze gassen worden
daarop door zonnestraling tot hchten gebracht. Het losmaken van gassen gaat met horten en stoten, zoals we dat ook wel bij houtblokken in de haard kunnen zien. Onregelmatigheden in dit proces waren ons wel al eerder opgevaüen. Maar dat de gassen zo zeer uit
twee afzonderlijke plekken van de kern zouden spuiten als de komeet van Halley ons in
die kortstondige ontmoeting liet zien, hadden we niet bevroed.
Gasfysica is overzichtelijker dan de fysica van de vaste stof. Daarom hebben we in zekere zin beter houvast aan de studie van de gassen in de kop. A l vanouds z i j n deze gassen
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geanalyseerd door middel van spectrografen aehter een (aardse) telescoop. Daar is nu een
nieuw instrument bijgekomen: de massaspectrograaf. Zowel tijdens de Giacobini-Zinner
ontmoeting als tijdens de Halley ontmoeting hebben de massaspectrografen zeer waardevolle gegevens verzameld over de samenstelling van het gas. Door dit op diverse afstanden van de kern te doen, meet men niet alleen het oorspronkelijk uitgestoten gas maar
ook wat daarvan wordt onder invloed van de zonnestraling.
Het principe is eenvoudig: men werkt met geladen deeltjes (ionen) o f brengt kunstmatig een lading aan. De afbuiging in een magneetveld maakt het dan mogelijk de in het instrument binnenstromende moleculen en radicalen ( = onvolledige moleculen) te sorteren
naar hun moleculair gewicht. Het is verrassend dat dit allemaal zo snel en doeltreffend
kan. Maar hiet zat ook een leuke meevaller. B i j het gebruik van massaspectrografen op
aarde heeft men er nogal eens last van dat de gassen die als verontreiniging in het instrument zelf aanwezig zijn zo moeilijk te onderscheiden zijn van de te onderzoeken gasstroom. Bij Giotto echter geen nood. Alles wat met een snelheid van 69 km/sec voorbijvliegt behoort b i j de komeet; alles wat nagenoeg stilstaat is verontreiniging.
Jammergenoeg is het te vroeg nu de resuhaten van deze gasanalyse samen te vatten. Er
zijn zeker weer vele koolstofverbindingen b i j . Vroeger, toen men nog dacht dat zulke
verbindingen alleen in levende organismen gevormd werden, is men dit "organische"
verbindingen gaan noemen. De vele soorten organische moleculen, die ook in de ruimte
tussen de sterren z i j n gevonden, duiden er op dat zulke moleculen ook in de barre omstandigheden van de ruimte kunnen ontstaan. Sommige schrijvers wagen zich vanaf dit
punt aan speculaties over het ontstaan van het leven in het heelal. I k zie dit echter als een
enorme en nog heel duistere sprong en bestudeer hever eerst de nieuwe feiten die Giotto
ons nu gebracht heeft.
Tenslotte de staart. Niets houdt de gassen, nadat ze eenmaal uit de kern los zijn, nog
vast. Ze dampen o f waaien gewoon weg. De zon straalt naast zijn licht ook voortdurend
een stroom geïoniseerd gas uit, die bekend staat als de zonnewind. Deze zonnewind gaat
wat op en neer, zoals men ook al uit de wisselende vorm van de corona van de zon kan
gissen. I n de vijftiger jaren waren kometenstaarten nog het beste middel om iets over die
zonnewind te weten te komen. N u zijn er al zoveel ruimteschepen geweest, die rechtstreeks magneetveld, samenstelling, dichtheid en snelheid van de zonnewind meten, dat
het beeld veel completer is geworden. Maar de kometenstaarten blijven een intrigerend
verschijnsel. Soms ziet men er zelfs meer dan een. Een vrijwel rechte staart van ionen,
waarop de zonnewind zoveel vat heeft, dat ze met grote snelheid worden afgevoerd. Eiï
daarnaast een gekromde, van hoofdzakelijk stofdeeltjes, die trager zijn en onder invloed
van de zwaartekracht banen volgen die leiden tot een kromme staart. Ook de staarten laten weer zien, dat het losmakingsproces uit de kern allerminst geleidelijk gaat.
Wat m i j fascineert aan het onderwerp "kometen" is dat het zozeer ligt op een
kruispunt van culturen. Bijgeloof naast strenge berekeningen. Droge mechanica naast
speculaties over het ontstaan van het leven. Historische gegevens naast modern ruimteonderzoek. Zelfs de vorm van de documentatie is het genieten waard. Leg maar eens een
prachtige steendruk uit de t i j d van Messier (circa 1780) naast een moderne " p r i n t - o u t "

Wat echter gebleven is, is de noodzaak de resultaten weer uit te dragen. Het publiek, dat
tenslotte het geld heeft opgebracht waardoor dit onderzoek mogelijk werd, heeft recht
op rekenschap. Maar in de vorm daarvan is veel veranderd. De Leidse hoogleraar Lulofs
klaagde twee Halley omlopen geleden (1759) over "een menigte van onkundige, telkens
tot vervelens toe wederkomende, door eene verstandelooze nieuwsgierigheid gedreven
toekijkers". N u doet men daar bepaald minder zuur over. Het was vanzelfsprekend, dat
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de Giotto ontmoeting reciitstreeks op T V verslagen werd. Ik hoop door deze voordracht
ook een steentje aan deze rekenschap bijgedragen te hebben.
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GEOLOGIE VAN D E NOORDZEE
door
D . Eisma
De Noordzee is grotendeels minder dan 200 meter diep, met alleen aan de oostzijde in de
Noorse Geul grotere waterdiepten tot een maximum van 700 meter in het Skagerrak, De
Noordzee is dan ook een shelfzee die tot het continentale plat behoort en waarvan de ondergrond deel uitmaakt van het westeuropese continent. Dit in tegenstelling tot de
oceaanbodem buiten de Noordzee, die een geheel andere ontstaanswijze heeft en, geologisch gezien, veel jonger is. De Noordzee is ontstaan als een verzakking aan de rand van
het continent, evenals het westelijk deel van het Kanaal en de Ierse Zee. Dezelfde gesteenten van meer dan 300 miljoen jaar oud die in Noorwegen en Schotland, en in de Ardennen in het zuiden, aan de oppervlakte liggen en forse bergen vormen, liggen onder de
Noordzeebodem op vele kilometers diepte. De ondergrond van de Noordzee vormt een
langgerekt bekken dat nu grotendeels onder water ligt en alleen aan de zuidzijde zodanig
is opgevuld dat er land kan ontstaan (Zuid-Engeland, België, Nederiand, Noord-Duitsland, Denemarken).
Voor het ontstaan van de Noordzee moeten wij ca. 275 miljoen jaar teruggaan in de
geologische geschiedenis, toen West-Europa, Noord-Amerika en Groenland nog één geheel vormden. Het is nog niet zo lang, hooguit ca. 35 jaar, dat kennis ten aanzien van de
geschiedenis van de Noordzee uit de Noordzee zelf beschikbaar komt. Vanaf het eind van
de achttiende eeuw, toen de geologie als wetenschap begon op te komen, tot na de tweede
wereldoorlog, werd geologische kennis vrijwel uitsluitend verkregen door bestudering
van gesteenten op het vasteland. Een uitzondering vormden de geologische processen die
op de huidige zeebodem en aan de kust bestudeerd konden worden. Dit leverde een incompleet beeld op: ruim 70% van het aardoppervlak is zee en wat zich daar in de diepere
ondergrond bevindt, bleef grotendeels onbekend. Het was dan ook vaak moeilijk om in
gebieden die gescheiden zijn door een zee de geologische samenhang te begrijpen. Dit
werd pas op grote schaal mogelijk toen methoden van geologisch onderzoek waren ontwikkeld die op zee goed bruikbaar zijn. D k betrof seismisch onderzoek en het uitvoeren
van diepe boringen op zee. Bij seismisch onderzoek gaat het om geluidsgolven die aan het
zeeoppervlak worden uitgezonden en die terugkaatsen op de zeebodem maar ook op
laagvlakken in de ondergrond, waardoor een indruk verkregen wordt van de structuur
van de ondergrond. Boringen, uitgevoerd op zee, maken het mogelijk na te gaan waaruit
de met seismische methoden gevonden lagen bestaan en te bepalen hoe oud ze zijn. Daarbij wordt gebruik gemaakt van radioactieve ouderdomsbepalingen en (vooral) van fossielen, zoals men dat ook op het vasteland gewend is, met de nadruk op microfossielen
(schaaltjes van micro-organismen in zee) omdat de hoeveelheid materiaal in een boorkern gering is (zoals overigens ook bij boringen op het vasteland het geval is). Op grote
schaal is en wordt er in zeeën en oceanen dit soort onderzoek gedaan, en daaruit is een

Natuurkundige Voordrachten N . R . 64. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 20 januari 1986.
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veel samenhangender beeld van de geologische structuur van de bovenste kilometers van
de aardkorst naar voren gekomen en een veel beter inzicht in de geologische geschiedenis
van de aarde. De oheïndustrie, die goede productiemogelijkheden op het continentale
plat voorzag, was daarbij een sterke stimulans. Dit geldt met name ook voor de Noordzee, die één van de belangrijkste olie- en gasproducerende zeeën ter wereld is geworden,
waar zeer veel seismisch onderzoek is gedaan en veel boringen zijn uitgevoerd. Een nadeel is dat veel van dit onderzoek door oliemaatschappijen is gebeurd (en gebeurt) die
allereerst geïnteresseerd zijn in de olie- en aardgashoudende gesteenten, zodat de overige
formaties veel minder bemonsterd zijn. D h geldt met name voor de bovenste (jongste) afzettingen waar men snel doorheen pleegt te boren om bij de dieper gelegen economisch
belangrijke lagen te komen.
Ca. 275 miljoen jaar geleden, in de geologische periode die het Perm wordt genoemd,
ontstonden in het Noordzeegebied breukzönes, waarin schollen begonnen weg te zakken
en de horsten en slenken ontstonden waaruit tenslotte de Noordzee zou ontstaan. Tegelijkertijd ontstonden breuken tussen die gedeelten van het toenmalige continent die later
Noord-Amerika, Groenland en West-Europa zouden vormen. Deze continent-gedeelten
gingen zich van elkaar af bewegen, terwijl in de Noordzee voornamelijk sprake was van
verticale bewegingen. Het uit elkaar gaan — o f het naar elkaar toe bewegen — van continenten wordt verondersteld het gevolg te zijn van bewegingen in de " m a n t e l " , d.w.z. het
buitenste gedeelte van de aarde onder de aardkorst. Deze bestaat uit relatief zwaar gesteente dat als gevolg van de hoge druk en de hoge temperatuur plastisch is en daardoor
langzaam kan stromen. Aangenomen wordt dat convectiecellen ontstaan met op bepaalde plaatsen opwaartse bewegingen, waarbij het omhoog gekomen materiaal zijwaarts wegvloeit en na afkoeling neerwaarts beweegt. De aardkorst is opgebouwd uit
acht grote en ongeveer twintig kleine schollen ("platen") waarop de continenten liggen.
Deze schollen bewegen mee met de horizontale stromingen in de mantel: waar materiaal
in de mantel omhoog komt ontstaan ruggen (de mid-oceanische ruggen) en het zijwaarts
afvloeiende materiaal groeit bij afkoehng vast aan de schollen aan weerszijden. Deze
worden daarbij opzij weggedrukt zodat ook de op de schollen liggende continenten zijwaarts worden verplaatst. De schollen (platen) bewegen ook ten opzichte van elkaar onder invloed van de draaiing van de aarde en het is mogelijk dat onder invloed van deze
bewegingen breukzönes ontstaan waar het mantelmateriaal omhoog kan komen en zo
een convectie-cel zich kan vormen. Waar platen op elkaar botsen (zoals langs de Amerikaanse westkust en bij de Himalaya), duikt de ene plaat onder de andere waarbij de andere wordt opgeheven en bergruggen en hoogvlakten ontstaan. De bewegingssnelheid
van de platen is in de orde van centimeters per jaar, hetgeen met sateUieten gemeten kan
worden. De Noordzeebekkens zijn ontstaan als een zijtak van het uit elkaar wijkende
breuksysteem van de Noord-Atlantische Oceaan en de Noorse Zee/Groenland Zee,
waarbij zich twee langgerekte bekkensystemen vormden: één in de lengte door het midden van de Noordzee, zich vertakkend ter hoogte van Schotland in een westelijke tak
richting Noord-Schotland en een noordelijke tak tussen Shetland en Noorwegen door, en
één aan de oostzijde in ongeveer een oost-west richting van Zuid-Noorwegen dwars door
Denemarken tot in de Oostzee.
De vorming van deze bekkens, waarbij het midden wegzakte t.o.v. de randen, zodat
slenken ontstonden, ging eerst gepaard met vulkanisme, waarvan as en basalt nog in de
ondergrond aanwezig zijn. Daarna werd het rustiger en terwijl de bewegingen i n de bekkens doorgingen, ontstond er een woestijn waarin veel zand werd verplaatst. Het werd
opgeworpen tot duinen en grote zandlichamen. Tussen de duincomplexen lagen wadi's
en moddervlakten die uitdroogden en waar zoutvorming optrad. Het was een landschap
dat doet denken aan de omgeving van de huidige Perzische Golf. Het kUmaat, veel war-

74

Fig. 2. Ligging van de diepe belclcens in de Noordzee.
mentlagen (tot 7000 meter dik).

A: breukranden;

B: dikke

sedi-

mer dan nu in liet Noordzeegebied, zou warm blijven tot ongeveer 40 miljoen jaar geleden, toen een langzame afkoeling begon die er tenslotte toe zou leiden dat i n het jongste
geologische verleden perioden met zelfs een arctisch klimaat zouden optreden. Dergelijke
khmaatsveranderingen kunnen het gevolg zijn van de verplaatsing van de continenten
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t.o.v. de polen, waardoor ze in een andere klimaatsgordel terecht kwamen, maar ook van
veranderingen in het patroon van zeestromingen waardoor het klimaat, vooral in kustgebieden, sterk wordt beïnvloed. Klimaatsveranderingen kunnen echter ook het gevolg zijn
van veranderingen in de instrahng van de zon en in de warmtehuishouding van de atmosfeer. Het zou te ver voeren hier in te gaan op deze khmaatsveranderingen en de veelal
onbeantwoorde vragen die daarover zijn te stellen, maar zij zijn een belangrijk gegeven
in de geologische geschiedenis en hebben ook in het Noordzeegebied hun sporen achtergelaten.
De geologische periode waarin de bekkens en de woestijn in het Noordzeegebied ontstonden, het Perm, duurde van ca. 280 tot 230 miljoen jaar gelden. Gedurende die gehele
periode, en ook in de periode daarna (het Trias), bleef het woestijnkhmaat heersen.
Gaandeweg ontstond er echter een ondiepe zee doordat in het Noorden een smalle zeearm werd gevormd waardoor het lage Noordzeegebied verbonden raakte met de oceaan
die zich verder noordelijk, ongeveer op de plaats van de huidige Noordelijke IJszee bevond. De verdamping was in het Noordzeegebied zeer groot zodat het binnenkomende
zeewater verdampte en zout werd afgezet. Eerst werden dolomiet (Ca-Mg-carbonaat) en
gips (Ca-sulfaat) gevormd, dan andere sulfaten en tenslotte keukenzout en K-chloride.
Minstens vier van dergelijke indampingsreeksen zijn opgetreden, waarbij het bekken gevuld werd met zeewater dat langzaam verdampte. Aan het eind van het Perm waren tot
kilometers dikke lagen zout gevormd.
Gedurende het Trias, dat duurde van 230 tot 195 miljoen jaar geleden, bleef het
Noordzeegebied een woestijn of halfwoestijn met alleen in het zuiden tijdelijk zee. Gedurende deze periode kwamen erosieproducten van het omringende heuvel- o f bergland in
het Noordzeebekken terecht waar plaatselijk tot 3 km dikke grind- en zandpakketten
werden afgezet. Deze hebben een typisch roodachtige kleur en zijn waarschijnlijk aangevoerd door grote puinrivieren zoals men ze ook nu in semi-aride gebieden aantreft. Deze
hebben gedurende een korte periode van het jaar veel water en verplaatsen dan grote hoeveelheden puin. Plaatselijk waren er moddervlakten en werd er ook nog wat zout gevormd. Als gevolg van de zware massa sediment die op het Permzout werd afgezet, begon dit aan het eind van het Trias plastisch te worden. Hierdoor vloeiden alle poriën in
het zout dicht en begon het zout door scheuren en breuken omhoog te komen. Zo begonnen "zoutdiapyren" zich te vormen: verticale richels van steenzout die de richtingen van
de breuken volgden. Daar ook in de latere geologische perioden nog dikke sedimentpakketten werden afgezet tot in het recente geologische verieden toe, is deze opwaartse beweging van het zout steeds doorgegaan, en gaat deze nog steeds door.
In de Jura, de periode na het Trias, die tot 141 miljoen jaar geleden duurde, werd de
Noordzee eerst grotendeels zee, evenals een groot deel van de rest van Noordwest Europa, maar kort daarna werd het midden van de Noordzee koepelgewijs opgeheven. Het
werd land, er kwamen vulkanen, as en basalt werden afgezet en erosieproducten werden
opgehoopt in de slenken aan de noord- en zuidzijde. Dit had een relatief korte duur en
aan het eind van de Jura was de opheffing weer afgelopen, terwijl de centrale slenken
verder zakten en er plaatselijk een diepe zee ontstond. Ter verklaring van een dergelijke
koepelvormige opwelling is gedacht aan het plaatselijk optreden van een magmahaard,
vermoedelijk ten gevolge van een opwaartse stroming in de mantel, waardoor ook een gedeelte van de onderzijde van de korst smeh. Het vloeibaar worden gaat gepaard met volumevergroting zodat de korst omhoog komt. Het daarna inzakken is dan het gevolg van
het ophouden van de opwaartse beweging ter plaatse in de mantel en afkoeling en stolhng
tot vast gesteente van het vloeibare magma in de ondergrond. Hierdoor treedt volumevermindering op en gaat de korst omlaag. Waarschijnlijker is echter dat er geen plaatselijke opwaartse beweging in de mantel is geweest waardoor een magmahaard ontstond.
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maar dat door het breken van de korst de druk op de onderhggende mantel verminderde,
waardoor heet mantelmateriaal omhoog kon komen. Hiervoor spreekt dat de opwelving
in de Noordzee ontstond op de plaats waar drie breuksystemen bij elkaar komen. De
breuksystemen zelf en de voortdurende bewegingen langs de breuken waren het gevolg
van de spanningen die in de korst ontstonden als gevolg van het uit elkaar getrokken worden van het Westeuropese continent enerzijds en het Amerikaans/Groenlandse continent
anderzijds. Toen de continenten gedurende de Krijtperiode (die na de Jura komt) los van
elkaar raakten, verminderde deze spanning en nam de breukwerking in de Noordzee
sterk af.
Tijdens de Jura was de opvulling van de bekkens zeer onregelmatig. De aanvoer van
erosiemateriaal vanaf het omringende land en vanaf het opgeheven middengedeehe van
de Noordzee was variabel. Daarnaast waren er steeds bewegingen langs de breukzönes
waardoor het reliëf lokaal veranderde, en bleef het zout omhoog komen, waardoor zelfs
zoutruggen ontstonden met laagten daartussen die langzamerhand werden opgevuld. Het
was nog steeds een warm klimaat en er was een ondiepe zee waarin koraal groeide en r i vierdelta's zich vormden. Aan het eind van de Jura, toen de continenten tenslotte uit elkaar begonnen te gaan, kwamen er regionaal sterke opheffing en erosie, die echter kort
duurden. In het K r i j t , dat duurde van 141 tot 65 miljoen jaar geleden, waren deze al weer
afgelopen: er ontstond wederom een ondiepe zee met rivierdelta's en laaggelegen land
met meren. Er werd, vooral in het Boven-Krijt, veel mergelkalk afgezet, een zeer zuivere,
poreuze kalk die voornamelijk uit resten van kalkorganismen bestaat, en die tot in het
Tertiair, de periode volgend op het K r i j t , werd gevormd. Op het laatst kwamen in het
Krijt nog vrij sterke bewegingen voor, waarbij gedeelten die eerste zakten nu omhoog
kwamen en een deel van het sediment dat in de slenken was afgezet, weer werd geërodeerd. Er ontstonden zgn. "inverse" (omgekeerde) bekkens, terwijl de zee zich grotendeels terugtrok tot de oorspronkelijke bekkenzönes. De overgang van een dalende naar
een stijgende beweging ontstond in een periode waarin vanuit het noordwesten het continent werd weggedrukt en vanuit het zuiden opwaartse bewegingen ontstonden vanuit het
Middellandse Zee-gebied die tenslotte leidden tot de vorming van de Alpen.
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Toen de periode van breukwerking en verticale bewegingen van schollen afliep, bleef
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daling van de Noordzee in zijn geheel doorgaan, een daling die het sterkst was i n het midden. Zo heeft het Boven-Krijt, dat horizontaal werd afgezet, nu de vorm van een trog
met het diepste punt ongeveer in het midden even ten noorden van Doggersbank, waar de
top van het K r i j t nu op 3,5 km diepte ligt. Aan de randen van de Noordzee ligt het op
zeeniveau, daarboven o f niet veel daaronder. Gedurende deze daling, die ongeveer 70
miljoen jaar heeft geduurd, werden vooral i n de eerste periode van het Tertiair nog veel
kalken afgezet, maar gaandeweg namen deze af eri vormden zich voornamelijk zand-,
klei- en grindafzettingen, afgewisseld, vooral in het Onder-Tertiair met basalt en vulkanische as. De daling wisselde van snelheid, soms was er stilstand o f ook wat opheffing en
erosie, maar het gehele Tertiair door bleef de Noordzee grotendeels een ondiepe zee, met
een verbinding met de oceaan naar het noorden toe en afgesloten aan de zuidzijde. Gedurende het Tertiair, dat tot ca. 2 miljoen jaar geleden duurde, daalde de temperatuur langzaam, hoewel aan het eind van die periode in het zuiden van het Noordzeegebied nog een
mediterraan klimaat heerste. Deze temperatuurdaling is wereldwijd in de oceaan waargenomen en wordt gewoonlijk in verband gebracht met het ontstaan van een verbinding,
ca. 40 miljoen jaar geleden, tussen de Noordelijke Atlantische Oceaan en de Noordelijke
IJszee via een doorgang tussen Shetland en IJsland. Daardoor kon koeler water zuidwaarts stromen. D i t leidde tenslotte tot de zeer koude perioden gedurende de laatste ca. 2
miljoen jaar (het Kwartair).
Gedurende de ca. 275 miljoen jaar dat de Noordzee als breuk- en dalingsgebied bestaat
zijn er twee ontwikkelingen geweest die van groot economisch belang zouden blijken: de
vorming van aardgasvoorkomens en de vorming van olie (met geassocieerd aardgas). De
grote aardgasvoorkomens in het zuidelijke Noordzeegebied (waar ook het Groningse
gasveld en de kleinere voorkomens in Noord-Nededand bij horen) liggen grotendeels onder het steenzout dat in het Boven-Perm is gevormd. Doordat onder druk de poriën waren dichtgevloeid werd het zout ondooriatend voor gas dat door spleten en breuken omhoog kwam. D h gas kwam uh de steenkool die in het Carboon (ca. 50 miljoen jaar eerder) ontstond door inkoling van kustvenen. Het omhoog komende gas (voornamelijk
C H 4 en wat vluchtige hogere koolwaterstoffen, soms ook H j S en N 2 ) werd onder het
steenzout verzameld in opwelvingen o f kleine horsten. Deze kwamen tot stand tijdens
perioden van breukvorming en sterke bodembewegingen. Zo ontstond het Groningse
gasveld waarschijnlijk pas aan het eind van de Jura. Waar het steenzout dun en gebroken
is, kon gas verder omhoog en bleef dan soms hangen onder latere zoutafzettingen in het
Trias. Ook op de diepere niveau's, tussen het Perm-zout en de steenkool i n , kunnen ondoorlatende lagen en voor gasophoping gunstige structuren voorkomen, waaronder gas
opgezameld kan worden. Zulke voorkomens zijn, voor zover bekend, kleiner en liggen
dieper waardoor ze voor exploitatie minder aantrekkelijk zijn. het is een aardige gedachte dat wellicht nog steeds gas uit de steenkool omhoog komt en zich onder het steenzout
ophoopt. Steenkool die elders dichter onder de oppervlakte ligt, blijkt bij winning nog
vrij veel aardgas te kunnen bevatten.
Het voorkomen van ohe is in alle perioden gevonden vanaf het Perm tot halverwege
het Tertiair. Olie bestaat uit organische stof, die zich in sedimenten ophoopt, vooral in
slibrijke afzettingen en soms in kalkgesteenten. De olie die zich onder invloed van verhoogde druk en temperatuur vormt, gaat vloeien wanneer het gesteente voldoende poreus o f verbrokkeld is en hoopt zich op onder ondoorlatende lagen. Vaak ontstaat er ook
gas (methaan). Meestal is er dan ook sprake van "bron"-gesteenten (waar de olie is ontstaan) en "reservoir"-gesteenten (waar de olie zich heeft opgehoopt). O f de ohe in reservoirgesteenten winbaar is hangt af van de viscositeit van de olie en van de porositeit van
het gesteente d.w.z. van de mate waarin de olie door het gesteente naar het boorgat kan
vloeien. De dikke pakketten poreus gesteente uit het Trias bevatten weinig o f geen olie
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omdat er vrijwel geen brongesteenten uit die t i j d zijn o f dicht daaronder liggen. De woestijnzanden uit het Perm en de zandstenen en kleien uit de Trias zelf bevatten zeer weinig
organische stof, ook al was er wel leven, getuige o.a. de sporen van reptielen in opdrogende modder. Kustzeeën zijn over het algemeen rijk aan organismen en ook nu behoort
de Noordzee, wat de visserij betreft, tot de productiefste randzeeën ter wereld. D h was
waarschijnlijk ook het geval in de Jura, het K r i j t en het Tertiair. Een klein percentage
van de geproduceerde organische stof komt verspreid in lage concentraties i n het bodemsediment terecht en hieruit kan zich dan de olie vormen. In de ondiepe zee, die de Noordzee meestal was sinds het begin van de Jura, waren de omstandigheden voor de vorming
van winbare olievoorkomens gunstig: doordat grote delen van het gebied daalden, ontstonden dikke pakketten van zowel organische stof bevattende gesteenten als poreuze
gesteenten, gescheiden door ondoorlatende kleilagen. De grote olierijkdom van de
Noordzee wordt dan ook vooral gevonden in de bekkenzönes.
Van het bovendeel van het Tertiair, waar geen winbare olie o f aardgas in voorkomt, en
van het merendeel van het Kwartair, is uit de Noordzee zelf weinig bekend. Bij de diepere
boringen die door de oheïndustrie worden uitgevoerd, worden om economische redenen
deze formaties meestal niet bemonsterd en met de eenvoudiger apparatuur, die vanaf onderzoeksschepen gehanteerd kan worden, is veelal hooguit ca. 10 meter sediment te bemonsteren. Seismisch onderzoek gaat dieper maar is moeilijk te interpreteren zonder bemonstering wanneer men wat verder van de kust af komt, waar de diepere ondergrond
wel redelijk goed bekend is. Voor zover wij nu weten, zette de ondiepe zee uit het Tertiair
zich in het Onder-Kwartair voort, maar begon zich toen periodiek terug te trekken. Het
Kwartair wordt gekenmerkt door een reeks koude perioden, waarvan er in totaal ca. 24 te
onderscheiden zijn, maar waarbij een aantal beschouwd kan worden als stadia van éénzelfde koude periode. I n het Noordzeegebied zijn tot nu toe drie van deze koude hoofdperioden ( " i j s t i j d e n " = "glacialen") van belang, gescheiden door "interglacialen" (wij
leven nu in een "interglaciaal" of wellicht in een "postglaciaal"). Gedurende de glacialen, waarvan de oudste, de Elster-periode, ongeveer 350.000 jaar geleden begon, bedekte
landijs het Noordzeegebied gedeeltelijk o f grotendeels. Het kwam vanaf Scandinavië en
Schotland en stroomde vandaar uit over de laaggelegen Noordzeebodem. I n Engeland
kwam het gedurende de Elsterperiode tot vlak b i j de huidige Thames maar bereikte ons
land net niet. Gedurende de voorlaatste ijstijd, de Saalè Periode, kwam het tot halverwege ons land en in de laatste ijstijd, de Weichsel periode, bleef een groot deel van de
Noordzee zonder ijs. De vorming van het landijs (dat zich over een groot deel van het
noordelijk halfrond verspreidde) had twee belangrijke gevolgen: daling van de zeespiegel
doordat veel water in de vorm van ijs op het land werd vastgelegd, en dahng van Scandinavië en Schotland door de druk van het kilometers dikke ijspakket dat er bovenop lag.
De daling van het zeeniveau was tijdens de maximale ijsuitbreiding ca. 100 meter en het
Noordzeegebied was dan ook gedurende de glacialen grotendeels land. Waar geen ijs lag,
bevonden zich rivieren en meren maar vrijwel geen plantengroei. Het arctische of subarctische ("periglaciale") khmaat leidde tot rivieren die in de zomer veel smeltwater bevatten en grote hoeveelheden erosiemateriaal vervoerden. Ook het landijs vervoerde veel
erosiemateriaal. Het zand en grind dat de huidige Noordzeebodem vormt, en de dikke
pakketten daaronder, zijn dan ook voornamelijk gedurende de glacialen aangevoerd.
Vanwege de variaties in de ligging van de rivieren en de rand van het landijs vertoont de
Noordzeebodem een mozaïek van zand- en grindafzettingen, waarbij met name het grind
nog vrijwel op dezelfde plaats ligt als waar het indertijd werd neergelegd. Tengevolge van
de grote aanvoer van sediment tijdens de glacialen was de sedimentatiesnelheid (de hoeveelheid afgezet sediment per tijdseenheid) tot 10 x zo groot als tijdens het Tertiair.
De gevolgen van de daling van Scandinavië en Schotland door de ijsdruk werden merk-
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baar aan het eind van een glaciale periode, hetgeen het best bekend is van de laatste periode. De zee kwam omhoog door het smelten van het ijs, waarbij de zee het huidige niveau ongeveer 5000 jaar geleden bereikte en de zee bedekte ook de randen van Scandinavië en Schotland. Nadat het ijs was verdwenen, begonnen deze landmassa's te stijgen en
trok de zee weer terug: op het ogenblik liggen de vroegere strandafzettingen i n Noorwegen tot 220 meter boven zeeniveau. Gedurende de warme perioden tussen de glacialen in
was de Noordzee ongeveer zoals nu. In het laatste interglaciaal (het Eemien) was het zeewater iets warmer (vergelijkbaar met Arcachon in Zuidwest-Frankrijk) en stond de zee
ca. 5 meter hoger. De daling van de Noordzee ging echter door, zoals deze ook nu doorgaat, terwijl Schotland en Scandinavië omhoog kwamen, zodat de Eemien afzettingen in
de Noordzee nu onder jongere afzettingen liggen, maar in Noorwegen een eind boven
zeeniveau. Het Nauw van Galais, dat in het laat-Tertiair waarschijnlijk open was, raakte
in het begin van het Kwartair weer dicht, maar vanaf halverwege het Kwartair was er althans gedurende de interglacialen een open verbinding met het Kanaal. De huidige dateert van ongeveer 10.000 jaar geleden, maar toen was de Zuidelijke Noordzee nog grotendeels land. D k raakte ongeveer 7000 jaar geleden overstroomd.
De huidige Noordzee geeft een indruk hoe het er i n vroegere interglacialen uitgezien
moet hebben, terwijl op basis van de aard van het bodemsediment en de morfologie van
de zeebodem een reconstructie van de situatie tijdens de glacialen (tot op zekere hoogte)
mogelijk is. Op het ogenbhk is er vrijwel geen aanvoer van zand en grind maar alleen van
shb, dat voornamelijk afkomstig is van rivieren en van erosie en dat grotendeels bij of
aan de kust wordt afgezet (riviermonden, wadden, Duitse Bocht, Skagerrak/Kattegat/
Noorse Geul). Voor verreweg het grootste deel bestaat de Noordzeebodem uk sedimenten die gevormd z i j n tijdens glacialen of vlak daarna. Ook het huidige zeebodemreliëf dateert veelal van eerdere perioden, ook al is er nadien wel wat aan veranderd: dalen die
door landijs, smeltwater of glaciale rivieren zijn gevormd zijn nog aanwezig, soms (geheel of gedeeltelijk) opgevuld. Morene ruggen en smeltwatervlaktes zijn nog min o f meer
herkenbaar. Recentere zandruggen en zandduinen zijn ontstaan in de ondiepe gedeelten
van vooral de Zuidelijke Noordzee (Zuidelijke Bocht), waar getijstromen en golven veel
zand kunnen verplaatsen. Daarnaast is, vooral aan de oostzijde, land gevormd (België,
Nederland, Noord-Duitsland, Denemarken). De vorming van met name de zandduinen
laat zien hoe betrekkelijk het begrip "ouderdom" is. Het zand in de Zuidelijke Bocht is
grotendeels aangevoerd door de Rijn i n een periode waarin het vulkanisme i n de Elf el
nog niet van belang was, d.w.z. meer dan ca. 300.000 jaar geleden. De schelpen die men
er in aantreft, dateren uit het Tertiair en uk verschillende perioden van het Kwartair, met
uiteraard ook veel recente, en vrij veel exemplaren zijn afkomstig uit de relatief korte periode na de laatste ijstijd toen de Zuidelijke Bocht een wad was. De zandduinen zijn erg
stabiel, veranderen nauwelijks, en zijn waarschijnlijk gevormd toen de zeespiegel wat lager was, het getij wat sterker en de golfwerking bij de bodem wat intensiever.
Uit het bovenstaande overzicht van de geologie van de Noordzee blijkt dat enerzijds de
wereldwijde geologische ontwikkehngen — de continentplaatbewegingen en de klimaatsveranderingen — daar weerspiegeld worden, en anderzijds ontwikkelingen hebben plaats
gevonden die specifiek zijn voor de Noordzee en die er o.a. toe hebben geleid dat deze
rijk is aan aardgas en olie. De 275 miljoen jaar waarin er sprake is van een Noordzeebekken, omvatten ca. 6% van de totale aardgeschiedenis van 4.8 miljard jaar. I n wijder
verband heeft de vorming van het Noordzeebekken de voorwaarden geschapen voor een
rijke visserij maar ook, vanwege de open ligging naar het noordwesten, voor een sterk effect van westenwinden, vooral van noordwestenwinden, waardoor de Noordzee een ruwe
zee is en aan de zuidzijde hoge waterstanden kunnen optreden. Daar ontstond dan ook
de behoefte zich daartegen te verdedigen d.m.v. terpen en later van dijken. De Noordzee-

80
visserij (iiaring) was de basis voor de opi<omst van de Nederlanden in de vijftiende en
zestiende eeuw en de omstandigheden in de Noordzee waren gunstig voor de ontwikkeling van een handelsvaart tussen de Noordzeelanden die al van de vroege Middeleeuwen
dateert. Het was al gauw mogelijk een deel van de Noordzee over te steken in plaats van
langs de kust te blijven varen. Dit vormde de basis voor verdere zeevaart, eerst voor de
Noormannen, daarna voor Engelsen, Nederlanders, en in mindere mate Fransen en Duitsers, waardoor de landen rond de Zuidelijke Noordzee en het Kanaal het economisch
centrum van de wereld werden, ondanks de nadelen van ondiepten en zich verplaatsende
zandbanken. Het zou te ver gaan de geschiedenis hiermee te willen verklaren, maar wel
kan men met enig recht zeggen dat de basis voor deze ontwikkelingen hier ca. 275 miljoen
jaar geleden werd gelegd.
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R E C E N T E ONTWIKKELINGEN IN D E C Y T O M E T R I E
door
J . S . Ploem
Belangrijke ontwikkelingen in de laatste jaren op het gebied van de teehnische natuurkunde hebben een duidelijke invloed gehad op het medisch-biologisch onderzoek. Met
name zijn de mogelijkheden om metingen aan cellen te verrichten (cytometric) enorm
toegenomen. Dit is vooral te danken aan de ontwikkeling van micro-electronica, die automatische microscoopbesturing, metingen aan cellen en verwerking van grote hoeveelheden data heeft mogelijk gemaakt. Daarnaast heeft vooruitgang in de microscopie, zoals het gebruik van laserUchtbronnen voor reflectie- en fluorescentiemicroscopie bijgedragen tot de mogelijkheid zeer kleine hoeveelheden van een celsubstantie aan te tonen.
Een celsubstantie, waaraan veel metingen worden verricht, is het desoxyribonucleïnezuur
(DNA) m de celkern. Met beeldanalysecomputers gekoppeld aan een geautomatiseerde
microscoop kunnen cellen met een verhoogd DNA-gehalte o f met gemuteerd hemoglobine worden opgespoord, hetgeen toepassing vindt bij respectievelijk kankeronderzoek en
het aantonen van mutagene belasting in het miheu.
Naast beeldanalysecomputers zullen in deze bijdrage enige nieuwe microscopische ontwikkelingen worden besproken zoals de laser scanning microscopie, die vooral uitmunt
door zijn grote gevoehgheid; de reflecdecontrastmicroscopie, waarbij celstructuren met
gereflecteerd licht worden herkend; en een gecombineerd hchtmicroscoop/scanning electronenmicroscoop ( L M / S E M ) .
Beeldanalyse met computers (toepassing bij het
kankeronderzoek)
Ontwikkehngen in de micro-electronica, en technologische vooruitgang in de geautomatiseerde hchtmicroscopie en de beeldbewerking hebben er voor gezorgd dat systemen ontwikkeld werden en worden, waarvan bepaalde capaciteiten vergelijkbaar o f zelfs superieur zijn aan die van de mens. Hierdoor is het onderzoek naar automatisering en objectivering van de cytologische kankerdiagnostiek sterk gestimuleerd. Verschillende groepen
m Nederiand en in het buitenland onderzoeken de mogelijkheid het cytologisch onderzoek naar baarmoederhalskanker, prostaatkanker, blaaskanker, etc. te vervangen o f te
verbeteren met beeldanalysemethoden.
Het huidige cytologische routine-onderzoek bestaat uit het visueel opsporen met het
microscoop van afwijkende cellen in celuitstrijkjes. B i j baarmoederhalskanker echter is
het voorkomen van uitstrijkjes met voor kanker verdachte cellen slechts ca. 5 op 1000
uitstrijkjes. Dit betekent dat zeer veel negatieve uitstrijkjes bekeken moeten worden. Om
te voorkomen dat voor kanker verdachte cellen in de relatief zeldzame positieve uitstrijkjes over het h o o f d gezien worden, moeten alle preparaten met onverminderde aandacht
nagekeken worden. Het zorgvuldig nakijken van 995 negatieve uitstrijkjes per 1000 is natuurlijk een zware opgave. Volgens gegevens uit de hteratuur kan bij deze werkwijze ech-
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ter toch nog 1 op de 10 positieve uitstrijken gemist worden, ondanks het feit dat er wel
kankercellen in de uitstrijkjes aanwezig waren. Hoewel dit type fouten gelukkig geringer
is in goede cytologische lobaratoria, is vermindering van het aantal fout-negatieve diagnoses het voornaamste doel van geautomatiseerde cytologie. Een betrouwbare screeningsmachine zou in de toekomst wellicht uitkomst kunnen bieden voor dit belangrijke
probleem. Behalve automatiseringsonderzoek worden thans onderzoekingen uitgevoerd
naar meer geobjektiveerde cytologische diagnostiek met behulp van kwandtatieve microscopie. Deze zijn gericht op het vaststellen van de diagnostische en prognosdsche betekenis van kwantitatieve celkenmerken in de klinische cytologie.
Geautomatiseerde
analyse van microscopische preparaten in Leiden
Bij het onderzoek in Leiden wordt gebruik gemaakt van het Leidse Televisie Analyse
Systeem (LEYTAS). Dit systeem is opgebouwd uit een microscoop, waarvan de functies
geheel geautomatiseerd zijn, een TV-camera, een beeldanalysysteem, een 4-bit grijswaardegeheugen en enkele microcomputers (fig. 1). L E Y T A S en de beeldtransformaties voor
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Fig. 1. De LEYTAS opstelling. Van links naar rechts: de printer, het microscoop, df terminal en de monitor waarop de in het geheugen opgeslagen alarms zijn afgebeeld.

het analyseren en meten van celkernen zijn ontwikkeld in samenwerking met respectievelijk de optische industrie (Leitz, West-Duitsland) en het Instituut voor Mathematische
Morfologie (Fontainebleau, Frankrijk). Het Koningin Wilhelmina Fonds en het Praeventiefonds leverden voor het onderzoek belangrijke financiële steun.
Een van de uitgangspunten van het Leidse onderzoek is gebruik te maken van de
kwantitatieve mogelijkheden van de machine zonder daarbij het menselijke beoordelingsproces uit het oog te verliezen. Cellen die door de computer in de preparaten als verdacht aangewezen worden, kunnen dan ook weer teruggevonden worden met behulp van
een microscooptafel voorzien van stappenmotoren. Hierdoor is een visuele beoordeling
van het oorspronkelijke microscoopbeeld door de cytoloog mogelijk ter verificatie van
de uitslagen van de computer. Het beeldanalyseprogramma van de computer biedt ook
zeer goede mogelijkheden voor opslag in het computergeheugen van beelden van ver-
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dachte cellen die na afloop van de "screening" op een TV-monitor bekeken kunnen worden. Dit is ontwikkeld om een maximale mens-machine interactie te bereiken. Hierdoor
wordt het toepassingsgebied in de klinische cytologie zo breed mogelijk gehouden en is
LEYTAS ook bruikbaar wanneer volledige diagnose door de machine alleen, niet mogel i j k is.
Invoer van dit type beeldanalysecomputer verandert het aantal arbeidsplaatsen voor
cytologische anahsten waarschijnlijk niet. De meerdere kosten van de mens-machine
combinatie voert naar verwachting tot een belangrijke verbetering van het gemiddelde resultaat.
De microscopische preparaten worden via de TV-camera ingevoerde beelden door
middel van beeldtransformaties in het beeldanalysesysteem geanalyseerd. Tijdens deze
beeldtransformaties worden alle objecten met behulp van mathematische morfologie getest aan combinaties van grijswaardedrempels en objectgrootten. Indien objecten aan bepaalde tevoren vastgestelde criteria voldoen, worden deze objecten getoetst aan artefactverwijderingsalgorithmen om overlappende cellen o f vuiltjes in het microscopische preparaat die ook aan de selectiecriteria voldoen weer te verwijderen. Objecten die deze artefactverwijdering overleven, worden i n een grijswaardegeheugen als " a l a r m " opgeslagen.
De in dit geheugen opgeslagen beelden kan men visueel beoordelen op een aparte T V monitor. Per preparaat worden 1600 beeldvelden met L E Y T A S gescreend. A a n het einde
van de analyse is dan bekend hoeveel cellen zich in het preparaat bevinden en hoeveel
alarms er gevonden zijn.
Een baarmoederhalsuhstrijkje wordt door de machine als verdacht voor kanker beschouwd indien het percentage alarms boven een bepaalde dempel komt. Van de 300 uhstrijkjes waarin zich voor kanker verdachte cehen bevonden, werd er slechts één door de
machine niet gevonden. Totaal werden bijna 700 uitstrijkjes zonder tekenen van kanker
met de machine onderzocht. Daarvan werd 13% door de machine ten onrechte als verdacht voor kanker gediagnostiseerd. Aangezien echter ahe alarms zichtbaar zijn op een
TV-monitor (16 per beeldscherm), kunnen van de door de machine als verdacht beoordeelde uitstrijkjes alle alarms op een eenvoudige snelle wijze bekeken worden. Hierdoor
kan men de " f o u t e " alarms (overiappende cellen en vuiltjes) van de " w a r e " alarms
(losliggende celkernen) onderscheiden. Vermindering van het totale aantal alarms met
het aantal foute alarms resulteert in een duidelijke daling van het percentage uitstrijkjes
dat door de machine ten onrechte als verdacht was geclassificeerd en wel van 13 naar 8%.
Van de nu als verdacht overgebleven uhstrijkjes kunnen de alarms in het microscoop gereloceerd worden, zodat een beoordeling door de cytoloog mogelijk is. De procedure van
celafname tot computeruitslag is schematisch weergegeven in figuur 2.
Naast een cytologische beoordeling, kan men ook metingen aan de door de machine
geselecteerde cellen verrichten. DNA-metingen bijv. van een door L E Y T A S geselecteerde celpopulatie kunnen informatie met betrekking tot de prognose van bepaalde vormen
van kanker verschaffen. Een dergelijk onderzoek is uitgevoerd in preparaten gemaakt u h
stukjes weefsel van ovarium- en mammatumoren. Hierbij bleek dat tumoren met veel
cellen van een hoog DNA-gehalte een ongunstiger ziektebeloop en dus slechtere prognose
hadden dan tumoren waarin deze cellen niet voorkwamen.
Nieuwe technische
ontwilclcelingen
Optimalisering van het optische systeem voor beeldanalyse heeft geresulteerd in een
nieuw type microscoop dat is uitgerust met een grootbeeld objectief (40x, N A 1.30). Het
beeldveld dat door een dergelijk objectief wordt gezien, is te groot voor de fysiologisch
bepaalde beeldboek die optimaal is voor het menselijk oog; door een TV-camera kan dit
beeldveld echter wel overzien worden. Doordat het beeld dat de TV-camera bereikt ook
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nog verkleind wordt met een factor 2 is de uiteindelijke vergroting slechts 20x. Zo wordt
een ongewoon kleine totale vergroting bereikt voor een microscoopsysteem met een numerieke apertuur van 1.30 en met een pixelresolutie van 1 /tm. Hierdoor is het ook mogel i j k om een tweede, sterker vergroot, microscopisch beeld via een half-doorlaatbare spiegel op een tweede TV-camera te projecteren. B i j dit beeld zijn de TV-pixels teruggerekend op het microscopische preparaat sleehts 0.25 ^tm van elkaar verwijderd.
Het beeldanalysesysteem bestaat uh een "modular image analysis computer" ( M I A C ) ,
die is geconstrueerd rond een V M E en een T V bus (fig. 3). De hoofdprocessor is een M o terola 68.000; verder zijn in de M I A C opgenomen binaire en grijswaarde processoren,
geheugens en analoog naar digitaal converteren (figs. 4 en 5). De tijdcyclus voor basisoperaties is 20 msec. De alarms worden bewaard in een 8-bh grijswaardegeheugen. Dit resulteert in een hoge grijswaarderesolutie van de opgeslagen alarmbeelden. Met deze informatie kunnen niet alleen artefacten van losliggende cehen worden onderscheiden,
maar ook cytologische criteria zoals chromatine-ophopingen en hyperchromasie worden
herkend.
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De VME-bus verbindt de system control processor (SCP)
met de beeldverwerkende
modules (adam: analoog/digitaal
conversie;
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memory address processor/memory
cards; gpn: grey value processor non-linear; slave:
software beeldbewerking;
bis: binary serial processor). Via de VME-bus zorgt de SCP
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Vanuit de map/memkaart wordt een grijswaardebeeld
op de juttipingbus gezet en naar de gpn gestuurd. De
gpn maakt hiervan een grijswaardegradiënt
en stuurt hem door over dejumpingbus
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de thresholdoperatie
in de SCP. Het hieruit voortkomende
binaire beeld wordt door de
binaire processor
verder bewerkt en over de parallelbus
teruggestuurd
naar de
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De SCP nteet tijdens het transfer op de parallelbus het aantal pixels.
Laser scanning
microscopie
In de laatste 5 jaar zijn lasers in toenemende mate ingezet voor kwantitatieve microscopie. De stabiliteit van moderne laser lichtbronnen is thans zodanig, dat nauwkeurige metingen aan geringe concentraties van celsubstanties mogelijk zijn. Naast instrumentele
ontwikkelingen aan diverse universitaire laboratoria zijn kort geleden ook commerciële
laser scanning microscopen ter beschikking gekomen. Een ervan werd door de firma Carl
Zeiss te Oberkochen (West-Duitsland) ontwikkeld. Van dit instrument werd een prototype in het Laboratorium voor Cytochemie en Cytometric verder uitgebouwd met een
mogelijkheid voor fluorescentiemicroscopie met een conventionele hchtbron. Dit gemodificeerde instrument biedt een variëteit in optische methoden, zoals fasecontrast, reflectiecontrast, interferentiecontrast, absorptie- en fluorescentiemicroscopie. Daarnaast laat
de laser hchtbron zowel microscopie met doorvaUend licht alsook met opvallend licht
toe. Boeiende nieuwe medisch-biologische toepassingen zijn daardoor mogelijk geworden.
Door de grote lichtintensiteit die met de laser lichtbron kan worden bereikt, is bijv. een
zeer lage vergroting met een slechts 2,5 x vergrotend objectief mogelijk. Dit blijkt van
groot belang om zenuwweefsel nader te bestuderen. Eén van de belangrijkste kenmerken
van het zenuwstelsel is n l . de connectiviteit over relatief grote afstanden. Door met monoclonale antilichamen tegen neurotransmhters fluorescentiesignalen te genereren, kun-
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nen grote gedeelten van het zenuwweefsel via een eomputergeheugen in kaart worden gebracht, en kan een geheel beeldveld worden geanalyseerd. B i j fluorescentiemicroscopie
met conventionele belichting gaat het benodigde overzicht verloren bij de hoge vergroting die bij conventionele belichting noodzakelijk is.
Een andere boeiende ontwikkeling van het laser scanning microscoop — als gevolg van
het feit dat zeer lage fluorescentiewaarden gedetecteerd kunnen worden — is een mogelijke toepassing bij toxicologisch onderzoek. Sommige chemicaliën waaraan de mens in het
miheu is blootgesteld, verbinden zich n l . met het D N A van menselijke cellen. Uiteraard
gaat het hier om zeer kleine hoeveelheden. De binding van chemische stoffen met het
D N A kan met immunologische middelen worden aangetoond. Door de uiterst geringe
concentratie van het chemische product kan slechts een zeer zwak fluorescentiesignaal
worden bereikt. De laser scanner biedt hier nieuwe mogelijkheden door haar uiterste gevoeligheid.
Reflectiecontrast
microscopie
Hoewel wij als mensen in het dagelijks leven vrijwel uitsluitend kleuren beoordelen op de
reflectie van het opvallende licht, heeft men zich in de microscopie jarenlang geconcentreerd op beelden verkregen met doorvaUend licht. Een oud voorbeeld van beoordeling
met het menselijk oog van doorvaUend licht is het bekijken van glas i n lood ramen in kerken. Hoewel in de eerste jaren van de microscopie veel gekeken werd naar de reflectie van
licht, is pas in de laatste 10 jaar weer een toenemende belangstelling ontstaan voor de beoordehng van reflectie van microscopische preparaten. Hiertoe werd een aantal nieuwe
microscopische technieken ontwikkeld, zoals interferentiecontrast- en polarisatiemicroscopie, beiden met opvaUend licht.
Door onze groep in Leiden is in samenwerking met de optische industrie een microscopische techniek, de reflectiecontrast microscopie, ontwikkeld. B i j deze techniek wordt
gekeken naar de reflectie van cellen en weefsels die gekleurd zijn met de gebruikelijke cytochemische technieken. De stralengang is in het kort als volgt: intensief licht van een
hoge-druk kwiklamp wordt verticaal gepolariseerd en via een half-doorlaatbare spiegel in
een olie-immersie contrast-objectief gespiegeld (fig. 6). Een belangrijk deel van dit licht
wordt door het glasoppervlak en de metaaldelen van het objectief i n de richting van de
oculairen gereflecteerd. Door het inbrengen van een horizontaal gerichte polarisator
wordt het verticaal gepolariseerde licht voor het allergrootste deel geblokkeerd. Het m i croscopisch beeld dat men door de oculairen ziet is vrij donker. Het deel van het licht dat
niet door de lensoppervlakte wordt gereflecteerd, gaat door het objectief heen en bereikt
het celoppervlak. Indien zich hier nu cytochemische kleurstoffen bevinden die licht in
sterke mate reflecteren, zoals bijv. reactieproducten na een Giemsa o f een di-aminobenzidine-peroxidasekleuring wordt licht teruggespiegeld in de richting van de oculairen.
Licht dat door het objectief in de richting van het preparaat gaat, is echter een kwartlambdaplaatje gepasseerd dat in de frontlens van het olie-immersieobjectief is gemonteerd. Dit draait het licht 45 graden. Licht dat van het microscopische preparaat wordt
teruggekaatst, passeert opnieuw dit kwart-lambdaplaatje en wordt dus weer 45 graden
gedraaid. Totaal ontstaat hierdoor een 90 graden draaiing van het licht, waardoor dit
licht niet door de horizontaal gericht polarisator onder de oculairen wordt geblokkeerd.
Het menselijk oog o f de fotografische plaat wordt dus alleen getroffen door het licht afkomstig van het celoppervlak of van andere sterk reflecterende, dieper in de cel gelegen
delen.
Met behulp van de reflectiecontrast-microscopie bleek nu een bijzondere, practische
toepassing mogelijk. Bepaalde deeltjes o f sequenties in het D N A van een celkern kunnen
thans herkend worden met behulp van een nieuwe techniek die bekend staat als " i n situ
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hybridisatie". B i j deze methode wordt een nueleinezuur " p r o b e " bij de celkern gebracht. Indien de sequentie van de probe complementair is aan de sequentie in de celkern, zal de betreffende sequentie in de celkern door de probe worden herkend en zal samenvoeging van de twee sequenties optreden. Door een antilichaam tegen deze samengevoegde sequenties te koppelen aan immunoperoxidase en vervolgens bij de gehybridiseerde cel te brengen, kan een kleurreactie tot stand worden gebracht op de plaats waar
de nucleinezuurprobe zich samengevoegd heeft met de specifieke te onderzoeken sequenties op D N A , bijv. een bepaald gedeehe van een menselijk chromosoom. Het aldus verkregen reactieproduct heeft een sterk reflecterend vermogen. Voor het eerst kon nu b i j
menselijke chromosomen het reactieproduct van een zgn. "single copy gene" met een gewone lichtmicroscopische methode, de reflectiecontrast-microscopie, worden waargenomen. Tot nog toe was dit alleen mogelijk met autoradiografische methoden waarbij een
radioactieve merker wordt gebruikt die pas na enige weken resuheert in de ontwikkeling
van zilverkorrels. De hchtmicroscopische methode met reflectiecontrast-microscopie is
veel sneller en kan binnen 1 of 2 dagen al een resultaat geven. D i t is een voorbeeld van
een belangrijke medisch-biologische doorbraak, die berust op verbeteringen in microscopische technieken.
Gecombineerde
lichtmicroscopie en scanning
elektronenmicroscopie
Scanning electronenmicroscopie (SEM) geeft een beeld dat een schijnbaar driedimensionale impressie geeft van het celoppervlak met een relatief grote dieptescherpte en hoge resolutie. Uiteraard verbergt dit beeld van de oppervlakte van de cel de structuren die bin-
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nen in de cel liggen, zoals de kern. Met lichtmicroscopie (LM) kan men wel structuren
binnen de cel, vaak met behulp van cytochemische kleuring, duidelijk zichtbaar maken;
echter het is met Hchtmicroscopie niet mogelijk een gedetailleerd beeld van het celoppervlak te verkrijgen. De beide microscopische technieken complementeren elkaar min o f
meer. I n het verleden zijn scanning electronenmicroscopie en lichtmicroscopie vaak gecombineerd, maar door waarnemingen in afzonderlijke instrumenten. De microscopische preparaten moeten b i j deze oplossing van het ene instrument naar het andere worden getransporteerd. Onlangs is een instrument geconstrueerd waarbij beide microscopen in één instrument konden worden gecombineerd. Hierbij werd een compleet lichtmicroscoop in de vacuümkamer van een scanning electronenmicroscoop gebouwd (fig. 7).
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Fig. 7. De vacuümkamer van het gecombineerde LM/SEM instrument. Via een optische
brug worden de stralengangen naar de vacuümkamer geleid waarin zich de optiek voor
de LM bevindt.
Voor waarnemingen met dh gecombineerde microscoop moeten cellen op dekglaasjes
worden gemonteerd, waarna zij worden behandeld met een cytochemische kleuring voor
lichtmicroscopie en een kritisch-punt droogmethode en goudcoating voor scanning electronenmicroscopie. B i j dergelijke preparaten, waarbij bijv. D N A in de celkern gekleurd
is met een Feulgen-kleuring, kan tegelijkertijd een SEM-beeld van het celoppervlak alsook de fluorescentie van de celkern met L M worden waargenomen. B i j het onderzoek
van kankercellen heeft dit onmiddellijke betekenis. Men had weliswaar waarschijnlijk
kunnen maken dat kankercellen typische afwijkingen in het celoppervlak hadden. Met
het nieuwe gecombineerde instrument kan echter met grotere waarschijnlijkheid worden
vastgesteld dat men cellen bestudeert waarvan het lichtmicroscopische beeld zowel morfologisch als kwantitatief afwijkend is.

O V E R S O O R T V O R M I N G B I J W A L V I S A C H T I G E N (Cetacea)
door
P . J . H . van Bree
Uitzonderingen daargelaten, vindt soortvorming (speciatie) b i j dieren plaats door isolatie. Door een barrière, bijvoorbeeld door de vorming van een gebergte, het ontstaan van
een brede rivier of een zee-engte, raakt een deel van een populatie dieren gescheiden van
de rest van de populatie en door de scheiding stopt de uitwisseling van genetisch materiaal, zoals nieuwe genen-combinaties, micro-mutaties e.d. Langzamerhand worden de
twee delen van de oorspronkelijke populatie zo verschillend dat de individuen van de
twee populaties elkaar niet meer erkennen als sexuele partners. In dat geval zijn er twee
soorten ontstaan.
Het is moeilijk voor te stellen hoe in zee vele soorten van walvisachtigen ontstaan zijn
daar er in zee schijnbaar geen barrières aanwezig zijn. Toch blijkt bij nadere bestudering
dat ook in zee barrièrevorming kan plaats vinden en daardoor isolatie, die op zijn beurt
de aanleiding is van speciatie.
Walvisachtigen zijn zoogdieren die oorspronkelijk op het land leefden. Aan het begin
van het Palaeoceen (zo tussen de 64 en 54 miljoen jaar geleden) gingen deze landdieren
het water in. Men moet zich dat zo voorstellen dat de dieren eerst een soort rat-achtig leven gingen leiden, daarna een soort van otter-achtig bestaan, dan een soort van zeehonden bestaan, om ten slotte geheel aan het leven in het water aangepast te zijn. In het l i chaam en ook uiterlijk vonden allerlei veranderingen plaats (bijv. het verdwijnen van de
achterpoten, een nieuwe wijze van voortbewegen, het verlies van het baarkleed op enkele
haren op de bovenlip na, de sterke ontwikkehng van het onderhuidse vet, e t c , etc.) maar
de typische zoogdiereigenschappen bleven bestaan, zoals het baren van levende jongen,
het met melk voeden van de jongen, het ademen van lucht en de constante hchaamstemperatuur.
Uit fossiele vondsten weten wij dat de eerste walvisachtigen voorkwamen in betrekkelijk ondiepe tropische zeeën en dat de bakermat van de walvisachtigen, de Cetacea, lag in
de Tethyszee, een niet meer bestaande zee op de plaats van de huidige Middellandse Zee
en de Perzische Golf.
Reeds heel vroeg splitste de groep, de orde van de walvisachtigen, zich in drieën, de A r chaeoceti (die nu uitgestorven is), de Mysticeti o f Baleinwalvissen en de Odontoceti, de
Tandwalvissen. T o t de Baleinwalvissen behoren dieren als de Blauwe Vinvis, de Buitrug,
de Noordkaper en de Groenlandse Walvis. De onderorde van de Tandwalvissen, de
Odontoceti kan men verdelen in v i j f superfamilies, de Platanistoidea (de
Rivierdolfijnen), de Physeteroidea (de Potvisachtigen), de Monodontoidea (hiertoe behoren de Beluga en de Narwhal), de Ziphioidea (de Spitssnuitdolfijnen) en de Delphinoidea (de dolfijnen in engere zin). De eerste superfamilie, die van de Platanistoidea, bestaat al heel lang en is in de loop van de tijd maar weinig veranderd. Deze dieren waren
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oorspronkelijk bewoners van tropische zeeën maar toen de meer moderne Delphinoidea
zich in het Mioceen (26 tot 7 miljoen jaar geleden) ontwikkelden werden de meer primideve Platanistoidea uh de meest gunstige biotopen, de visrijke kustwateren, weggeconcurreerd. Z i j werden verdrongen naar het zoete water van grote rivieren, vandaar dat deze superfamilie de Nederlandse naam van Rivierdolfijnen draagt. Van de vroeger zo grote superfamilie kennen wij nu de volgende geslachten: Lipotes (in de Jang-tze-Kiang in
China), Platanista (in detjanges-Brahmapoetra en in de Indus), Inia (in de Amazone met
rijrivieren en in de Orinoco) en Pontoporia (in het mondingsgebied van de La Plata Rivier).
Zoals reeds vermeld leefden oorspronkelijk de dolfijnen behorende bij het geslacht
Platanista in de warme kustwateren voor het huidige India. Door concurrentie kwamen
zij in de rivieren; een populatie in het Ganges-Brahmapoetra complex en een populatie in
de Indus. Deze populaties zijn dus van elkaar gescheiden en door isolatie is speciatie,
soortvorming, opgetreden. De verschillen tussen de beide populaties is zo groot geworden dat wij nu twee soorten onderscheiden, Platanista gangetica in de Ganges-Brahmapoetra en Platanista minor (die vroeger Platanista indi heette) in de Indus.
Gezien het feit dat het gescheiden voorkomen in twee riviersystemen b i j Platanista
twee soorten opleverde, was er aanleiding, de Inia's nauwkeurig te bestuderen. B i j deze
studie bleek dat er drie populaties onderscheiden konden worden op verschillen in de
schedelbouw en het aantal tanden per kaakrij. Een afwijkende populatie in de bovenloop
van de Rio Madeira in Bolivia, een populatie in het Amazonegebied zelf en een nauw verwante populatie in het Orinoco gebied. Dank zij het feh dat in de laatste decennia zoveel
geologisch onderzoek verricht is, kan het ontstaan van genoemde populatie verklaard worden.
In het Mioceen bestond de landengte van Panama, de brug tussen Zuid- en Noord-Amerika, nog niet. Het Amazone-gebied waterde af naar de Stille Oceaan zijde, zo ter hoogte
van de grens tussen Ecuador en Colombia. Ter hoogte van Bolivia was er een reusachtige
lagune. De oorspronkelijke Inia's zijn van de Pacifische zijde zowel het Amazone-Orinoco gebied ingetrokken, als ook het lagunegebied bij Bolivia (figuur I A ) . I n deze toestand
is verandering gekomen door de vorming van de Andes, geologisch gesproken een heel
jong gebergte. Er ontstonden twee heel grote binnenmeren gescheiden door een betrekke-

Fig I. A-C: Drie stadia bij de soortvorming
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zie tekst.
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lijke lage landstrook, zo ter hoogte van Porto Velho en de grens tussen Brazihë en Bolivia
(figuur IB). De dolfijnen in de meren waren van elkaar gescheiden en er vond soortvorming plaats; Inia geoffrensis in het Amazone/Orinoco gebied en Inia boliviensis in het
meer dat in Bolivia lag. Een volgende stap in de geschiedenis was dat het Amazone- en
het Orinoco-gebied gescheiden gingen afwateren aan de Atlantische zijde van het continent. Wat later vrat de Rio Madeira zich door de „ w a l " tussen de twee binnenmeren en
liep het meer in Bolivia leeg. Nog steeds zijn er in de Rio Madeira tussen P ö r t o Velho en
Gujare M i r i n 21 watervallen en stroomversnellingen, dus uitwisseling van genetisch materiaal kan hoogstens van de bovenloop van de rivier naar de benedenloop plaats vinden.
Hoewel er nog een anostomose, een verbinding, bestaat tussen de Rio Negro, een zijrivier
van de Amazone, en de Orinoco, de Casiquiare, is het contact tussen de twee populaties
dolfijnen in de genoemde riviersystemen minimaal. Er zijn verschillen maar die liggen op
ondersoort niveau: Inia geoffrensis geoffrensis en Inia geoffrensis humboldtiana (figuur
IC).
Het volgende geval van speciatie dat aan de orde komt is bij het geslacht Ceplialor/iynchus, een geslacht dat behoort tot de meer moderne Delphinoidea. Van dat geslacht kennen wij in de koude wateren van het zuidelijke halfrond vier soorten en een populatie, die
mogelijk als ondersoort te beschrijven valt. Genoemde taxa zijn: C. eutropia voorkomend langs de kust van Chili, C.commersonii
aan de Atlantische zijde van zuidelijk
Zuid-Amerika, C.heavisidei in de koude wateren ten westen van Kaap de Goede Hoop in
Zuid-Afrika, een op commersonii gelijkende populatie bij de Kerguelen, een eilandengroep bij de vijfenzestigste breedtegraad van het zuidelijk halfrond en ten slotte C.liectori in de kustwateren van Nieuw Zeeland. AUe soorten worden gekenmerkt door het feit
dat zij geen duidelijke ,,snuit" hebben (het voorhoofd gaat geleideijk in de snuh over) en
dat zij bont gekleurd zijn (zwart-wit) (figuur 3B).
Hoe moeten wij ons nu de vorming van deze verschillende taxa voorstellen? W i j nemen
aan dat de oorspronkelijke Cephaiorhynchus
soort geleefd heeft i n de wateren rond
Vuurland, het zuidelijkste deel van Zuid-Amerika (figuur 2A). Tijdens de ijstijden in het
Pleistoceen vond er niet alleen een sterke ijsuitbreiding plaats in het noordelijke halfrond
maar ook op het zuidelijke halfrond. De ijskap op Antarctica was veel groter dan nu en
er ontstond een ijsbrug (mede doordat het zeeniveau toen veel lager was) tussen het Antarctisch schiereiland, over de Zuid-Orkney Eilanden, de Zuidelijke Sandwich Eilanden
en Zuid-Georgië naar Vuurland. En op het Zuid-Amerikaanse continent lagen er enorme

Fig. 2. A-C: Het Zuidpoolgebied
en de drie stadia bij de speciatie bij liet geslacht
Cephalorhynchus. De Romeinse cijfers in figuur 3C corresponderen met de Romeinse
cijfers in figuur 3A -i- B.
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Fig. 3. A-B: Links de vermoedelijke verwantsctiap tussen de soorten van fiet dolfijnengeslaciit Cephalorhynchus. Reciits sclietsmatig aangegeven fiet uiterlijk van de vijf taxa.

gletchers (een soort ijskap) tot aan de La Plata Rivier toe. Door de genoemde ijsbrug
werd de oorspronkelijke populatie in tweeën gedeeld en door isolatie vond er speciatie
plaats, namelijk in de ,,pre-eutropia"
soort en de ,,pre-commersonii"
soort (figuur 2B).
Overigens gebeurde dh ook met een in het uiterste zuiden levende Bruinvis soort. Door
de ijsbrug ontstonden bij dit geslacht Pfiocoena spinipinnis, hoofdzakelijk aan de Pacifische zijde levend, en Pfiocoena dioptrica aan de Atlantische kant levend. B i j de vorming
van de ijsbrug moeten wij ook beseffen dat de zeer sterke zeestroming, die circumpolair
over het zuidelijk halfrond stroomt, de Westenwind-drift, ophield te bestaan.
Door het weer warmer worden van de aarde smolten de ijskappen en zo ook de ijsbrug
tussen Antarctica en Zuid-Amerika. Dit laatste had weer tot gevolg dat de krachtige Westenwind-drift weer begon te stromen. Meegenomen door deze sterke stroom heeft er een
kolonisatie van pre-comrnersonii
dieren plaats gevonden naar de Benguela-stroom ten
westen van Zuid-Afrika. Deze dieren, die geen contact meer hadden met de oorspronkelijke vorm werden C.heavisidei. Een tweede en latere kolonisatie vond plaats en bij gelegenheid kwamen de dieren in de kustwateren van Nieuw Zeeland terecht (figuur 2C). Dat
werden C.hectori en betrekkelijk recent heeft het nog een keer plaats gevonden en van
die groep stammen de dieren van de Kerguelen. Dit laatste was zo recent dat er nog geen
duidelijke speciatie kon plaats vinden. Dat het,,meenemen" van groepen dolfijnen door
de Westenwind-drift niet alleen gebeurd is bij het geslacht Cephalorhynchus,
bewijst het
recente vinden van exemplaren van de Bruinvissoort Phocoena dioptrica (zie boven) b i j
de Auckland Eilanden ten zuiden van Nieuw Zeeland en bij MacQuarie Eiland. O f dit
enkele, geïsoleerde exemplaren betreft of een levensvatbare populatie is nog niet bekend.
Het verschijnsel van het afkoelen van de wereldzeeën en het weer opwarmen heeft zich
in de geologische geschiedenis verschillende keren voorgedaan. De laatste keer dat dit op
zeer duidelijke wijze gebeurde was tijdens de Pleistocene Ijstijden en het zal u bekend
zijn dat in betrekkelijk korte t i j d er een aantal temperatuurschommelingen waren (denkt
u maar aan de Gtinz, Mindel, Riss en W ü r m glaciaties, die elk weer uit een aantal koudeen warmteperioden bestonden). Het is te begrijpen dat door de temperatuurwisseUngen
ook de grenzen van koude en warme zeestromingen veranderden.
Op dh ogenblik is het tropische gebied van de Atlantische Oceaan van dat van de IndoPacifische Oceaan gescheiden door koude en zeer koude wateren in het noorden en in het
zuiden. De dichtstbijzijnde warme stroom loopt ten oosten van Z u i d - A f r i k a en deze
stroom neemt allerlei tropische zeedieren mee. Deze kunnen niet om de Kaap naar het
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noorden omdat daar de zeer koude Benguela stroom loopt. Toch hebben gedurende een
warmere periode dan nu een aantal tropische dolfijnsoorten uit het Indo-Pacifische gebied om de Kaap heen de Atlantische Oceaan kunnen „ b i n n e n shppen". Dat zijn b i j voorbeeld Kogia simus (een Dwergpotvissoort), Globicephala macrorhynchus
(de tropische Griend), Souza teuszii en Stenella clymene. Ondanks het feit dat dat,,binnen slippen" geologisch gesproken betrekkelijk recent gebeurde zijn er toch bij enkele soorten
zulke grote verschillen opgetreden dat wij van aparte Atlantische soorten moeten spreken
(Souza teuszii, Stenella clymene). B i j andere soorten vinden w i j nog geen verschillen
door de betrekkelijk korte isolatie Kogia simus), of zeer geringe verschillen (Globicephala macrorhynchus).
Het blijkt dat de speciatiesnelheid niet gelijk is bij de soorten.
Tijdens perioden dat de aarde afkoelde krompen de tropische zeegebieden steeds meer
in en op een gegeven ogenblik bestond er geen tropisch zeewatergebied meer. Op dat
ogenblik waren er voor de dieren slechts twee mogelijkheden - o f zij konden zich niet
aanpassen aan de koudere wateren en zij stierven dus uh (dit is veelvuldig gebeurd) öf zij
pasten zich aan aan het leven in koudere wateren. Als dan na zo'n koude periode het
weer warmer werd dan ontstond bij de evenaar weer een band, een strook van warm (tropisch) water. Ten noorden en ten zuiden van die band lag dan het koudere water waaraan
de dieren zich gewend hadden tijdens de koude voorafgaande periode. Het warmere water ging dus als barrière werken en isoleerde de twee aan koud water geadapteerde dolfijnpopulaties van elkaar.
Zo kennen wij b i j veel walvisachtigen noordelijke- en zuidelijke populaties, die veel of
weinig van elkaar verschillen. Bij sommige geslachten zijn de verschiUen zo groot dat wij
over twee verschillende soorten moeten spreken (Hyperoodon ampullatus in het noorden
H.pianifrons in het zuiden; Berardius bairdii in het noorden, Berardius arnouxü in het
zuiden), bij anderen zijn er slechts kleine verschillen zodat wij van ondersoorten spreken
(de meeste baleinwalvissen) en soms zien wij bijna geen verschillen tussen de noordelijke
en zuidelijke populaties (Globicephala melaena, de Griend). B i j dit type van speciatie
spreken wij van anti-tropische speciatie en van anti-tropische verspreiding.
Vatten wij het voorgaande samen dan blijkt dat de soortvorming bij Cetacea op dezelfde wijze verloopt als b i j landdieren, namelijk door barrièrevorming en door isolatie.
Soms is het proces van speciatie duidelijk te achterhalen, soms ook niet omdat wij slechts
de taxa zien, die momenteel nog leven. Van de uitgestorven soorten weten wij nog te weinig om ze zinvol in te passen.

WETENSCHAPSFILOSOFIE: HET LAATSTE KWARTAAL
door
S . J . Doorman
Inleiding
In een artikel, getiteld " O n Being Caught Between Dionysians and ApoUonians",' merkt
Gerald Holton (fysicus en wetenschapshistoricus) op dat er merkwaardigerwijze binnen
de krmg van natuuronderzoekers nauwelijks enige belangstelling bestaat voor kennistheorie. Vragen over de aard en de draagwijdte van natuurwetenschappelijke kennis worden doorgaans overgelaten aan filosofen en cultuurcritici. Holton acht dit geen verstandige houding: " . . .this lack of attention has become a costly luxury. . . A whole range
of problems — f r o m questions about the validity o f the scientific components of public
policy decisions to the need for a better understanding o f the roots of public conceptions
and misconceptions about science - would be clarified by a more widespread apprehension o f how scientific ideas are in fact obtained and tested".^
Holton geeft in zijn artikel een uiteenzetting van de diepe controverse tussen enerzijds
cultuurfilosofen, die een grote dreiging zien in het ongekwahficeerde geloof in de radonahteit van wetenschap en techniek voor het voortbestaan van humane samenlevingen
(de zgn. "Dionysians") en anderzijds wetenschapsfilosofen, die juist in diezelfde rationaliteit onze enige kansen op een verdergaande emancipatie zien (de "ApoUonians"). B i j
die laatste categorie moeten wij vooral denken aan logische positivisten en Popperianen.
Deze "Holton-controverse" is een belangrijk motief voor het hechten van enig belang
aan wetenschapsfilosofische dicussies. De controverse kan immers tamelijk onvoorspelbare en grillige culturele effecten hebben zoals een plotseUng hernieuwde belangstelhng
voor curieuze secten en magische praktijken. Ook bhjkt deze controverse onvruchtbaar
zonder een diepere analyse van de beide posities welke haar definiëren. Maar bovendien
zijn twee hedendaagse wetenschapfilosofische problemen, welke van direct belang zijn
voor de Hohoncontroverse, op zichzelf genomen reeds intellectueel stimulerend en uitdagend. De twee problemen, die ik hier bedoel, zijn:
1. het rationaUteits-probleem;
2. het realisme-probleem.
In het volgende geef ik een korte uiteenzetting van de achtergrond van het rationaliteits-probleem; vervolgens zal ik iets zeggen over een benadering van dit probleem in het
laatste kwartaal van deze eeuw. Het realisme-probleem wordt daarna aangeduid. Ten
slotte zal ik vier algemene conclusies formuleren.
Heitomsl
van het
rationaliteits-probleem
Een theorie over "rationaUteit" moet antwoord geven op vragen zoals: "Wanneer is het
rationeel om iets te geloven resp. om iets te beschouwen als waar?", " A l s rationeel ge-
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loof (een rationele overtuiging) gebaseerd moet zijn op evidenties, wat mag dan als evidentie tellen?". In het vervolg zal ik deze vragen aanduiden als
rationaliteitsvragen.
Het onloochenbare succes van de natuurwetenschappen heeft vanaf de zeventiende
eeuw ertoe geleid dat deze vragen werden toegesphst op het domein, dat als paradigma
werd gezien voor alle redelijkheid, en wel het gebied van wetenschappelijke rationahteit.
Filosofen probeerden een theorie te geven over het wetenschappelijke denken, die zou
moeten verklaren waar natuurwetenschap en techniek hun succes aan te danken hebben;
daarmee groeide tevens de neiging om het gebruik van de term "redelijkheid" te beperken tot "wetenschappelijke rationahteit". De achilles-hiel van zulke theorieën bestond
echter hieruit, dat theorieën over het denken noodgedwongen speculatief, dus volgens de
gangbare ideeën niet erg wetenschappelijk konden zijn. Denken immers vindt plaats in de
menselijke geest (aldus de standaard metafoor!); denkprocessen zijn derhalve niet rechtstreeks toegankelijk voor een systematische bestudering.
Gedurende de eerste twee kwartalen van deze eeuw (1900-1950) vond evenwel in de f i losofie de zgn. linguïstische wending plaats; mede door de grote vernieuwingen van Frege
en Russel op het gebied van de logica leek een systematische bestudering van wiskundige
en natuurwetenschappelijke uitdrukkingsmiddelen grote beloften in te houden voor een
systematische en wetenschappelijk verdedigbare beantwoording van onze rationahteitsvragen. Filosofen, die werkzaam waren in deze zgn. analytische traditie verdedigen de algemene these, dat er slechts twee soorten van zinvoUe problemen te onderscheiden zijn,
te weten empirische problemen (welke behandeld moeten worden door wetenschappelijke onderzoekers) en betekenisproblemen over de (wetenschappelijke) taal. Op basis van
deze these kon het volgende filosofische project als zinvol worden beschouwd:
Probeer door logische analyse van wiskundige- en natuurwetenschappelijke uitdrukkingsmiddelen een exacte betekenistheorie te geven voor de wiskundige- resp. de natuurwetenschappelijke taal; tracht op basis daarvan een precieze verduidelijking te geven van
algemene noties zoals "wetenschappelijk begrip", "wetenschappelijke wet", "wetenschappelijke evidentie", "wetenschappelijke steun voor een vermoeden, gegeven zekere
evidenties".
Een algemene theorie over de wijze waarop (in een logisch beschrijfbare zin) wetenschappelijke wetten (overtuigingen) worden gerechtvaardigd geeft dan het gezochte antwoord op de vraag waaruit wetenschappelijke rationaliteit bestaat.
In het derde kwartaal van deze eeuw kwam dit project in grote moeilijkheden. Deze
stand van zaken wordt vaak als rationaliteitscrisis aangeduid. Deze moeilijkheden vonden hun oorsprong in twee ontwikkelingen.
1. De taalfilosofische vooronderstellingen van het project werden door de Amerikaanse
filosoof Quine aan een scherpe kritiek onderworpen. Binnen het bestek van deze
voordracht moet ik mij ertoe beperken slechts te vermelden, dat Quine's kritiek onder
meer imphceerde dat de gehanteerde betekenistheorieën niet bewerksteUigden wat
men er aanvankelijk van verwachtte; bovendien bleek het niet goed mogelijk om de
hierboven genoemde scherpe scheiding van twee soorten van zinvolle problemen te
handhaven. Doch daarmede kwam zelfs het hele onderscheid tussen zinvolle- en zinloze problemen (en dus het filosofische project zèlf) onder zware druk te staan.^
2. Filosofen hadden steeds aangenomen, dat wij ons de geschiedenis van de natuurwetenschappen moeten voorstellen als een ontwikkeling die zich het beste laat karakteriseren als continue vooruitgang. De begrippen "rationahteit" en "vooruitgang" zijn
in deze voorstellingswijze intiem met elkaar verbonden. De historische- en filosofische
bestudering van de geschiedenis der natuurwetenschappen door T.S. Kuhn maakte
evenwel een abrupt einde aan de vanzelfsprekendheid van deze opvatting. Historisch
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onderzoek schijnt namelijk een alternatief beeld van de wetenschapsgeschiedenis te
bekrachtigen. I k noem hier twee kenmerken van dat beeld:
a. de ontwikkeling van de natuurkunde laat een beeld zien van diepe breuken, waarin
zich opvattingen over feiten, methoden, evidenties en relevantie radicaal wijzigen.
Dit gaat in tegen de veronderstelde continuïteit;
b. voor theorieën, die gescheiden zijn door zo'n breuk, geldt dat zij eigenlijk niet
meer vergeleken kunnen worden. Zo kan men zelfs "succes" niet als vergelijkings¬
criterium beschouwen, aangezien de breuk ook op de opvattingen over dat begrip
van invloed is. Doch dit gaat in tegen de veronderstelling over constateerbare
vooruitgang.
Met deze bevindingen in de hand konden cultuurfilosofen beweren, dat het filosofische project van de eerste twee kwartalen van deze eeuw probeerde een historische fictie
te verklaren met logisch inadequate middelen, zich baserend op een verkeerd beeld van
de taal. I n dh verband wil ik met enige nadruk wijzen op de filosofische vruchtbaarheid
van het oorspronkelijke project: hier werd een filosofische verklaringspoging zó ingekleed, dat de poging in beginsel kon mislukken; en van de mislukking hebben wij veel geleerd.
Uiteraard lokte de "rationahteitscrisis" verschillende reacties uk.^ Sommige filosofen
(waaronder een aantal van Holton's "Dionysians") omarmden een radicaal (sceptisch)
relativisme ten aanzien van wetenschap en techniek. Anderen probeerden door zowêl detaillering van de logische middelen (abstracte modeltheorie) als liberalisering van hun
toepassmg tot een verbeterde analyse van de logische structuur van fysische theorieën te
komen.*'
Weer anderen probeerden om de juiste lessen uit het werk van Quine en Kuhn te trekken door hun aandacht te richten op grotere eenheden zoals bijvoorbeeld hele onderzoekstradities.'
In het licht van deze filosofische ontwikkelingen is het niet onverstandig om het geloof, dat een goed begrip van "wetenschappelijke radonaliteit" de exclusieve toegang
verschaft tot een adequaat antwoord op onze rationaliteitsvragen enigszins te relativeren
Ik bespreek hieronder in het kort zo'n relativering.
Het rationaliteitsprobleem
in het laatste kwartaal
In een nog te verschijnen pubUkatie»* wijst de Duitse wetenschapsfilosoof G B ö h m e op
de omstandigheid, dat tijdens de Verlichting (dus ten tijde van de oprichting van uw
maatschappij) aan de natuurwetenschap naast de theoretische functie van het verklaren
van natuurverschijnselen een belangrijke maatschappelijke functie werd toegekend- de
nieuwe natuurwetenschap moest door het leveren van kritiek op de antieke fysica het
daarmede mtiem verweven antieke wereldbeeld vernietigen. Maatschappelijke vooruitgang werd immers slechts tegengehouden door onwetendheid, welke werd gevoed door
dat wereldbeeld.
Doch dezè opvatting leidde gaandeweg tot een nieuw en wellicht even dubieus vooroordcel, te weten dat de moderne natuurwetenschap een zgn. wetenschappelijk wereldbeeld moest produceren dat een soortgelijke rol zou kunnen spelen als het antieke wereldbeeld. Een echo van dit geloof is terug te vinden bij K. Popper en zijn volgelingen (typerende voorbeelden van "ApoUonians"); de methode welke volgens Popper eigen is aan
wetenschappen belichaamt een redelijkheidsvorm, die naar zijn mening de motor zou
kunnen zijn van maatschappelijke tolerantie, dus vooruitgang.'
Böhme merkt terecht op dat het een uiterst kwetsbaar vooroordeel is om te denken dat
er slechts één werkelijkheidsbeeld is dat dan tevens relevant zou moeten zijn voor al onze
problemen. Wetenschappelijke kennis is kennis van specifieke objecten, die op cen^ped-
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fieke wijze worden benaderd. Dit heeft twee belangrijlce consequenties voor de taak van
wetenschapsfüosofie ten aanzien van het rationaliteitsprobleem. Wetenschapsfilosofie
moet:
1. een beschrijving geven van die specifieke benaderingswijze op basis van conceptuele
en historische analyse van specifieke natuurwetenschappelijke theorieën en onderzoektradities (indirect kunnen daarmede de reële objecten waarom het in de benaderingswijze gaat, worden afgebakend in hun specificiteit);
2. een verduidelijking geven van die contexten van sociale praktijken, waarin wetenschap wèl respectievelijk juist niet de beste soort kennis representeert.
Aldus kan zij waken tegen een dominante wetenschappelijke definhie van "de realiteit".
Natuurwetenschap is immers op zichzelf genomen géén inhumane activiteit. De gevaren
van dehumanisering, waarvoor Hohon's "Dionysians" waarschuwen, liggen veel meer
in het geloof in een alles dominerend wetenschappelijk wereldbeeld, waarbinnen andere
zinvolle menselijke activiteiten, zoals het vorm geven aan sociale loyahteiten, geen eigen
plaats meer kunnen vinden.
Dit standpunt over de taak van wetenschapsfilosofie ten aanzien van het rationaliteitsprobleem wint steeds meer veld. Er zijn diverse Amerikaanse en Engelse filosofen die
fundamenteel natuurfilosofisch onderzoek van meer technische aard paren aan een verwante benadering van het rationalitehsprobleem, te weten H . Putman, N . Goodman en
I . Hacking.
Enkele opmerkingen over liet
Realisme-probleem
Laten wij thans twee vragen beschouwen van een geheel ander karakter: " W a t beweert
een theorie (zoals bijv. de beste natuurkundige theorie van dit moment) over de werkelijkheid?", " W a t is waarheid?".
Een naïeve realist zal, ongehinderd door filosofische (logische!) subtiliteiten, het volgende stellen: het antwoord op de tweede vraag moet luiden "correspondentie van resp.
overeenkomst tussen wat beweerd wordt en wat in de werkelijkheid het geval i s " ; daarmede is het antwoord op de eerste vraag vastgelegd: "Dat de werkelijkheid is zoals de
theorie zégt dat de werkelijkheid i s " .
Deze realistische stelhngname was in het geheel niet populair bij de logische positivisten. Z i j vonden de notie "correspondentie resp. overeenkomst" een uiterst glibberig,
speculatief en derhalve onwetenschappelijk begrip.
Bij Popper en zijn leerlingen lag dit anders. Popper verdedigde een beeld van wetenschappelijke vooruhgang (en daarmede tevens van de rationalitet van wetenschap) dat
sterk geïnspireerd was door de ontstaansgeschiedenis van de algemene relativheitstheorie. Theorieën worden volgens Popper niet zozeer inductief afgeleid uit eerder beschikbare data, doch veelmeer als een gedurfde verondersteUing geponeerd om tot een oplossing
van een eerder gegeven probleem te komen, teneinde eerst dan getest te worden via experimenten. Cruciale evidentie voor de algemene relativiteitstheorie (1915) werd eerst in
1919 verzameld door waarnemingen van bepaalde sterposities bij een totale zonsverduistering. Het doel van een test is dus steeds het uhschakelen van onware veronderstellingen. Popper was van mening dat het uitschakelen van onware verondersteUingen (het enige dat wij met een test kunnen bereiken!) vooruhgang betekent in die zin, dat het geheel
van onze opvattingen over de werkelijkheid daardoor "waar-achtiger" wordt. Popper
had dus een variant van het realisme nodig om wetenschappelijke vooruitgang (en daarmee ook de rationahteit van wetenschap) te kunnen karakteriseren, gegeven zijn opvattingen over de ontwikkehng van theorieën. Wetenschappelijke vooruitgang betekent
dan: opeenvolgende theorieën geven een steeds meer waarachtig beeld van de werkelijk-
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heid. Daarmede wordt realisme de basis van een analyse van wetenschappelijke rationaliHet vasdopen van het filosofische project van de logische positivisten droeg er toe bij
dat m het derde kwartaal van onze eeuw Popper's ideeën snel aan populariteit wonnen
Daarmede verwierf het reahsmeprobleem een steeds meer centrale positie in de wetenschapsfilosofie. Het gaat erom begrippen als "waarheid", "waar beeld van de werkelijkheid zodanig precies te analyseren dat men het reahstische antwoord op de vragen van
het begin van deze paragraaf coherent kan verdedigen.
Van de kwesties, die in het laatste kwartaal aan de orde zijn wü ik er drie noemen:
1. Kan een coherente vorm van reahsme worden verdedigd? De positie staat onder druk
van een aantal der argumenten, die ik heb genoemd bij de bespreking van de zgn rationahteitscrisis. Z o is het niet helemaal duidelijk hoe ahe argumenten die pleiten voor
een onvergelijkbaarheidsthese (vgl. 2b op pag. 93) gecombineerd kunnen worden met
de reahstische positie zonder dat daarbij een te sterke notie van "correspondentie"
wordt gebruikt.'"
2. Is de reahstische positie coherent verdedigbaar in combinatie met de quantummechanica? Hier IS sprake van een diep probleem, dat om grondige analyses vraagt van de
logische structuur van de fysische theorie."
3. Als de standaard filosofische versies van reahsme géén oplossing geven van de onder 1
en 2 genoemde problemen, welke subtielere versie van reahsme, die tevens zoveel mogelijk recht doet aan onze intuïties ter zake, moeten wij dan hanteren? Er zijn pogingen om de exclusief linguïstische inkleding van het realismeprobleem ("waarnaar verwijzen abstracte termen als 'elektron', 'gen' in een theorie?") af te schudden en zich
meer te richten op een analyse van de experimentele praktijk. Zo verdedigt Hacking
dat wij onze eenzijdige pré-occupatie met "theorieën die de werkelijkheid representeren" moeten vervangen door systematische studie van de wijze waarop w i j met behulp van experimenten interveniëren in de werkelijkheid.
A l met al laat dit laatste kwartaal van de twintigste eeuw een levendig beeld van wetenschapsfilosofische activiteiten zien, die meestal gericht zijn op zowel logische en linguïstische als historische onderwerpen.
Uiteraard hebben het rationahteitsprobleem en het realismeprobleem reeds een lange
filosofische geschiedenis. Ons diepere inzicht in logica, taal en wetenschapsgeschiedenis
stelt ons in staat tot een inkleding en behandeling van deze problemen te komen die weliswaar geen beshssingen forceert in alle controverses, doch die wel de verschUlende posities beter argumenteerbaar maakt.
Algemene

conclusies

Putman heeft onlangs nog eens de aandacht gevestigd op een belangwekkende opmerking van Kant over speculatieve filosofie.'^ Kant formuleert een diagnose en een aanbevehng. Eerst de diagnose: wij hebben allemaal een diepe impuls om een noodzakelijkerwijze speculatieve theorie te ontwikkelen die ons zegt hoe de wereld op zichzelf genomen
is; die impuls hgt m onze redelijke aard, doch is principieel niet reahseerbaar. Kant's aanbeveling Imdt nu als volgt: sublimeer die metafysische impuls in het morele project om
een betere wereld te maken; dat is iets wat wij in beginsel behoren te doen
Tegen de achtergrond van deze aanbeveling wil ik tot slot vier algemene conclusies formuleren.
Conclusie 1. Onder invloed van Quine's dictum "Language is a social a r t " (de openingszin van Qume [1960], zie voetnoot 3) is er in dit laatste kwartaal terecht meer aandacht
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voor de sociaalpragmatische aspecten van een betekenistheorie voor de (wetenschappelijke) taal. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke verzwakking van de "representatiemetaf o o r " ("onze theorieën representeren de werkelijkheid").
Conclusie2. De vruchtbaarheid van de twintigste-eeuwse wetenschapsfilosofie ligt hierin:
er worden filosofische projecten geformuleerd, die systematisch en nauwkeurig genoeg
geconcipieerd waren om te kunnen mislukken. Mede daardoor ontsnapten zij aan Kant's
diagnose.
Conclusie 3. Het belangrijkste methodologische probleem voor de (analytische) wetenschapsfilosofie i n dit laatste kwartaal laat zich aldus formuleren: hoe kunnen w i j onze
conceptueel-analytische (logische) middelen zodanig relativeren dat wij enerzijds de geschetste posities over de beide problemen kunnen onderwerpen aan systematische kritiek,
anderzijds recht doen aan Kant's aanbeveling? Dit leidt onder meer tot onderzoek naar
de meest passende combinatie van logisch- en historisch onderzoek van wetenschappelijke ontwikkehngen.
Conclusie 4. De twee geschetste controversen (over de rationaliteitsvragen en over de realiteitsvragen) zijn van direct belang voor een intellectueel adequate benadering van de
cuhurele "Hohon-controverse", die ons allen (fysici en leken!) raakt.
Ik hoop, dat ik met dk schetsmatige overzicht enige, ook fkosofisch hanteerbare, belangstelling voor die diepste controverse heb gewekt.
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KLEUM EN KLEURGEWAARWORDING
door
J . Walraven
Inleiding
De wereld die wij zien ziet er solide en tastbaar uit, maar wordt in feite gecreëerd uit licht.
In dat hcht, een smal bandje (0,0003 mm) uh het elektromagnetisch spectrum, ligt de informatie besloten waaruit ons visuele systeem de vorm, lokatie en materiële eigenschappen van de ons omringende objecten afleidt. Deze onderscheiden zich van elkaar door
kleurverschillen en men zou daarom kleur kunnen beschouwen als het ,,substraat" van
onze visuele perceptie. Maxwell, de geniale Schotse natuurkundige, die aan de wieg stond
van de psychofysica van het kleurenzien, formuleerde het als volgt: ,,A11 vision is colour
Vision, for it is only by observing differences in colour that we distinguish the forms o f
objects, 1 include differences in brightness or shade among differences o f colour".
Het (kleuren)zien is zo'n integraal bestanddeel van onze ervaringswereld, dat het moeite kost er bewust bij stil te staan en ons af te vragen waar kleur nu eigenlijk vandaan
komt. Het antwoord op die vraag werd al gezocht door de Griekse filosofen, met name
door Aristoteles, wiens leer dat kleur ontstaat uit de interactie van licht en donker nog
doorklinkt in Goethe's benadering van dit fenomeen. Dankzij het genie van een Newton,
merkwaardigerwijs door Goethe verguisd, kon echter pas inhoud aan de intuïtie van
Aristoteles worden gegeven. De licht-donker interactie is niets anders dan een selectieve,
d.w.z. golflengte-afhankelijke, absorptie o f uitdoving van het licht, wanneer Hcht en materie met elkaar in aanraking komen. Zoals uit het nu volgende zal blijken is dit echter
pas de eerste stap in de verklaring van het verschijnsel kleur.
Stimulus

en respons

Het woord ,,kleur" wordt meestal gebruikt als aanduiding van iets wat zich buiten ons
bevindt. We zeggen bijv. „ h e t gras is groen". Het gras is echter niet groen, het heeft
slechts de eigenschap de spectrale samenstelling van het opvallende (zon)licht zodanig te
veranderen dat het gereflecteerde Hcht bij ons (maar waarschijnlijk niet bij een kat) een
gewaarwording opwekt die wij verwoorden als „ g r o e n " . Er is dus sprake van een stimulus, het (gereflecteerde) licht dat het netvlies treft, en een respons, de kleurgewaarwording.
De kleurstimulus is een fysisch gegeven, meetbaar in fysische grootheden zoals golflengte en energie. I n figuur 1 ziet men daar een voorbeeld van. Het laat zien hoe de lichtenergie over het spectrum is verdeeld bij een stimulus die door ons als lichtgroen zou worden waargenomen.
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Figuur 1. Twee liieurstimuli, respectieveiijl< opgebouwd uit een over liet gelmie spectrum,
continu variërende energieverdeling,
en een discontinue
verdeling, samengesteld
uit
sleclits twee smalle
golflengtebandjes.
In figuur 1 is ook een discontinue spectrale energieverdeling afgebeeld, die is opgebouwd
uit slechts twee smaOe bandjes, gecentreerd rond golflengten van 490 en 580 nanometer
(1 nm = 1 0 " ' m). Een dergelijk gereduceerd spectrum vinden we bijv. b i j de gasontladingslampen die gebruikt worden voor straatverhchting.
Hoewel we een kleur fysisch kunnen representeren op de wijze zoals getoond in figuur
1, wil dat nog niet zeggen dat we vandaar uit een brug kunnen slaan naar wat we zien. We
kunnen bijv. niet zonder meer zeggen of de hier getoonde stimuh, die fysisch zo totaal
verschiUend zijn, veel of weinig van elkaar zullen verschiUen voor wat betreft de daarbij
behorende kleurgewaarwordingen. Voordat we daar een uitspraak over kunnen doen,
moeten we eerst weten wat er in ons oog met het Hcht gebeurt.
Van licht naar
receptorsignaal
Het licht dat in het oog vah wordt in het netvlies geabsorbeerd in gespeciahseerde, met
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lichtgevoelig pigment gevulde zintuigcellen, de fotoreceptoren. De receptoren kunnen
worden onderverdeeld in twee soorten: de staafjes (zo genoemd vanwege hun langgerekt
cilindrische vorm), die dienen voor het zien bij nacht, en de kegeltjes (zo genoemd vanwege hun enigszins taps toelopende vorm), die overdag werkzaam zijn. De staafjes zullen
hier onbesproken blijven, omdat die van ondergeschikt belang zijn voor het kleurenzien.
De kegeltjes vallen uiteen in drie klassen, respectievelijk afgestemd (d.m.v. hun pigment) op het kortgolvige (blauw), het langgolvige (rood) en het middengolf gebied
(groen) van het spectrum. Ze worden dan ook wel aangeduid als blauwe (B), groene (G)
en rode (R) receptoren. In figuur 2 ziet men de absorptiekarakteristieken van de verschillende kegeltjes, zoals afgeleid op grond van gegevens uit psychofysische experimenten.
Recente fysiologische gegevens stemmen hier goed mee overeen.
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Figuur 2. Spectrale absotptiekaral(teristiel(en
foloreceploren
van het menselijk oog.

van de rode (R), groene (G) en blauwe (B)

In figuur 2 kunnen we zien dat de onderhnge verhouding waarin de kegeltjes worden
gestimuleerd voor iedere golflengte anders is. Alle golflengten kunnen dus a.h.w. van een
eigen kenteken worden voorzien (mits afzonderlijk waargenomen) en daardoor van el-
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kaar onderscheiden worden. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor licht bestaande uh een
enkele golflengte (monochromatisch hcht), maar ook voor breedbandig licht met het
soort spectrale verdeling zoals bijv. getoond in figuur 1. Wat daar echter na absorptie
van overblijft is niet meer dan de totale energie-inhoud, verdeeld over de drie verschillende receptor systemen. De verdeelsleutel hangt daarbij af van de kleur van het hcht. Bestaat de stimulus bijv. voornamelijk uit kortgolvig licht dan zal daar relatief veel van in
de B-receptoren en relatief weinig in de overige receptoren terecht komen. Licht dat vrij
gelijkmatig over het spectrum is verdeeld zal ook in min of meer gelijke mate in de drie
receptorsystemen worden geabsorbeerd. D h geldt voor het zonhcht, het licht dat wij als
wit waarnemen. Dat wh echter niet zeggen dat er geen andere lichtsoorten zijn die dezelfde gewaarwording kunnen opwekken. Iedere stimulus, ook al bestaat die maar uit twee
golflengten, zal als wit worden waargenomen wanneer deze de kegeltjes in ongeveer gelijke mate activeert. In figuur 1 ziet men dat geïllustreerd voor het geval van de getoonde
lichtgroene kleurstimulus. Het daar getoonde mengsel van twee vrijwel monochromatische primairen werd namelijk zo gekozen dat het dezelfde kleurindruk oplevert als de afgebeelde continue spectrale verdeling.
Trichromasie
Iedere kleur, hoe complex ook qua fysische samenstelling, resuheert op receptorniveau in
slechts drie uitgangssignalen. Dat betekent, dat men ook niet meer dan drie ingangsvariabelen nodig heeft om een uitgebreid kleurengamma te genereren. Deze trivariantie op het
stimulusniveau wordt trichromasie genoemd, een eigenschap van het oog waar we dankbaar gebruik van maken bij de kleurreproduktie. Men kan daarbij uitgaan van drie verschillende pigmenten, waarmee dus selectief licht wordt onttrokken (substractief mengen) aan het weerkaatste licht afkomstig van de hchtbron. Men kan echter ook mengen
door uit te gaan van drie verschillende hchtbronnen en deze in verschillende verhoudingen aan elkaar toevoegen (additief mengen). Dit principe wordt toegepast bij de kleurentelevisie waar de verschillende soorten licht worden geproduceerd door lichtemissie van
drie verschUlende fosforen.
De keuze van de meng-primairen bepaah het kleurenscala dat men kan genereren. Hoe
verder de primairen uit elkaar hggen, d.w.z. hoe extremer de daardoor opgewekte verhoudingen van receptorsignalen, des te groter zal de kleurenruimte zijn die gegenereerd
kan worden. W i l men echter slechts een bepaalde kleur reproduceren dan kan men volstaan met twee primairen, waarvan er bovendien één vrij gekozen kan worden.We zagen
dh al geïllustreerd in figuur 1. Voor het berekenen van het in figuur 1 getoonde bi-chromatische kleur ,,recept", werd gebruik gemaakt van de colorimetrie, de meetkunde van
de kleurstimulus. Het is in dit korte bestek niet mogelijk hier verder op in te gaan, maar
we noemen het hier toch om duidelijk te maken dat kleur, als stimulus, een vrijwel geheel
fysische aangelegenheid is. Daarbij moet wehswaar rekening worden gehouden met het
fysiologische gegeven van de fotoreceptoren, maar dat werd opgelost door de introductie
van de zgn. standaardwaarnemer van de CIE (Commission Internationale d'Eclairage).
Deze is toegerust met ,,receptor" functies, lineaire transformaties van de werkelijke
spectrale absorptie-karakteristieken, die tot op 7 decimalen nauwkeurig zijn vastgelegd.
Van kleurstimulus naar
kleurgewaarwording
Met de omzetting van hcht naar receptorsignaal is de eerste stap gezet in de transformatie
van stimulus naar respons. Is het nu zo dat we vanuit het receptorsignaal al direct de
sprong kunnen maken naar de kleurgewaarwording? Aanvankelijk werd dat wel gedacht, waarbij dan de elementaire kleursensaties rood, groen en blauw de basis zouden
moeten vormen voor onze kleurgewaarwording. Men komt dan echter i n de problemen
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met de kleur geel, een onmisbaar element in de beschrijving van de kleurrespons. In dit
verband valt ook niet te begrijpen waarom we wel de schakering blauwgroen kennen,
maar niet de kleur roodgroen. Hetzelfde geldt voor blauw en geel, ook deze elementairen
laten zich niet perceptief combineren.
De brug van receptorsignaal naar kleurrespons moeten we zoeken in een meer centraal
gelegen neuraal station, nl. het corpus geniculatum laterale, een belangrijk schakelcentrum tussen netvlies en visuele hersenschors. Daar treffen we neuronen aan die ruwweg
uiteenvallen in 6 typen, die samen een systeem vormen van twee chromatische ,,kleurbalansen" rood/groen en geel/blauw, en een achromatisch kanaal (zwart/wit). Hoe een
en ander in verbinding staat met de receptoren is nog maar ten dele bekend, maar we
kunnen wel een beeld schetsen dat vrij algemeen als werphypothese wordt gebruikt. Dit
ziet er als volgt uit: De rood/groen balans wordt gevormd door twee verschillende soorten neuronen: de rood- en de groen-cellen. Deze worden waarschijnlijk geactiveerd door
het verschilsignaal van de R en G receptoren, maar het is ook mogelijk dat de B-receptoren bijdragen aan het rood-signaal (R -f B). Wanneer het verschil positief uitvah voor G,
wordt dit gesignaleerd door de groen-cellen, terwijl tevens de rood-cellen op non-actief
worden gesteld (inhibitie). Valt het verschil negatief uit, dan worden de rollen omgekeerd
en slaat de balans uit naar rood.
Evenals de rood/groen balans bestaat de blauw/geel balans uit een tegenkoppeling van
twee soorten cehen, de geel- en de blauw-cellen. Deze komen respectievelijk in het geweer
wanneer het verschil van R-l-G en B positief of negatief is. Wanneer het verschil gelijk
aan nul is, d.w.z. de balans is in evenwicht, wordt er geen kleur gesignaleerd en zal dus
uitsluitend de rood/groen balans de kleur bepalen. Wanneer ook deze balans in evenwicht is, b l i j f t alleen nog het zwart-wit signaal van het achromatische kanaal over.
Het achromatische kanaal wordt gevoed door alle receptoren, alhoewel over de bijdrage van de B-receptoren de meningen verdeeld zijn. (Het B-systeem w i j k t in vele opzichten
af van de R- en G-systemen.) Ook hier treffen we weer twee soorten cellen aan, de wit- en
zwart-cellen, die respectievelijk reageren op intensiteitsverschillen boven o f onder het gemiddelde niveau. I n tegenstelling tot de cellen die deel uitmaken van hetzij rood/groen o f
blauw/geel balans, kunnen de zwart- en wi t-cellen gelijktijdig actief zijn en zodoende
tussenliggende schakeringen (grijstinten) genereren. Hetzelfde geldt voor chromatische
cellen die niet tot eenzelfde kleurbalans behoren. Zo komt bijv. de kleurgewaarwording
oranje tot stand door gelijktijdige activatie van de geel- en rood-cellen. Merk op dat ahe
kleurcombinaties maar hooguit uit twee chromatische componenten kunnen bestaan (nl.
één per balans) met daaraan toegevoegd een grijswaarde afkomstig van het achromatische kanaal.
Het hier geschetste beeld van de transformatie van receptorsignaal naar kleurrespons
geeft een goede verklaring voor het gewaarwordingsaspect van het kleurenzien. Zo geeft
het bijv. een antwoord op de welhaast kinderlijke, maar daarom misschien wel zo moeil i j k te beantwoorden vraag, waar de kleuren van de regenboog vandaan komen. De fysica kan ons hier niet verder brengen dan tot het begrijpen van de stimulus; we worden hier
geconfronteerd met het spectrum, een geordende uiteenrafeling van het zonlicht in zijn
samenstellende componenten. Maar hoe te verklaren dat deze continue rangschikking
van kort naar langgolvig licht resulteert in een discontinue kleurgewaarwording, samengesteld uit vier verschillende elementairen? Het antwoord moeten we in onszelf zoeken,
nl. in de wijze waarop de (verschiljsignalen van de receptoren de kleurbalansen doen uitslaan bij het doorlopen van het spectrum. Deze uitslagen kan men meten met psychofysische technieken, met als resultaat het beeld zoals getoond i n figuur 3.
Infiguur 3 ziet men, gaande van kort- naar langgolvig licht, dat de blauw/geel balans
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Figuur 3. Responsl<aral<teristiel<en van de rood/groen (r,g) en blauw/geel
kleurbalans als funclie van de golflengte van het licht.
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eerst uitslaat naar blauw, maar dan terugkeert naar een evenwichtsstand bij een golflengte van ca. 500 nm. B i j dat omslagpunt ziet men dus noch blauw noch geel. B i j die golflengte zien we zuiver groen d.w.z. onvermengd met blauw of geel. De rood/groen balans
heeft twee omslagpunten, respectievelijk bij 575 nm (zuiver geel) en 475 nm (zuiver
blauw). Deze kleuren zijn relatief scherp begrensd in het spectrum, hetgeen betekent dat
rond de genoemde golflengten ons (spectrale) kleuronderscheidingsvermogen zeer gevoelig is (verschillen van enkele nanometers kunnen al gedetecteerd worden). Eén en ander
hangt samen met de specifieke vorm en onderhnge poshie van de absorptiekarakteristieken van de kegeltjes (zie figuur 2); die zijn nl. bepalend voor de mate waarin
de verschilsignalen (die dus weer de ingangssignalen vormen tot de kleurbalansen) veranderen als functie van de golflengte van het licht.
Tot besluit
De hier gegeven beschrijving van de transformatie van kleur (stimulus) naar kleurgewaarwording is uiteraard niet volledig. Het is niet meer dan een ruwe schets die bovendien alleen nog maar van toepassing is op de meest eenvoudige waarnemingsconditie, een homogeen gekleurd veldje gezien tegen een grijze achtergrond. Zodra het om complexere
beelden gaat, krijgen we ook te maken met een meer gecompliceerde machinerie. Dan
blijkt dat de kleurgewaarwording niet zozeer lokaal (dus waar deze zich op het netvlies
bevindt) bepaald wordt, maar in relatie tot de stimulusverdeUng over het gehele netvlies.
De reden daarvoor moet waarschijnlijk gezocht worden in het feh dat het oog voortdurend tracht te compenseren voor veranderingen in de kleur en helderheid van de licht-
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bron. Dat betekent dat er een beeldanalyse moet plaats vinden waarbij de twee variabelen
die de kleurstimulus bepalen, de spectrale verdeling van de lichtbron en het absorptiespectrum van het desbetreffende object, gescheiden worden - geen eenvoudige taak
wanneer men bedenkt dat slechts het produkt van die twee variabelen op het netvliesbeeld wordt geregistreerd.
In dit kort bestek kon ook niet worden ingegaan op het verschijnsel van min of meer
gereduceerde vormen van kleurenzien, gewoonlijk (foutief) aangeduid als kleurenblindheid. We willen hier volstaan met slechts te vermelden dat dk in de normale, d.w.z. erfel i j k bepaalde afwijkingen, teruggevoerd kan worden tot afwijkingen op het niveau van
de fotoreceptoren. Door een nog grotere mate van overlap van de spectrale absorptiekarakteristieken (het meest voorkomend, en aangeduid as anomale trichromasie), of door
totale afwezigheid van een van de soorten kegeltjes (resulterend in dichromasie), is er
sprake van een nog globalere spectrale analyse van de kleurstimulus, dan normaal al het
geval is. In feite is iedereen ,,kleurenblind", omdat, zoals wel al in figuur 2 zagen geïllustreerd, ons visuele systeem dezelfde respons kan geven op fysische totaal verschillende
stimuh.
Met deze laatste constatering komen we weer terug op de boodschap van dit verhaal,
nl. dat kleur ontstaat als psychologische respons op een fysische stimulus. Deze transformatie is slechts mogelijk via het fysiologisch substraat en kan daarom ook alleen maar
van daaruit volledig begrepen worden. Wat echter waarschijnlijk altijd een mysterie zal
blijven is de stap van fysiologische respons, een elektro-chemische verandering in de cellen van de visuele hersenschors, naar het bijbehorende ongrijpbare correlaat, de (subjectieve) kleurgewaarwording.

