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Wegens het bereiken van de vastgestelde leeftijd van aftreden, moesten wi j op 1 februari 
1988 afscheid nemen van ons zeer gewaardeerde en veelzijdig getalenteerde bestuurslid 
Ir. M.J . Bottema. Als bli jk van grote erkentelijkheid reikte het bestuur hem bij de af
scheidsreceptie de bronzen erepenning van de Koninklijke Maatschappij D I L I G E N T I A 
uit. Het vertrek uit het bestuur zal hem echter naar wij hopen, niet verhinderen om ons 
ook bij de voorbereiding van de viering van het op handen zijnde 200-jarig bestaan, hulp 
te blijven geven. 

Na de laatste lezing werd aan de leden een kopje koff ie aangeboden. 

Aangevraagde excursies naar de Grafische Inrichting Joh. Enschede & Zn b.v. te Haar
lem en naar het Gerechtelijk Laboratorium te Rijswijk konden helaas niet toegestaan 
worden. Een eveneens aangevraagde excursie naar "De Keuringsdienst van Waren" te 
Den Haag werd i .v .m. hun op handen zijnde verhuizing, naar een later tijdstip verwezen. 
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" D I L I G E N T I A " 
Enkele wetenswaardigheden 

Omstreeks het begin van de 17e eeuw kwam een ontwikkeling op gang met betrekking tot 
de toepassing van instrumenten in de natuurwetenschap. Z i j dienden ter toetsing van 
theorieën, als middel om wetmatigheden in de natuur op het spoor te komen en tegen het 
einde van de I8e eeuw fungeerden ze ook als vermaakselement. De elektriseermachine, 
die vinnige schokken en spectaculaire vonken kon afgeven, mag als kenmerkend voor
beeld voor deze "toepassing" gelden. 

Met de toepassing van natuurkundige instrumenten groeide er buiten de werkruimte 
van de wetenschappelijke onderzoeker geleidelijk belangstelling voor dat deel van de we
tenschap, waarin het beschouwende en werkdadige hand in hand gingen. Verder was men 
van oordeel, dat het hebben van enige kennis van de natuurwetenschappen tot de elemen
ten van een goede algemene ontwikkeling behoorde. In de 18e eeuw leidde dit tot de 
oprichting van verscheidene genootschappen, waarin de leden hun behoefte aan kennis 
konden bevredigen. In deze stroom werd ook " D I L I G E N T I A " geboren, weliswaar nog 
niet onder die naam, maar wel als Maatschappij, zoals die nu bestaat. De oprichting van 
het "Gezelschap ter Beoefening der Proefondervindelijke Wijsbegeerte" vond plaats op 
vrijdag 17 september 1793. 

Men hield aanvankelijk de samenkomsten in het ouderlijk huis van één der oprichters 
in de tweede Wagenstraat. Aangezien men dit op de lange duur bezwarend voor de gast
heer vond, huurde men een kamer in het Noordeinde. Door een brand op 10 december 
1795, kwam daaraan een plotseling einde. Gelukkig konden de voornaamste bezittingen 
van de Maatschappij worden gered. Een volgend onderkomen voor het Gezelschap vond 
men aan de Prinsengracht en in 1802 ging men naar een in de Nieuwe Doelen gehuurde 
ruimte over. 

De muze Urania stond in die t i jd model voor het beeldmerk van de Maatschappij, zij 
het, dat haar in de rechterhand een spiegel werd meegegeven. Met het vaste attribuut (de 
aardbol) in de linkerhand, werd het geheel omgeven door een ovaal met de tekst: "Proef
ondervindelijke Wijsbegeerte Hage". 

Toen de huur van de ruimten in de Nieuwe Doelen niet meer kon worden verlengd, 
keek de Maatschappij naar een eigen behuizing uit. Die vond zij in 1805 door aankoop 
van het huis aan het Lange Voorhout. Dat huis, dat omstreeks 1645 was gebouwd, werd 
door een omvangrijke verbouwing geschikt gemaakt voor de activiteiten van de Maat
schappij. Men beschikte toen over een tweetal zalen, een grote en een kleine. De kleine 
zaal omvatte de huidige podiumruimte en was door een muur van de grote zaal geschei
den. De grote zaal had het podium aan de korte kant, tegen de binnenmuur. Het publiek 
keek dus in de richting van het Lange Voorhout. In 1853 werd de kleine zaal bi j de grote 
zaal getrokken. De kleine zaal werd podium en in de grote zaal werd de schouwrichting 
met een kwartslag gedraaid. 

Daarna volgden nog verscheidene verbouwingen en verbeteringen. De laatste grote was 
de constructie van de tweede foyer, welke in 1981 in gebruik werd genomen. 



Gelijktijdig met het betrekken van het eigen gebouw werd de naam van het Genoot
schap veranderd in: "Maatschappij voor Natuur- en Letterkunde ten zinspreuk voerende 
D I L I G E N T I A (zorgvuldigheid, vl i j t en opmerkzaamheid) in Den Hage". De zinspreuk 
is vervat in het nieuwe beeldmerk en is daarin omgeven door een krans van klimop- en 
laurierbladeren, zinnebeelden van geduld en overwinning. Het beeldmerk pr i jk t zowel in 
de voorgevel aan het Lange Voorhout als aan de achtergevel in de Hoge Nieuwstraat. 

De letterkundige bijeenkomsten, georganiseerd onder de auspiciën van de Maatschap
p i j , hadden niet die uitkomst opgeleverd, die een voortzetting ervan zou wettigen. I n 
1859 werd besloten het alleen op de natuurkundige voordrachten te houden. De naam 
van het gezelschap werd bi j die gelegenheid veranderd in: "Maatschappij voor Natuur
kunde onder de zinspreuk D I L I G E N T I A " . De Letterkundige bijeenkomsten werden in 
de zelfstandige vereniging "Oefening kweekt Kennis" voortgezet. 

Ter gelegenheid van haar 160-jarig bestaan in 1953, werd het predicaat "Kon ink l i j ke" 

verleend. 

De publikatie van de lezingen in het jaarboek "Natuurkundige Voordrachten" nam een 

aanvang in 1872. 

Samengesteld door Ir . M . J . Bottema 



DE R E L A T I E TUSSEN HET FONEEM HET FYSISCH S I G N A A L 

door 

A . Cohen 

1. Wat zijn fonemen? 

Het woord "foneem" dankt zijn ontstaan aan de taalwetenschap en draagt etymologisch 
de sporen van het Griekse woord voor klank "phonos". Het heeft van oudsher een kop
pehng, althans begripsmatig, met de letters van het alfabet. Maar de intentie van de ont
werpers en latere gebruikers van deze term was om nu juist een scherp onderscheid aan 
te brengen tussen letters, Üe eenheden van ons schrift, en klankvormen, die de eenheden 
zouden vormen van onze gesproken taal. In beide gevallen, letters en fonemen, is het 
goed te bedenken dat stilzwijgend wordt aangenomen dat woorden de handzame eenhe
den zijn die in taalgebruik, zowel schriftelijk als mondeUng, te onderscheiden zijn. Wan
neer men een willekeurig Nederlands woord neemt star dan is de relatie tussen de letters 
s, t, a, r geheel in overeenstemming met b.v. een fonetische transcriptie van het gespro
ken woord /star/. (De / / schrijfwijze duidt een klankschrift aan). Maar in een woord 
als staren correspondeert de letter a niet langer met de /a/klank van star, maar met een 
/a:/ . 

Zo'n observatie kan ook gemaakt worden uitgaande van de woorden ver en veer, maar 
nu valt er nog iets bijzonders op te merken over de klankwaarde van de /e: / die namelijk 
onder invloed van de volgende / r / sterk verkleurd wordt en veel l i j k t op de khnker in 
b.v. het woord / v i l / . Een dergelijke klankverkleuring valt, wederom onder invloed van 
een volgende / r / , goed waar te nemen in de uitspraak van het Haags van de / o ; / als 
in Iwor. Hier zou eerder de klinker van lieiir een goede transcriptie vormen. Op de keper 
beschouwd zijn er allerlei kleine uitspraakverschillen te constateren in de verklanking 
van wat au fond dezelfde woorden moeten zijn wanneer men de uitspraak van verschiL 
lende mensen bestudeert. Dat is dan ook routine in het werk van de beschrijvende foneti
cus. Prof. Higgins in "Pygmalion" van Shaw was daar een uitnemend voorbeeld van. 
Wat nu nieuw is in de benadering vanuit de taalwetenschap is dat men de aandacht con
centreert op alleen die klankverschillen die direct bijdragen tot onderscheid in woordbe
tekenis. Dat houdt o.m. in dat men allerlei varianten van de uitspraak van de /• als tong
punt r, of de gebrouwde, bij de huig gevormde variant over één kam scheert en ze be
schouwt als te behoren tot één en hetzelfde / r / foneem. Iets dergelijks geldt dan ook 
voor de verschillende ee's van been en beer. M.a.w. de benadering van gesproken taal
vormen via fonemen is een veel abstractere dan die van de nauwkeurig noterende be
schrijvende foneticus a la Higgins. Die zou b.v. in kaart brengen het b i j nauwkeurig 
luisteren duidelijk hoorbare en zelfs voelbare verschil tussen de k-klanken van de woor
den l<oel en l<iel. I n het eerste geval worden de lippen gerond in anticipatie van de ko
mende oe-klank terwijl bij de k van l<iel de lippen juist geheel gespreid worden. Maar 
dit verschil is duidelijk het gevolg van de omgeving en kan niet op één en dezelfde plaats 
voorkomen; waar de ene l< klank voorkomt is er geen plaats voor de andere. M.a.w. het 

Natuurkundige Voordrachten N.R. 66. Lezing gehouden voor de Koninlslijlce Maatschappij voor 
Natuurlcunde Diligentia te 's-Gravenhage op 21 september 1987. 
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onderscheid tussen beide l<an in het Nederlands nooit op zichzelf woordonderscheidend 
werken. Hieruit concludeert de fonoloog, een beoefenaar van een subdiscipline van de 
taalwetenschap, dat hier sprake is van twee verschillende varianten van één foneem / k / . 

Zoals gezegd, dit is een abstractere benadering van gesproken taal dan van de f i jns l i j -
pende foneticus, die alle details in kaart zou willen brengen. Desondanks zijn er voldoen
de aanwijzingen vanuit verwante studies van taalgebruik die er op wijzen dat er een psy
chologische reahteit achter de fonologische aanpak schuil gaat. Dat bl i jkt o.m. uit ver
sprekingen, waarin fonemen een eigen rol schijnen te spelen als bouwstenen van het 
gesprokene. In b.v. het /(ij is geteerd zijn / t / en / k / van plaats verwisseld. Andere voor
beelden zijn slotslom en sdwlssclwuwburg; er heeft geen haai naar gekraand; spijkers 
op waag later zoeken. Als algemene regel kan uit dit soort versprekingen worden afgeleid 
dat de betrokken fonemen, als bouwstenen van woorden, van plaats verwisselen op de 
daartoe bestemde plek in de syllabe. D.w.z.: beginconsonanten beinvloeden alleen be
ginconsonanten en eindconsonanten dezelfde categorie van eindconsonanten. 

In dit verband kan opgemerkt worden dat er sprake is van een soort spiegeling van 
consonanten rond de middenvocaal in Nederlandse woorden: vgl. slak en hals, praat en 
harp, spijker en rups. 

Maar er treedt soms ook een omdraaiing van de normale volgorde op, zoals ps in een 
woord als psychologie, dat dan ook wel verbasterd wordt tot spychologie en in kinder
taal vormt het uitzonderlijk gevormde wesp aanleiding tot het veel gehoorde weps. 

Met de komst van de computer wordt op dit bouwprincipe van Nederlandse woorden 
ingespeeld, met name voor het ontwerp van een nieuw soort schrijfmachine, uitgebracht 
door Velotype. Het voordeel van dit toetsenbord is dat de typesnelheid aanzienlijk kan 
worden opgevoerd doordat gelijktijdig begin- en eindletter bekrachtigd kunnen worden. 
In dit geval, zie f i g . 1, is er via de techniek een praktische toepassing gevonden voor de 
wetmatigheden van volgordeverschijnselen. Onbewust houden we daar als taalgebrui
kers in de dagelijkse praktijk ook al rekening mee. Als ik tieintje koffie zeg, dus met 

Fig. 1. Toetsenbord van de Velotype schrijfmachine, waarin de spiegeling van conso-
nanlletlers om de klinkerletters tot uitdrukking wordt gebracht. 
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een begin / in plaats van k "hoor t " iedereen daar toch een k. Wi j hebben doorgaans 
verwachtingspatronen in het dagelijks taalgebruik en nemen dus eigenlijk maar zeer glo
baal waar zonder op details te letten. Als ik /ma:jeabteho:j/ zeg wordt een luisteraar 
op het verkeerde been gezet. Alle fonemen worden als zodanig wel waargenomen, men 
kan de uiting herhalen, zonder noodzakelijkerwijs tot begrip ervan te komen. Het is ver
moedelijk het woorddeel te dat meestentijds als verleden-tijdsindicatie dienst doet dat 
de luisteraar op het verkeerde been zet. (Voor de oplossing van dit raadsel, zie noot on
deraan deze bijdrage). 

2. Kenmerken van het fysisch signaal van spraak 

Als voorbeeld van een gebruikelijke vorm van registratie wordt in de fonetiek het oscillo
gram gehanteerd, zie b.v. f ig. 2. Hierin wordt de amphtude, de sterkte van de luchtdruk
verstoringen, als functie van de t i jd uitgezet. Het zal grote moeite kosten hierin de sa
menstellende spraakklanken aan te wijzen en te bepalen waar de één ophoudt en de an
der begint. Dit geldt a fort iori voor spraakuitingen die meer beslaan dan één enkel 
woord. Tussen de opeenvolgende woorden blijken de, op grond van het schriftbeeld, 
verwachte pauzes doorgaans volstrekt afwezig te zi jn. 

Fig. 2. Oscillogram van het woord "fonetiek". 

Een dergelijke observatie over de moeilijke scheidbaarheid van de individuele spraak-
segmenten, overeenkomend met de fonemen, kan ook gedaan worden voor een andere, 
veel gebruikte vorm van registratie, het spectrogram. Hierin staan de frequentieverschil
len als functie van de t i jd afgebeeld, terwijl de amplitude aangegeven wordt in mate van 
zwarting. In f ig . 3a zijn als gevolg van de bandbreedte van het analysefilter (300Hz) de 
z.g. formanten van de klinkers goed zichtbaar. Dit z i jn de karakteristieke versterkingen 
van bepaalde boventonen van de stembanden die bepalend zijn voor het timbre van de-
betreffende khnkers. Men kan alle Nederlandse klinkers op dezelfde grondtoon zingen 
zonder dat de klankkleur, het timbre, daardoor aangetast wordt. 

Men kan in dit geval van A M , amphtudemodulatie spreken: de draaggolf is die van 
de monotoon trillende stembanden, waarvan sommige boventonen versterkt worden 
doorgelaten. Welke dat voor de verschillende khnkers zijn wordt bepaald door de confi
guratie van de mondholte die als akoestisch kanaal van vorm veranderd kan worden 
door de stand van tong, Uppen en kaakafstand. 

In afbeelding 3b, waar het analysefilter een kleine waarde heeft, 45 Hz, kan men de 
aparte boventonen beter zien; deze vormen een indicatie van het natuurlijk verloop van 
de toonhoogte; hier kan men dus spreken van F M , frequentiemodulatie. Het hier ge
bruikte smalle filter is beter in staat frequendevariaties te volgen, vandaar dat nu de bo
ventonen, de harmonischen van de trillende stembanden, zichtbaar zi jn . In f i g . 3a, met 
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Fig. 3. SmaUe band spedogram van Iiet woord "fonetiek". 

O n e t iCe) k 

Fig. 3b. Brede band spedogram van Iiet woord "fonetiek". 

het brede filter, dat een beter oplossend vermogen in de t i jd heeft, worden nu de afzon
derlijke stembandklapjes als vertikale strepen zichtbaar. 

Wat is nu de relatie tussen het fysisch signaal, het spraakgeluid, en de foneemgewaar
wording? In een magneetbanddemonstratie wordt een stukje spraak dat een speciale be
werking ondergaan heeft ten gehore gebracht. Hierin zijn eerst alle spraaksegmenten 
zorgvuldig afzonderlijk bepaald en vervolgens is daartussen steeds een korte pauze van 
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enkele tientallen msec, ingelast. Het effect voor het gehoor is vergelijkbaar met de opti
sche tegenhanger, wanneer de samenstellende letters van een woord snel achtereen op 
één plaats in een zichtbaar veld geprojecteerd worden. Men mist in beide gevallen de nor
male dynamiek van de geheelgewaarwording, terwijl toch alle informatie die in resp. 
spraakklanken en letters aanwezig was overeind gebleven is. Het resultaat in beide geval
len, de auditieve en de visuele aanbieding, is dezelfde; men kan niet tot een verstaan of 
begrijpen van het gesprokene of geschrevene komen. 

We zijn gewend spraak als vloeiend geheel waar te nemen. Een ander voorbeeld van 
een dergelijk verschijnsel wordt wederom met behulp van een bandopname geïllustreerd. 
Woorden die afzonderlijk in een willekeurige volgorde zijn ingesproken en vervolgens, 
netjes in de juiste volgorde achter elkaar geplakt worden, zodat ze een normale zin vor
men, blijken nu hoogst onnatuurlijk en zelfs zeer slecht verstaanbaar te zi jn. Dat is des 
te opmerkelijker, omdat ze bij het oorspronkelijk inspreken zeer zorgvuldig gearticu
leerd waren. Wat de gevolgde bewerking inhoudt is dat de normale vloeiendheid van een 
uitgesproken zin door het gevolgde procédé wreed, althans moedwiUig verstoord is, met 
desastreuze gevolgen voor de natuurlijkheid. 

Ook het omgekeerde geval is leerzaam; woorden uit een normaal ingesproken zin wor
den daaruit geëxcerpeerd en als losse eenheden ten gehore gebracht. Nu bl i jkt opnieuw 
de verstaanbaarheid in deze abnormale situatie, t .w. als woorden uit hun natuurlijke 
context zijn gehaald, ernstig te hebben geleden. 

In het algemeen is het zo dat in normale omstandigheden het spraakgeluid buitenge
woon goed resistent is tegen storende invloeden, als daar zijn omgevingslawaai of niet 
optimale luistercondities, kortom ruis. Dat komt doordat in wezen het spraakgeluid re
dundante informatie bevat. We hoeven niet alles HiF i toegediend te krijgen, zoals we 
dat wel gewend zi jn bij weergave van muziek. In de telefooncommunicatie wordt van 
deze omstandigheid, de redundantie van het spraakgeluid, al jarenlang op efficiënte ma
nier gebruik gemaakt door van de voor de normale hoorder toegankelijke bandbreedte 
voor geluidsignalen over een bereik van ca. 15.000 Hz. maar een vijfde deel te benutten, 
t.w. tussen 300 en 3.400 Hz. 

Een volgende demonstratie toont aan hoezeer het verwachtingspatroon van de taalge
bruiker meehelpt om ontbrekende informatie a.h.w. aan te vullen. Van een normaal in
gesproken zin is een tweetal segmenten verwijderd en vervangen door een kuch. Ener
zijds valt het moeilijk te detecteren waar precies het natuurlijk aandoende schraapgeluid 
zich ten opzichte van de spraak bevindt en bovendien,menen luisteraars toch de onder
drukte segmenten gehoord te hebben. Een heel belangrijke rol in de spraakwaarneming 
wordt ingenomen door de z.g. prosodische laag van spraak, die verantwoordelijk is voor 
de geheelkenmerking op grond van timbre, de klankkleur van één en dezelfde spreker, 
de coarticulatie, de onderlinge beïnvloeding van op elkaar volgende segmenten, overeen
komend met de fonemen, maar bovenal door rhythme en intonatie. Onder het laatste 
verstaan we de zinsmelodie, die grote aandacht verdient. 

Aan de hand van een demonstratie met bandmateriaal wordt aangetoond hoe gevoelig 
hoorders zijn voor afwijkingen van het normale intonatiepatroon van een Nederlandse 
zin. De zin waar het hier om gaat luidt: de temperaCww/-wordt autowatisch constant ge
houden. De cursieve lettergrepen duiden momenten in de zin aan waarop er iets gebeurt 
waardoor deze woorddelen een grote prominentie krijgen dan de hen omgevende woord
delen. In tegenstelling tot wat men intuïtief hierover meent te kunnen opmerken ligt deze 
prominentie niet zozeer in grotere amphtude van het betreffende spraakfragment maar 
in het toonhoogteverloop. Dit kan worden aangetoond aan de hand van kunstmatig aan
gebrachte veranderingen van de plaats en de richting waarin toonhoogteverglijdingen 
worden aangebracht. 
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Fig. 4. De temperatuur werd autoinatiscit constant gelwuden. 

Figuur 4 laat achtereenvolgens zien wat er op de band hoorbaar wordt gemaakt. (0) 
Het hele stuk spraak wordt via een kunstgreep ontdaan van zijn normale intonatie waar
voor een strikt monotone in de plaats treedt; (1) vervolgens wordt een langzaam dalend 
verloop van de zinsmelodie aangebracht, decUnatie genoemd; (2) op de lettergrepen tuur 
en stant worden vervolgens resp. een stijging en een daling van de toonhoogte aange
bracht; (3) uitgaande van maar twee intonadebewegingen die worden toebedeeld aan de 
lettergrepen ina en stant b l i jk t het woord temperatuur aan de aandacht te ontsnappen, 
vandaar (4) met stijgingen op tuur en ma en een daUng op stant. Maar dat klinkt heel 
onnatuurlijk zodat besloten wordt voor de oplossing in (5), een stijging op tuur, onmid
dellijk gevolgd door een onhoorbare daling, waarna de decUnatielijn weer opgepakt 
wordt met een stijging op ma en een finale daling op stant. Wanneer nu deze kunstmatig 
aangebrachte stylering van de intonade als eindresultaat van de serie bewerkingen verge
leken wordt op het gehoor met de oorspronkelijke, is er geen verschil meer waar te ne
men. 

3. SpraaIcsyntliese 
Inmiddels weten we wel zoveel over enerzijds de segmentele, anderzijds de prosodische 
laag van spraak, dat we kunnen proberen geheel langs kunstmatige weg spraak te synthe-
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tiseren. De kennis die daarvoor nodig is is goeddeels gebaseerd op nauwkeurige metingen 
aan de perceptieve tolerantie van luisteraars voor benaderingen van natuurlijke spraak. 
Een ideaal daarbij zou kunnen zijn geheel langs automatische weg van een willekeurige 
tekst in letters, tot omzetting in spraak te komen. 

^ We betreden nu een terrein waar de problematiek bepaald wordt o.m. door de relatie 
die er bestaat tussen geschreven taal en het spraakgeluid. We willen een systeem beschrij
ven en verwerkelijken dat aan de ingang lettertekens accepteert en aan de uitgang na
tuurlijke spraak ten gehore brengt. Als fonetici zijn we vooral geïnteresseerd in het laat
ste, de productie van spraak. Daartoe moet evenwel eerst het normale letterschrift omge
zet worden in aanduidingen, in fonologische symbolen die elk bepaalde klankwaarden 
aangeven. Figuur 5 toont een schema van de te verrichten bewerkingen waarin de letters 
van het alfabet aangeduid worden als grafemen waarmee de fonemen zo efficient moge
l i jk moeten kunnen corresponderen. Dat zou eenvoudig zijn als ons schrift zuiver fone-

GESPELDE TEKST 

GRAFEEM-FONEEMOMZETTING 

FONEEMREPRESENTATIE 

SPRAAKSYNTHESE 

SPRAAK 

Figuur 5. 
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matisch was, d.w.z. dat iedere letter, of grafeem, maar met één en hetzelfde foneemsym
bool zou corresponderen en omgekeerd. Alleen al de letter e toont aan dat er geen sprake 
is van deze ideale situatie: in het woord kenteken staan de drie e's voor resp. /e/, /e:/ 
en /e/ (stomme e). Toch is er wel een zekere systematiek te ontdekken: in voorvoegsels 
als ge, be, en achtervoegsels als -te, -cle treedt de letter e op als representante van de /e/ . 
Maar om daarover uitsluitsel te krijgen, om te bepalen of we hier met z.g. morfologische 
taalbouwsels te maken hebben moeten we een Unguistische analyse uitvoeren. Bovendien 
moeten we rekening houden met de omstandigheid dat meerlettergrepige woorden een 
hun eigen klemtoonpatroon kennen, hetgeen van grote invloed is op de verklanking, vgl. 
b.v. aanval en aanvallig. 

De meest voor de hand hggende weg om tot synthese van spraak te komen is om voor 
elk foneem een bepaalde doelwaarde te bepalen waarna er op grond van regels nadere 
modificatie moet volgen over de wenselijk geachte bijsturing op basis van coarticulatie. 
Een voorbeeld daarvan werd al eerder gegeven: de k's van koel en kiel verschillen hoor
baar, ook al werkt dit verschil op grond van een taalkundige analyse niet woordonder
scheidend. Maar toch wordt de natuurlijkheid van de opgewekte spraak ernstig aange
tast wanneer er niet voldoende met de gevolgen van het natuurlijke coarticulatieproces 
rekening gehouden wordt. In dit geval maken we onderscheid tussen de verschillende al
lofonen waarin de / k / als foneem kan optreden. Een dergelijk spraaksynthesesysteem 
staat dan ook bekend als allofoonsynthese. Hier is daadwerkelijk sprake van zuivere 
synthese. Toegegeven moet worden dat de kwahteit van deze aOofoonsynthese voor het 
Nederlands nog verre van optimaal is. De onderlinge beïnvloeding van op elkaar volgen
de spraakklanken laat zich niet zo makkelijk in een beperkt aantal regels vangen en bo
vendien is de luisteraar doorgaans zeer kritisch als hem een waarderingsoordeel wordt 
gevraagd. Om nu dit probleem van de klankovergangen goeddeels te vermijden wordt 
er sedert enige jaren op het Instituut voor Perceptie Onderzoek, I .P.O. te Eindhoven een 
andere weg bewandeld. Hierbij gaat men uit van door een spreker voorgesproken frag
menten, waarin in principe alle klanksegmentovergangen van het Nederlands aan bod 
komen. Uit deze fragmenten worden nu steeds de laatste helft van het ene segment en 
de daarop aansluitende eerste helft van het volgende segment gelicht en in een geheugen 
opgeborgen. Wanneer men nu bepaalde klankopeenvolgingen nodig heeft kunnen die op 
afroep uit het geheugen gehaald worden en achter elkaar gezet. Er b l i j f t i n dit geval, 
evenals dat aan de orde komt bij allofoon- of pure synthese, de noodzaak over om de 
prosodische informatie alsnog aan te brengen. Het systeem dat uitgaat van eerder voor
gesproken aaneenrijgingen van twee klanken heet difoonsynthese of beter nog difoonre-
synthese. Met dit soort kunstmatige spraak worden momenteel betere successen geboekt 
dan met allofoonsynthese. Een nadeel is evenwel dat men vast zit aan de stemkwaliteit 
van de voorspreker. 

Op dit moment wordt er dank zij subsidies van overheidswege op een zestal plaatsen 
in Nederland gewerkt aan verbetering van de kwaliteit van de spraaksynthese. Dit ge
beurt in het kader van SPIN. Daarin werken onderzoekers uit zeer diverse disciphnes sa
men: linguïsten die verantwoordelijk zijn voor de beregeling van de grafeem-
foneemomzetting en het bepalen waar de accenten in de zin vallen, zowel als woordklem
toon als op zinsniveau. Voorts fonetici die de kennis van de akoestische eigenschappen 
van het spraakgeluid te pas moeten brengen; electro-akoestische ingenieurs die voor de 
realisatie van spraak via de computer zorg dragen, informatici die de programmatuur 
voor de computerverwerking moeten verzorgen. 

Er wordt op het terrein van de taal- en spraaktechnologie voor de nabije toekomst veel 
verwacht van inspanningen op dit gebied, met name voor de mens-machine communica
tie. 
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Vandaag hebben we nog maar één kant van deze communicatie onder ogen gezien: 
de weg om van het schrift, de spelling, tot aanvaardbare spraaksynthese te komen. De 
omgekeerde weg, die nog veel meer tot de verbeelding spreekt, t.w. automatische spraak
herkenning, ligt nog in een verder verschiet. WeUicht dat u over 20 jaar daar nog eens 
op terug zou willen komen, maar dan zult u op iemand anders een beroep moeten doen 
en niet op mi j . 

In ieder geval speelt ook daarin de relatie tussen het foneem en het fysisch signaal een 
even grote rol. Vanuit deze problematiek gezien bli jkt eens te meer hoeveel impliciete 
taalkennis er gemoeid is met de ogenschijnlijk doorzichtige vraag: hoe verwerken wij het 
spraakgeluid tot iets waaraan wij als taalboodschap houvast kunnen krijgen zodat we 
het op zouden kunnen schrijven. 

Noot: De zin luidt: Maaien abten liooi? 





OECOLOGISCHE EFFECTEN V A N ZWARE M E T A L E N I N 
BODEM-LEVENSGEMEENSCHAPPEN 

door 

E.N.G. Joosse-Van Damme 

De bodeinlevensgemeenschap 
Ons leefmilieu is ook het leefmilieu van talloze planten- en diersoorten. Een steeds drin
gender vraag is, hoe ver wi j dat milieu kunnen blijven aantasten zonder het voortbestaan 
van een grote verscheidenheid aan planten- en diersoorten en ook dat van onszelf, in ge
vaar te brengen. Momenteel kunnen wi j het verdwijnen van soorten organismen uit le
vensgemeenschappen veelal slechts constateren, zonder dat wij echt weten welke beteke
nis dat verlies voor de betreffende levensgemeenschap heeft. 

Een levensgemeenschap die ook voor de mens van uitzonderlijk grote betekenis is, is 
de bodemlevensgemeenschap. Of wij nu een bos, een weide of een akker beschouwen, 
steeds speelt zich in de bodem het allergrootste deel van het dierlijk en plantaardig leven 
af, als plantenwortels, schimmels, bacteriën en een groot scala aan ongewervelde dieren. 
Eén cm' grond kan wel 100 miljoen bacteria bevatten en ongeveer 2 km schimmeldraden 
(hyphen). Op 1 m ' grond kunnen 100 miljoen aaltjes, een half miljoen mijten en 
springstaarten en tal van andere ongewervelde dieren gevonden worden, zoals regenwor
men, miljoenpoten, duizendpoten, pseudo-schorpioenen, pissebedden, slakken, larven 
van insecten, enzovoort. 

Door deze complexe levensgemeenschap wordt enorm belangrijk werk verricht. Van 
het eindproduct van hun gezamenlijke arbeid zijn wij allen zeer afhankelijk, omdat deze 
arbeid de kwaliteit van de voedingsbodem voor planten en voor onze gekweekte gewas
sen bepaalt: in Nederland bijvoorbeeld wordt 65% van de bodem gebruikt voor land
bouw en veeteelt (CBS 1983). 

De essentie van die arbeid is dat het op de bodem terechtkomende plantaardige (en dier
lijke) afval, het strooisel, gerecycled wordt tot bouwstoffen die opnieuw door planten ge
bruikt kunnen worden. In natuurlijke oecosystemen, zoals bossen, vindt het allergrootste 
deel, meer dan 90%, van wat door de bomen geproduceerd wordt, zi jn weg terug naar de 
bodem. En zelfs in een intensief begraasd grasland wordt zelden meer dan 25% van de 
grasproductie door de grazers gegeten. De rest komt als plantenafval op de bodem, waar 
een leger van afbrekers wacht. Z i j vormen de allerbelangrijkste fabriek op aarde, maar 
zo verborgen georganiseerd, dat zij vrijwel geheel aan onze directe waarneming is ont
trokken. Velen van de organismen zijn zeer klein, aangepast aan het leven in de nauwe 
poriën van de bodem. 

We kunnen de complexe bodemlevensgemeenschap opgebouwd zien uit een aantal 
compartimenten, biologisch-functionele groepen organismen die een bepaalde relatie 
met elkaar hebben (Fig. 1). In zo'n model is sprake van een aantal trofische niveaus 
waarbij de hogere niveaus geacht worden de lagere te reguleren. In elk compartiment is 
een diverse levensgemeenschap aanwezig die is samengesteld uit verschillende taxonomi-

Natuurkundige Voordrachten N.R. 66. Lezing gehouden voor de Koninkli jke Maatschappij voor 
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 5 oktober 1987. 
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Trof. niveau 3 

Trof. niveau 2 

Trof. niveau 1 

Input 

R E C Y C L I N G 

Detritus 

Figuur 1: Modei van een ecosysteem (naar Heal & Maclean (1975)). R = lespiratieverlies, 
Sm = saprofage micro-organismen, Sg = saprofage ongewervelde dieren, C = carnivo
re gewervelden, Co = carnivore ongewervelden, M 
cimdaiie carnivoren (gewerveld en ongewerveld). 

microbivoren, C^^ + C, 

sche groepen van organismen, maar met eenzelfde taak. In niveau 1 kunnen we onder
scheiden bacteriën en schimmels maar ook regenwormen, pissebedden en springstaarten. 
Z i j hebben gemeen dat ze min of meer direct afhankelijk zijn van de voedselbron die 
bestaat uit organische afvalstoffen. Hun taak is deze om te zetten in voedingsstoffen. 

In het tweede niveau zitten de predatoren die hun voedsel in niveau 1 vinden: de dui
zendpoten, spinnen, spitsmuizen, mollen. Z i j houden de detritivoren in toom. Dit model 
is een simplificering want schimmeleters als springstaarten zijn bijvoorbeeld de predato
ren van schimmels, maar worden meestal, gezien het feit dat ze ook dood organisch ma
teriaal (detritus) consumeren, gerekend tot het eerste niveau. 

Bacteriën en schimmels produceren specifieke verteringsenzymen, die taaie verbindin
gen als lignine en cellulose uit plantencelwanden kunnen afbreken. Een groot aantal die
ren trekt voordeel uit deze eigenschap en is een symbiose aangegaan met dergelijke orga
nismen, waardoor zij ook houtige bestanddelen als voedsel kunnen nuttigen. 

Schimmels zijn zeer efficiënt gebouwd. De lange hyphen exploreren voedselrijke plaatsen 
in de bodem, penetreren daarbij moeilijk toegankelijke plaatsen en kunnen de voe
dingsstoffen via het uitgebreide mycelium-netwerk naar minder voedselrijke plaatsen 
transporteren. Zeer vele plantensoorten maken van deze transportfunctie gebruik door 
via hun wortels een symbiose aan te gaan met die bodemschimmels, de micorrhiza, en la
ten zich zo essentiële voedingselementen aanreiken. 
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Figuur 2: Zuurstofverbrui/i door micro-organismen op Icleine en grote Iceutels van mil
joenpoten (Glomeris marginata). 

Een aanzienlijk deel van de wat grotere fauna, zoals pissebedden, miljoenpoten en 
slakken, eten bladafval en fragmenteren dat tot kleinere eenheden. Daarmee vergroten 
zij het oppervlak van het voedingssubstraat voor schimmels en bacteriën en verbeteren de 
kwaliteit ervan, door de kleine hoeveelheden eigen verteringsenzymen. Het effect van het 
fragmenteren b l i jk t bijvoorbeeld wanneer de aanwezigheid van kleine en grote miljoen
poten in een strooiselmonster, op de activiteit van schimmels wordt vergeleken (Fig. 2). 
De activiteit van de schimmels is hier gemeten aan de hoeveelheid die zij per tijdseen
heid behoeven. In aanwezigheid van kleine dieren die kleine keutels produceren, kunnen 
de schimmels grotere activiteit ontwikkelen dan bij grote miljoenpoten, omdat de kleine 
keutels een relatief groter groeioppervlak bieden. 

Veel kleine dieren, zoals springstaarten en mijten, grazen. W i j stellen ons voor dat begra-
zing van schimmels door deze dieren net zo'n effect sorteert als schapen in een grasland, 
die de productie van grassen en de soortensamenstelling beïnvloeden. Het effect hangt af 
van de begrazingsdruk en er zijn literatuurgegevens die doen vermoeden dat b i j sterke be-
grazing van schimmels bacteriën de overhand krijgen (Fig. 3), 

Schimmels en bacteriën breken dankzij hun enzymatische capaciteiten complexe ver
bindingen uiteen en benutten de voedingsstoffen door ze tijdens hun groei in hun eigen 
weefsels in te bouwen. Door het begrazen worden de voedingsstoffen opnieuw toeganke
l i jk gemaakt ook voor plantenwortels. I n deze fase dreigt er een gevaar, want de vrijge
komen nutriënten kunnen uit het bodemprofiel wegspoelen en buiten het bereik van 
plantenwortels raken. Wanneer een goede bodemstructuur met een humuslaag aanwezig 
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aantal dieren 

Figuur 3: Biomassa van sciiimmels en bacteriën in laboratoriumcultures onder verscliil
lende begrazingsdruk (naar Hanlon & Anderson 1979). 

is worden de nutriënten evenwel voor een belangrijk deel aan de organische fractie ge

bonden. 

Zware metalen 
Eên der grootste bedreigingen voor het bodemleven vormt de toenemende metalenbe-
lasting. Uitzonderlijk veel van onze menselijke activiteiten worden begeleid door zware 
metalen. Bi j maatschappelijk heel belangrijke fabricageprocessen wordt een veelheid aan 
metalen toegepast (Tabel 1). Verlies tijdens transport, uitstoot tijdens de bewerking en 
afvalproductie, kunnen aanzienlijke locale metalenconcentraties ten gevolge hebben (Ta
bel 2). Ui t Tabel 3 b l i jk t het grote probleem van de zware metalen aanwezig in afvalstof
fen. Zowel het aantal soorten afvalstoffen als het aantal toxische elementen is omvang
r i jk . Toch kunnen we niet onder hergebruik van dit materiaal op enigerlei wijze uit. 

Tabel 1. Gebruik van zware metalen bi j verschillende industrieën (naar Patterson 1979). 
Zn Cd Pb Cü Fë Hg 

cement-, aardewerk-, glasindustrie - 1 - - 1 -

staalindustrie - 1 - - 1 - - 1 - + - 1 - - 1 -

papierindustrie - 1 - - 1 - + - 1 -

petrochemische industrie - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 -

kleurstoffenfabricage - 1 - - 1 - -t- + + 
kunstmestindustrie + - 1 - - 1 - + + 
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Tabel 2. Bodemconcentraties zware metalen (ppm). 

Natuurgebieden Zink/fabriek Staalindustrie 

^ (Budel) (Hoogovens) 
Zmk 6.3 -180 I6ÖÖ 7 5 0 
Cadmium < 0.05-2 8 
Lood 3.1 -180 400 
Koper 0.8 -45 130 

2500 35000 

Tabel 3. Zware metalen in afvalstoffen (uit TCB, intern rapport, 1987). 

As Cd Cr Cu Hg N i Pb Zn productie toegepast 

(ml j .kg / j r ) (ml j . kg / j r ) 
baggerspecie X X X X X X X X 50.-60.000 300 
zuiveringsslib X X X X X X X X 6000 4800 
afval van 
verbrandingsresten 
- vliegas X X X X X X 70 20 
- slakken X X X X X 650 300 

hoogoven- en 
staalslakken X X X X X 1050 450 

kolenreststoffen X X X X X X 550 400 
bouw- en slooppuin X X X X X 7700 3400 
fosforzuur gips X 2000 0 

Naast deze locale verontreinigingen vervuilen wi j in ons land nog steeds de wegbermen 
over meer dan 53.000 km met lood uit de benzine. Er worden waarden gemeten van 1 
gram Pb/kg grond, terwijl lood in principe helemaal niet behoort voor te komen, het is 
een biologisch-vreemd element. 

Tenslotte moet ook nog de mestproductie en -verwerking door de bioindustrie ge
noemd worden. I n de verschillende mesttypen zijn kleine hoeveelheden zware metalen 
aan te treffen (Tabel 4). In deze r i j staat ook zuiveringsslib, dat door de landbouw en 
voor park- en tuinaanleg wordt gebruikt (w.o. de zogenaamde zwarte grond). Het is niet 
te verwonderen dat volgens berekeningen op basis van de gebruikelijke mestgiften er een 
stijgmg van de gifstoffen in de bouwvoor is te voorzien (Tabel 5), en opvallenderwijs het 
sterkst voor zuiveringsslib. 

Het fatale van dit alles is dat metalen, eenmaal in de bodem terecht gekomen, daarin 
ook blijven: 85-99% verlaat de bodem niet (Paul et al. 1981). De metalen vormen chemi
sche complexen met fenolen, huminezuren en fulvinezuren. De stabiliteit van deze com
plexen wordt sterk beïnvloed door o.a. de zuurgraad van de bodem. Zo kunnen bijvoor
beeld door "zure regen" de toxische gevolgen van zware metalen toenemen, doordat het 
oplosbaarheidsevenwicht verschuift en de metalen voor een groter deel in ion-vorm aan
wezig komen en hun toxische werk kunnen doen. 
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Tabel 4. Zware metalen in organische (afvalstoffen, toegepast als meststof (uit TCB rap

port 1987). 

Cu Cd Zn Pb As Hg 
(mg/kg droge stof) 

Rundvee dr i j f mest 32 0.32 320 53 

Varkens d r i j f mest 600 0.88 457 

Legkippen dr i j f mest 100 0.60 359 

Slachtkuikens vaste mest 117 0.7 376 

Zuiveringsslib 379 5.1 1310 257 10.3 1.3 

Compost op basis van 
huishoudelijk afval 80-220 1.6-3.5 500-1000 500-750 3-4 1.2 

TabelS. Stijging van het gehalte zware metalen in de bouwvoor in 100 jaar(mg/kg grond) 

Cd Cu Zn 

Rundveedrij f mest 
350 kg P j O j / h a 0.2 20 33 
250 " 0.14 14 23 

125 " 0.07 7 12 

Varkensdrijfmest 
ZSOkgPPs/ha 0.19 58 100 
250 " 0.13 42 72 

125 " 0.07 21 36 

Zuiveringsslib 
2 tond .s . /ha 0.33 40 133 

Ecotoxicologie 
Er heeft zich in het afgelopen decennium een nieuw vakgebied ontwikkeld dat zich met 
deze problematiek van de milieuvergiftiging bezighoudt: de ecotoxicologie. De term eco
toxicologie is afgeleid van toxicologie en voor het eerst gebruikt in 1969 door de frans
man Truhaut die de ecotoxicologie zag als een uitbreiding van de toxicologie. Het moet 
echter geleidelijk aan nog doordringen dat deze beide vakgebieden een geheel verschillen
de doelstelling nastreven. De toxicologie staat hoofdzakelijk ten dienste van de volksge
zondheid, houdt zich bezig met effecten van gifstoffen op de mens. Voor het evalueren 
van die effecten wordt gebruik gemaakt van proefdieren, ratten, muizen, die extrapolatie 
van resultaten, omkleed met veiligheidsfactoren, naar de mens toelaten. De ecotoxicolo
gie heeft een ander perspectief en draagt de zorg voor organismen in hun natuurlijk func-
doneren in het vaandel. Een belangrijke opdracht van de ecotoxicologie is om een dia
gnose te stellen met betrekking tot de kwaliteit van het miheu, vooral wanneer er van ver
storingen sprake is. Daarvoor is kennis van het gezonde milieu onontbeerlijk en derhalve 
neemt het vakgebied ecologie een centrale plaats in de ecotoxicologie in. 

Aangezien veranderingen in het milieu natuurlijk het eerst worden waargenomen en er
varen door individuele organismen, kunnen we daar ook de eerste symptomen verwach
ten. Organismen worden in hun functioneren het meest ingrijpend getroffen wanneer 
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Figuur 4: Relatie tussen generatietijd en de populatietoename-capaciteit. 

hun voortplantingssucces wordt aangetast. De twee verschijnselen die het sterkst de toe
name-capaciteit van populaties treffen, zijn: 
1) een vermindering van het aantal nakomelingen en 
2) een verlenging van de generatietijd ofwel een uitstel van de rijping. 
Ui t figuur 4 b l i jk t hoe sterk de generatieduur op de voortplantingscapaciteit van de po
pulatie doorwerkt. 

Behalve in hun toename-capaciteit kunnen bodemorganismen in hun rol in het eco
systeem aangetast worden. Wanneer hun voedsel een zodanige kwaliteitsvermindering 
heeft ondergaan dat de consumptie vermindert, neemt dientengevolge hun begrazings- en 
fragmenteringsbijdrage in het afbraakproces in de bodem af. 

Een belangrijke rol die aan vele van de talrijke bodemdieren moet worden toegekend, 
is die van voedselbron. Een zeer hoge sterfte onder deze dieren moet worden toegeschre
ven aan predatie (van Straalen, 1983, Ernsting & Joosse, 1974). Ook die rol wordt bij een 
aantasting van de vermeerderingscapaciteit van de populatie kwetsbaar. Een vraag die 
zich daarbij bovendien opdringt is, hoe het zit met de doorgifte van gifstoffen in de voed
selketen. In het navolgende zullen wi j de aantasting van de vermeerderingscapaciteit van 
populaties en de doorgifte van stoffen in voedselketens nader bezien. 

Effecten van zware metalen 
Het zal niet verwonderen dat er veel aandacht wordt gericht op effecten van zware meta-
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len. Op extreem verontreinigde plaatsen, zoals in de buurt van metaalverspreidende in
dustrieën b.v. de Hoogovens, zien we binnen enkele maanden de vervuiling van vegetatie 
wat betreft Fe- en Zn-verontreiniging vervijfvoudigen. Langs wegbermen neemt in één 
seizoen het Pb-gehalte op de vegetatie soms met een factor 10 toe, afhankelijk van de 
structuur van de bladeren. De bladeren bereiken uiteindelijk de bodem en het vervelende 
is dat de zware metalen zich concentreren in de oppervlakkige laag waar het dierlijke en 
microbiële leven voor een belangrijk deel plaatsvindt. Zo 'n verstoring van het leefmilieu 
wordt direct zichtbaar uit de ophoping van het strooisel (Tabel 6). 

Tabel 6. Strooiselaccumulatie onder invloed van koper-verontreiniging. 

Totale bladval hoeveelheid strooisel strooiselaccumulatie 
(g /mVjr ) ( g / m ^ 

schoon 259 + 27 620 ± 1 3 0 2A 
Cu-verontreinigd 201 ± 3 0 1980±1030 9.9 

Het is buitengewoon belangrijk als er een remmend effect op de afbraak van strooisel 
wordt geconstateerd. Immers, een strooiselpakket bevat een grote voedselvoorraad voor 
planten en micro-organismen (schimmels en bacteriën), maar de voedingselementen zijn 
geïmmobiliseerd, niet toegankelijk voor deze organismen. Wanneer we een ophoping 
van strooisel constateren is er echter al veel onheil geschied. 

De consumptie, als maat voor de afbraakcapaciteit van veel dieren bl i jk t al bij lage 
concentraties van bijvoorbeeld Zn en Cd of Pb in hun miheu te verminderen. Van
zelfsprekend neemt dan ook hun groei af, in vele gevallen ook het voortplantingssucces 
(Capelleveen, 1987, Joosse & Verhoef 1983), en niet alleen in het laboratorium. Uit een 
demografisch veldonderzoek in de omgeving van Budel (zinkfabriek) is vastgesteld dat de 
dieren daar gemiddeld ongeveer 2 1 % kleiner zijn (Fig. 5) en een afwijkend voortplan
tingspatroon vertonen. Op grond van een berekening is zo een afname van 4.5% geschat 
in de decompositie-activiteit van pissebedden onder de in Budel heersende omstandighe
den en dat betreft alleen één soort pissebed. 

Het voortplantingssucces van regenwormen, zowel in groei en aantal nakomelingen als 
in generatietijden uitgedrukt, wordt al sterk negatief beïnvloed bi j lage concentraties Cu 
in hun omgeving (Fig. 6 en 7), maar ook hun afbraakactiviteit wordt aangetast (Fig. 7) 
met ingrijpende gevolgen van de bodemstructuur en -vruchtbaarheid. Deze gevolgen zi jn 
zeker niet irreëel, want jaarlijks komt er 5162 ton koper via dierlijke mest (61%), atmos
feer (18%), havenslib (13%), zuiveringsslib (6%), kunstmest (1%) en steenkolenas (1%) 
op de bodem terecht (Eijsackers et al. 1985). 

Op zwaar belaste plaatsen worden tot onze verwondering nog tal van diersoorten aan
getroffen. Z i j kunnen klaarblijkelijk zonder opvallende ziekteverschijnselen onder die 
omstandigheden leven. Vele dieren beschikken dan ook over organen en weefsels waarin 
soms gedurende korte t i jd , soms voor langere t i j d , giftige bestanddelen kunnen worden 
opgeslagen en buiten het metabohsme gehouden (Brown 1982). Deze organen worden 
ook gebruikt om zware metalen op te slaan (Joosse & Buker 1979; Joosse & Verhoef 
1983, 1987). Bij springstaarten gebeurt dat in cellen van het middendarmepitheel. Een ty
pische eigenschap van deze dieren is dat ze frequent en gedurende hun gehele leven b l i j 
ven vervellen. Bi j elke vervelling wordt ook het middendarmepitheel geregenereerd en de 
oude darm kan als een gele prop worden teruggevonden. Daarin zit ook een groot deel 
van de opgenomen metalen. 
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Figuur 5: Frequentie-verdeling van de grootte van wijfjes van de pissebed Porcellio sca 
ber tn zinkverontreiniging en schoon gebied (naar Capelleveen 1987). 
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Figuur 6: Effect van koper op groei en ontwikkeling van de regenworm Lumbricus ter-
restris in zandgrond (naar Ma 1982). 
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Figuur 7: Strooiselafbraalc en cocon-productie door regenwormen onder invloed van 

Icoper-belasting (naar Ma 1982). 

Pissebedden en slalclcen beschilcken over een middendarmklier, een lever-achtig orgaan 
waarin bepaalde celtypen zorgen voor een gedetoxificeerde opslag van o.a. zware meta
len. Om zware metalen te binden worden ook heel vaak speciale eiwitten aangemaakt, de 
metallothioneinen. Het elutiepatroon in f ig . 8 toont de metaalbindende eiwitten zoals 
aangetroffen in pissebedden. 

Figuur 8: Elutiepatroon van metaallmudende eiwitten int Porcellio scaber (naar Capelle

veen 1987). 
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Genetische effecten van zware metalen 

Een persistente aanwezigheid van zware metalen in het miheu blijlct nu, reeds langer bi j 
planten (Bradshaw & McNeilly 1981), maar recenter ook bij dieren (Bryan & Hum-
merstone 1971), Brown 1977) tot resistentie te kunnen leiden. Zo 'n genetische verande
ring in planten- en dierpopulaties is een niet te onderschatten effect van zware metalen. 
De struisgras-vegetatie rond Budel heeft een beduidend hogere Zn-tolerantie dan een 
onbelaste populatie van deze soort uit de buurt van Ede. Lolkema (1984) toonde aan dat 
een Cu-tolerante populatie van Silene cucubalus (blaassilene) hogere Cu-concentraties 
kan verdragen dan een controle populatie (f ig. 9). Maar wat hierin vooral belangrijk tot 
uitdrukking komt is dat de stof-opbrengst van die planten veel lager is. 

Iets dergelijks is ook bij dieren aangetoond. Een pissebedpopulatie uit de buurt van 
Budel bl i jkt een consequent hogere Zn-concentratie te bevatten en dus een hogere Zn-
behoefte te hebben dan "schone" dieren. De overlevingsduur en dus de vitaliteit is echter 
bij alle aangeboden concentraties in het voer, lager. 

Dat door zo'n "aanpassing" aan een aanbod zware metalen een grotere behoefte op
treedt komt ook duidelijk tot uiting in de groei van Hoogoven-pissebedden op verschil
lende concentraties Fe. De controle dieren nemen af bij hogere waarden, maar de hoog-
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Figuur 9; Stofproductie van een gevoelige en een tcoper-tolerante populatie van blaassile
ne (Silene cucubalus) op een ree/cs Icoperconcentraties (naar Lolkema 1984). 
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ovendieren doen het prima bi j hoge concentraties en vertonen gebrelclcige groei bi j lage 
concentraties in het voer (f ig. 10). Het is wel nog de vraag of deze aanpassing op geneti
sche basis berust, hoewel er aanwijzingen zijn (f ig. 11) dat de Cd-concentratie in jonge 
pissebedden geboren uit ouders uit een belast gebied, en gekweekt op schoon voer, toch 
veel hoger is dan in jonge "schone' pissebedden. 

Voedselketen effecten 
Planten worden gegeten door dieren en dieren door dieren. Tijdens deze gebeurtenissen 
kunnen toxische stoffen worden doorgegeven in de voedselketen. Op grond van de nega
tieve gevolgen van DDT, PCB's en soortgelijke persistente stoffen heeft de idee post ge
vat dat toxische stoffen ophopen in de voedselketen. Bekend zijn de geschiedenissen van 
toppredatoren die door het eten van vergiftigde prooi het slachtoffer worden. Toch is het 
inmiddels de vraag of dat voor elk stof geldt en of het wel te voorspellen is langs welke 
route door het ecosysteem een toxische stof gevaarlijk is. 

gewichtstoename 
(mg d w / d i e r / 4 2 dagen) 

20 ^ 

1 r 1— 

1250 1600 2200 

ppm Fe 

Figuur 10: Groei van gevoelige en ijzertolerante pissebedden (Porcelho scaber) op een 

reeks ijzerconcentraties. 

Allereerst moet vastgesteld worden dat een toxisch bestanddeel maar voor een klein 
deel uit het voedsel in het Uchaam van een dier wordt opgenomen (f ig . 12). Eenmaal op
genomen, worden stoffen vervolgens door sommige soorten afgebroken, soms uitge
scheiden, soms opgehoopt. Dus organismen doen in verschillende mate mee aan het con
centreren van stoffen. Ui t een analyse van de zware-metalen concentraties van een groot 
aantal bodemdieren is gebleken dat de voedingsrelaties geen voorspelUng over de route 



35 

Figuur 11: Cadmium concentratie van jonge pissebedden van onbelaste en cadmiumbe-
laste populaties na kweek op sclioon voer. 

van concentrering van metalen toelaten. Uit tabel 7 b l i jk t dat predatoren soms hoog, 
maar meestal heel laag belast zi jn met Cd. De laagste concentraties werden gevonden in 
springstaarten die zoals eerder gesteld (fig. 12) beschikken over een zeer efficient uitschei
dingsmechanisme voor zware metalen. In sommige soorten, zoals pissebedden, worden 
hoge concentraties aangetroffen, dankzij het feit dat zij metalen gedetoxificeerd in hun 
middendarmklier opslaan. Concentrering in een voedselketen gebeurt dus alléén wanneer 
de opeenvolgende schakels over dergelijke opzameHngs-organen beschikken. Voor het 
voorspellen van de route waarlangs metalen concentreren is derhalve kennis nodig over 
de bouw van dieren in verband met de wijze waarop zij met die metalen omgaan. In het 
onderzoek wordt momenteel gezocht naar een classificatie van bodemdieren op basis van 
hun bouwplan, met de bedoeling een kwantitatief beeld te krijgen over de risico's van 
verschillende voedsellijnen. 
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Figuur 12: Wegen waarlangs lood uit itet voedsel een springstaart binnenkomt en weer 

verlaat (naar van Straalen 1985). 
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Tabel 7. Gemiddelde cadmiumconcentraties in verschillende bodemarthropoden (naar 

van Straalen en van Wensem 1986). 

Soort Trofisch niveau Cd-concentratie 
(nmol/g dw) 

Kevers 
Calathus melanocephalus 
Notiophilus biguttatus 
Notiophilus rufipes 
Lathrobium brunnipes 

C(carnivoor) 
C 
C 
C 

10.5 ± 3.3 
18.2 + 2.6 
21.1 
44.3 

7.2 
6.2 

Duizendpoten 
Litiiobius forficatus 
Sciiendyla nemorensis 

Pseudoschorpioenen 
Neobisium muscorum 

Mijten 
Chamobates cuspidatus 

Springstaarten 
Orchesella cincta 
Lepidocyrtus cyaneus 
Isotoma notabilis 

Dipluren 
Campodea staphylinus 

C 
C 

N(non-carnivoor) 

N 
N 
N 

N 

19.9 ± 6.3 
149.4 ± 31.2 

155.2 ± 22.4 

27.6 + 7.2 

12.1 ± 0.8 

24.7 ± 3.6 
65.2 ± 28.8 

176.9 ± 23.7 

Toepassing van de onderzoeicsresultaten 
Een belangrijke opdracht van de ecotoxicologie is een diagnose te stellen ten aanzien van 
de kwahteit van het milieu om vervolgens aan een eventueel herstel te kunnen bijdragen. 

Gelukkig hebben door het twee-sporenbeleid van Winsemius (1986), niet alleen de oor
zaken (bronnen) van milieubelasting, maar vooral ook de negatieve effecten op het na
tuurlijke miheu, nadrukkelijk aandacht gekregen. Dit effect-gerichte beleid is ook in de 
recente Wet bodembescherming exphciet terug te vinden. De bodem werd in de ontwerp-
Wet bodembescherming (1980) beschreven als "een onmisbare schakel in de voedings
kringloop, als een voedingsbodem voor planten en als leefplaats voor dieren", en in de 
Wet (1986) wordt in artikel 1 het belang van de bescherming van de bodem omschreven 
als "het belang van het voorkomen, beperken of ongedaan maken van veranderingen 
van hoedanigheden van de bodem, die een vermindering of bedreiging betekenen van de 
funcdonele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft". "Effecten" 
zijn de symptomen die het mogelijk moeten maken een uitspraak over de bodemkwaliteit 
te doen, en op basis waarvan normen gesteld kunnen worden. 

De normstelling voor de bodembescherming is tot nu toe gericht op het belang van de 
volksgezondheid, maar in een effect-gericht beleid dienen ook de effecten van verstorin
gen op planten en dieren te worden beschouwd. Er is derhalve over tal van potentieel 
toxische stoffen in de bodem informatie nodig over de concentraties die nog net geen ef
fecten op bodemdieren blijken te hebben (no-effect-levels, NEL) . Het is natuurlijk on
doenlijk om over honderden soorten bodemorganismen en tientallen stoffen NEL-
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gegevens te verzamelen. Op basis van de weinige kennis die wi j nu nog hebben bl i jkt b i j 
voorbeeld met betrekking tot Cd een zeer verschillende gevoehgheid onder soorten. Ta
bel 8 overziend, zouden de eerste effecten pas waargenomen worden bi j een blootstelling 
aan 2 ppm Cd, terwijl de norm, gericht op de volksgezondheid is vastgesteld op 1 ppm. 
Het is evenwel zeer onwaarschijnlijk dat ook de gevoeligste organismen in het laboratori
um zijn onderzocht. Immers, dieren die in het laboratorium gehouden kunnen worden, 
behoren in het algemeen tot de sterksten. Om deze onzekerheden op te lossen, wordt mo
menteel gewerkt aan het berekenen van veiligheidsfactoren, die ontleend worden aan de 
spreiding van de gevoeligheid van de onderzochte soorten. Wanneer deze factor op basis 
van de beschikbare gegevens voor Cd wordt berekend (van Straalen 1986) dan verschijnt 
er een waarde van 0.13 ppm, die dus wel aanzienlijk beneden de vastgestelde 1 ppm ligt. 
Op grond daarvan zou men kunnen vermoeden dat onder de huidige norm reeds verschil
lende gevoelige soorten, waarvan wij de betekenis nog niet kunnen vermoeden, verdwij
nen. 

Tabel 8. Niveau's zonder effect (NEL) van cadmium op de productiviteit van bodem
evertebraten. 

Soort Blootstelling NEL (/ig/g) 
Dendrobaena nibida zandbodem p H 4.5 10 

(Oligochaeta) 
zandbodem p H 4.5 

Dendrobaena rubida zandbodem p H 6.5 100 
(Oligochaeta) 

Eisenia foeüda paardemest 25 
(Oligochaeta) 

Eisenia foetida actief slib p H 7.0 1800 
(Oligochaeta) 

Helix aspersa voedsel 10 
(Pulmonata) (Purina lab-chow -I- kalk) 

Lumbricus rubelhis zwavelbodem p H 7 20 
(Oligochaeta) 

zwavelbodem p H 7 

Orchesella cincta voedsel 4.5 
(CoUembola) (groenalgen) 

4.5 

Porcellio scaber voedsel 2.0 
(Isopoda) (wortelen + aardappelen) 

Platynothrus peltlfer voedsel 2.9 
(Oribatida) (groenalgen) 

Een belangrijk uitgangspunt in de bodemwetgeving is dat de bodem multifunctioneel 
moet zi jn. Dat wil zeggen dat na elk bodemgebruik, hetzij als bouwgrond of als teelt-
grond of als voetbalveld, er weer terugkeer mogelijk moet zi jn, ook naar een gezond 
functioneren van planten en dieren. Herstel is alleen mogelijk wanneer de gevolgen van 
ingrepen in het bodemmilieu niet onomkeerbaar zi jn. Voor persistente stoffen als zware 
metalen is dat dubieus. Ook van de genetische gevolgen van zware metalen waarvan er 
steeds meer bekend worden en die met allerlei complicaties in de productie en vitahteit 
van soorten samengaan, is nog niet goed duidelijk of er, en na hoeveel t i j d , herstel op
treedt. Op grond van de weinige voorbeelden die wi j nu kennen, l i jk t een relatief kortdu-
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rende selectie in principe reversibel te zijn. De vlindersoort Biston betidaria is een bekend 
voorbeeld van een diersoort die onder de selectiedruk van industriële vervuilling in Enge
land veranderde van een witte in een zwarte vorm. Deze valt op een zwartgekleurde, ver
vuilde, achtergrond minder op en heeft dientengevolge een geringe kans om gepredeerd 
te worden. Het retourproces, van zwart naar wit, is ook voorgekomen, maar b l i jk t twee 
maal zoveel generaties nodig te hebben als de verschuiving naar melanisme (Ernst 1986) 
en kost dan ook meerdere tientallen jaren. 

De kans op genetisch herstel hangt in hoge mate af van de aanwezige variatie in een po
pulatie waarmee op selectie gereageerd kan worden. Kleine populaties zijn in een herstel
proces dan ook erg van het toeval afhankelijk en herstel is onvoorspelbaar. Genetisch 
herstel van zware-metalen belasting heeft honderden tot duizenden jaren nodig (Ernst 
1986). 

Wanneer door verstoringen de omvang van populaties bl i jkt aangetast, hangen de her
stelmogelijkheden er in hoge mate vanaf of de fysische omgeving bruikbaar is en of er 
herkolonisatie opstreedt. De herstelduur l i jk t echter een exponentiële toename te verto
nen met de mate van verstoring. 

De lange duur van het herstel van bodemecosystemen wordt geïllustreerd door f ig. 13, 

"J * S o i l ( o l ^ \ * 
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Figuur 13: De ontwildceling van bodems gedurende de successie van een maagdelijke 
grond naar een dennebos in California. (A) Opiwping van organiscli koolstof in strooisel 
en bodem; (C) verandering in de C/N raüo van strooisel en bodem (naar Dickson & 
Crocker 1953). 
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waaruit bl i jkt dat bodem kenmerken in een successie van maagdelijke, door de zee vrijge
geven bodem naar een dennebosbodem pas na ongeveer 500 jaar gestabiliseerd zijn. 

Samenvattend 

De bodemlevensgemeenschap verdient grote zorg, wij weten nog nauwelijks hoe kwets
baar en elasdsch bodems zijn en waar de herstelmogelijkheden eindigen. In een t i jd 
waarin de bodemverontreiniging nog aan de orde van de dag is ligt er een belangrijke 
taak voor ecotoxicologen om inzicht te verzamelen over de effecten van menselijk hande
len. Z i j moeten ons de kennis en de bouwstenen aanleveren voor een degelijke normstel
ling, die een verder bodembederf helpt voorkomen en een vroegtijdige signalering van 
kwalijke invloeden mogelijk maakt. 
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AARDOBSERVATIE MET DE ERS-1 SATELLIET V A N 
DE EUROPESE R U I M T E V A A R T ORGANISATIE ESA. 

door 

E.P.W. Attema 

1 Een kort historisch overzicht 

Aardobservatie betelcent in wezen niets anders dan het bekijken van het aardoppervlak, 
een activiteit die ieder mens onwillekeurig dagelijks beoefent. Het is toch zeker niet uit 
snobisme dat de wat weidse term aardobservatie werd geïntroduceerd: door middel van 
de moderne technologie is het thans mogelijk onze gezichtskring in verschillende opzich
ten te verbreden. 

Aanvankelijk moest de mens een heuvel of een toren bekhmmen om een ruimere bhk 
te verkrijgen, maar met de komst van de luchtvaart werd het bereik van de menselijke 
waarneming aanzienlijk uitgebreid. Ook konden aan de waarneming verschhlende di
mensies worden toegevoegd: luchtfotografie ontkoppelde de waarnemingstijd en de in-
terpretatietijd. Thans kan men, dankzij camera's met zeer hoge resolutie, grote gebieden 
in detail in alle rust bestuderen. 

Revolutionair was de introduktie van de zogenaamde "false-color"-fotografie. Hier
bij wordt een speciale f i lm in de camera gebruikt, waarmee onechte kleuren worden ge
maakt. Karakteristiek voor deze f i lm is dat "na tuur l i jk" groen in rood wordt afgebeeld 
en dat ook infrarood, normaal onzichtbaar voor het menselijk oog, op de gevoeUge plaat 
wordt vastgelegd. Deze techniek werd ontwikkeled voor militahe toepassingen, want het 
eerder genoemde natuurlijk groen kan goed worden onderscheiden van camouflagema
teriaal. Later bleek echter deze f i lm zeer geschikt voor het waarnemen van de gezond
heidstoestand van landbouwgewassen, grasland en bossen. In deze tijden van zure regen 
een belangrijk hulpmiddel bij het bepalen van schade aan het miheu. 

De techniek stond echter niet stil: camera's maakten plaats voor elektronische af-
tastapparatuur, waarbij televisietechnieken worden gebruikt. Ook werd de waarneming 
verder uitgebreid naar warmtestraling (thermisch infrarood) en microgolfstraling (radar
en radiogolven). Hierbij komen beelden tot stand die bedriegelijk veel lijken op "gewo
ne" luchtfoto's. De beelden stellen echter nu niet meer gereflecteerd zonlicht voor, maar 
representeren de hoeveelheid licht die van nature door het aardoppervlak wordt uit
gestraald. 

Tot dusverre werden alleen de zogenaamde passieve sensoren besproken: camera's leg
gen strahng vast die van "buhen" komt, ofwel van de zon, ofwel van het object in 
kwestie. Naast de passieve technieken zijn ook actieve technieken in gebruik, waarbij de 
sensor een eigen belichtingsbron, een laser, een infraroodlamp of een radarzender bevat. 
De waarneming is hierbij niet meer beperkt in t i j d . In principe kan dag en nacht worden 
gewerkt als de weergoden meewerken: optische waarneming uh vliegtuigen is uiteraard 
bij bewolking niet mogelijk. Microgolfwaarnemingen kennen deze beperking niet. Deze 

Natuurkundige Voordrachten N.R, 66, Lezing gehouden voor de Koninkli jke Maatschappij voor 
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 26 oktober 1987. 
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kunnen in principe dag en nacht plaatsvinden en men ki jkt ongehinderd door het wol

kendek heen. 
De hedendaagse ruimtevaart heeft de laatste decennia ons blikveld dermate verruimd 

dat we nu de gehele aardbol kunnen overzien en deze mogelijkheid is niet voorbehouden 
aan enkele specialisten. De televisie brengt aardobservatie met behulp van opnamen 
door weersatelheten dagelijks in de huiskamer. 

2 De ERS-1 satelliel. 

De thans werkende meteorologische satelheten zijn in een 36.000 km hoge, geostationai
re baan gebracht, zodat ze boven een vast punt op de aarde op de evenaar blijven staan. 
Merkwaardig genoeg worden deze stallieten vaak niet als aardobservatie ("remote sen
sing") satelliet aangeduid. Die term wordt meestal voorbehouden aan satelheten die in 
een polaire baan om de aarde cirkelen en waarbij de omloopsnelheid en hoogte zo wor
den gekozen dat het gehele aardoppervlak baan voor baan van pool tot pool wordt afge
tast. 

Zo staat ERS-1 voor Europese Remote Sensing satehiet nummer 1. Voor ESA (Euro
pean Space Agency), een samenwerkingsverband van Europese landen waaronder Ne
derland, is het de eerste keer dat een dergelijke satelliet wordt gebouwd. In het verleden 
werden door ESA vele succesvolle projecten uitgevoerd ten behoeve van astronomie, te
lecommunicatie en meteorologie. Toen in het begin van de tachtiger jaren tot het ERS-1 
project werd besloten stond allereerst voor ogen de waarneming van de oceanen: k l i 
maat, golven, wind, stroming, temperatuur en verontreinigingen. Op de tweede plaats 
de ijskap op de polen en tenslotte de waarneming boven land ten behoeve van vele disci
plines zoals bijvoorbeeld geologie, geodesie, landbouw, bosbouw en ecologie. 

Omdat de primaire doelstelling, de oceanografische waarnemingen, alleen dan zinvol 
is voor toepassingen bij weersverwachting, scheepsroutering, golfverwachting en milieu
bescherming, indien de waarnemingen continue zijn en snel bij de eindgebruiker kunnen 
worden bezorgd werd gekozen voor een sensorenpakket hoofdzakelijk bestaande uit 
weersonafhankehjke microgolfsensoren (radar). 

Radar is in het ERS-1 sensorenpakket vertegenwoordigd door een radarhoogtemeter, 
een scatterometer en een synthetische-apertuurradar. Deze instrumenten vormen de 
hoofdschotel van het ERS-1 menu. Ze werden ontwikkeld door de Europese industrie 
en gefinancierd door twaalf aan ERS-1 deelnemende landen. Niet alle ESA lidstaten ne
men deel: ERS-1 is een vrijwillig ESA project. Bij het ontwerp van de satelliet is ook 
nog een plaats vrijgehouden voor instrumenten die door individuele landen werden ont
wikkeld en betaald. Zo zien we naast de reeds genoemde instrumenten aan boord ook 
nog een passieve infrarood/microgolf-radiometer en de zogenaamde PRARE, een met 
microgolven werkend instrument voor zeer nauwkeurige plaatsbepaHng op aarde. 
Tenslotte vinden we aan boord nog een reflector voor laserstraling die het mogelijk 
maakt de baan van de satelliet nauwkeurig te meten met behulp van aardse laserstations, 
zoals er ook een in Kootwijk staat opgesteld. In de volgende hoofdstukken zullen de in
strumenten en de satellietbanen van de ERS-1 nader worden toegelicht (figuur 1). 

3. De satellielbanen van cle ERS-1. 

Voor de ERS-1 is gekozen voor een bijna polaire baan met de zon gesynchroniseerd. Dit 
betekent een baan die vrijwel over de polen loopt en waarbij de satelliet steeds op dezelf
de t i jd overkomt. Het banenpatroon geprojecteerd op het aardoppervlak wordt na een 
instelbaar aantal dagen herhaald. De baanhoogte bedraagt ongeveer 800 kilometer en de 



Fig. 1. De ERS—1 SateUiet 
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omlooptijd ongeveer 100 minuten. Deze grootheden kunnen binnen zekere grenzen wor
den gevarieerd om verschillende gebruikers optimaal te kunnen bedienen. Dit hangt sa
men met het eerder genoemde banenpatroon. Zo is er een keuze mogelijk waarbij telkens 
na drie dagen een volledig banenpatroon wordt herhaald. Hierbij worden, afhankelijk 
van het gezichtsveld van een bepaalde sensor, stukken van het aardoppervlak overgesla
gen. Bij een andere keuze kan een meer voUedige bedekking van het aardoppervlak wor
den verkregen, maar dan duurt het een week tot een maand voordat een bepaald gebied 
weer wordt bezocht. Vooral nabij de evenaar is het moeilijk een volledige bedekking van 
de aarde te bereiken met een enkele satelliet. Dichter bij de polen is dit veel minder een 
probleem. 

Ter illustratie van het bovenstaande kunnen we de mogelijkheden van de synthetische-
apertuurradar (SAR) en de radarhoogtemeter (RA) in West-Europa bekijken. In figuur 
2 en 3 is het banenpatroon van de SAR en de RA getekend bij een bepaalde keuze van 
de satellietbaan met een driedaagse herhahngsperiode. We zien dat maar een beperkt 
aantal hoogtemeterbanen in de Noordzee vallen en dat met het gezichtsveld van de SAR 
(100 kilometer breed) verre van een volledige bedekking bereikt wordt. Dit is uiteraard 
veel beter bij een herhahngsperiode van twee weken (figuur 4 en 5). Het voorbeeld van 
de RA is natuurlijk extreem ongunstig omdat de breedte van het gezichtsveld erg klein 
is. In feite slechts een enkele l i j n . De scatterometer daarentegen geeft met een gezichts
veldbreedte van 500 kilometer in de buurt van Nederland al een volledige bedekking met 
een herhalingsperiode van drie dagen. Het geval van de SAR valt hier tussen. We merken 
tenslotte nog op dat niet altijd een volledige bedekking nodig is. In het huidige systeem 
van weersverwachting moeten de meteorologen het doen met waarnemingen van sche
pen, die met name op het Zuidelijk Halfrond tamelijk sporadisch zi jn. 

60 

RA ( H e r h a l i n g s p e r i o d e van 3 dagen) . 

Fig. 2. Banenpatroon van cie radarltoogtemeter met een iierliaiingsperiode van drie da

gen. 
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BO 

Fig. 3. Banenpatroon van de syntlietisclie-apertuurradar met een lierfialingsperiode van 
drie dagen. 

BO 

RA ( H e r h a l i n g s p e r i o d B van 14 d a g e n } . 

Fig. 4. Banenpatroon van de radarlioogtemeter met een herhalingsperiode van veertien 
dagen. 
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60 

SAR ( H e r h a l i n g s p e r i o d e van 14 dagen) 

Fig. 5. Banenpatroon van de syntlietisclK-apertuurradar met een Iterlmiingsperiode van 

veertien dagen. 

4. De radarlioogtemeter van de ERS-1. 

Zoals de naam al doet vermoeden is de radarhoogtemeter een radar die de afstand van 
de satelliet en het aardoppervlak meet. Dit wordt bereikt door een korte flits radargolven 
via een spiegelreflector loodrecht naar beneden te zenden en vervolgens de radarecho te 
ontvangen. Uit de t i jd die verloopt tussen het verzenden van het radarsignaal en de ont
vangst kan de hoogte worden bepaald. 

Bij een spiegelgladde zee heeft de echo dezelfde gedaante als het verzonden signaal: 
de zee doet zich voor als een echte spiegel. Wanneer door de wind aan het oppervlak 
korte golven gevormd worden dan gaat de spiegel zich meer als matglas gedragen: de 
echo komt vrijwel onvervormd terug maar de echosterkte is gereduceerd. Daarom kan 
uit de echosterkte de windkracht aan het zeeoppervlak worden afgeleid. 

Z i jn er tevens lange golven aanwezig, dan gedraagt de zee zich als een soort lachspie
gel: de echo krijgt een karakteristieke vervorming waaruit de golfhoogte kan worden be
paald. Dit mechanisme is geïllustreerd in figuur 6. 

5. De windscatteroineter van de ERS-1. 

De windscatterometer van de ERS-1 werkt volgens hetzelfde principe als de eerder ge
noemde radarhoogtemeter. Een belangrijk verschil is dat niet recht naar beneden, doch 
schuin naar rechts gekeken wordt. Bij een spiegelgladde zee geldt de bekende spiegelwet 
van Snellius: de hoek van inval is gelijk aan de hoek van terugkaatsing en derhalve be
reikt de radarecho de ontvanger niet meer. Worden echter korte golven aangeblazen 
door de wind dan gaat dit gepaard met een minder goede spiegeling, zoals we reeds za
gen, ten gunste van een grotere verstrooiing in alle richtingen en dus ook in de richting 
vanwaar de radargolf afkomstig was en waar zich de sateUiet bevindt. Daarom geldt hier 
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Fig. 6. IVerldngsprincipe van de radarlwogtemeter. 

in tegenstelling tot de hoogtemeter: hoe meer wind hoe sterkere radarecho. De 
echosterkte is bovendien afhankelijk van de windrichting ten opzichte van de radarbun-
delrichting. Door nu achtereenvolgens met drie radarbundels hetzelfde 500 khometer 
brede gebied af te tasten kan men de windkracht en ook de windrichting uit de ontvan
gen radarecho's afleiden. Het uiteindelijke resuhaat is een gemeten windveld met waar
nemingen op een onderlinge afstand van 25 khometer voorsteUende de gemiddelde wind-
conditie (sterkte en richting) over een gebied van 50 kilometer doorsnede. Dit proces 
wordt geïllustreerd in figuur 7. 

6. De synt/ielisclie-apertinimidar van de ERS-1. 

In principe l i jk t de SAR veel op de scatterometer. Ook hier wordt naar rechts "gekeken" 
en een strook van het aardoppervlak afgetast. De lange naam duidt er echter al op dat 
hier van een bijzonder instrument sprake is. Het bijzondere van de SAR schuilt in het 
hoge oplossend vermogen dat kan worden bereikt: details van zo'n 30 meter kunnen in 
de radarbeelden nog goed afzonderlijk worden waargenomen. Dh betekent dat op zee 
golfpatronen, olievlekken, ijsformaties en zelfs de wat grotere schepen zichtbaar zi jn . 
SAR-beelden boven land lijken wel gewone luchtfoto's. Wegen, steden, spoorlijnen, 
bossen en landbouwpercelen tekenen zich duidelijk af. 

Omdat een diepgaande technische uiteenzetting over de wijze waarop deze resolutie 
wordt bereikt van 800 kilometer hoogte buiten het bestek van deze verhandehng vah, 
volstaan we hier met te zeggen dat een en ander samenhangt met de vorm van de uitge
zonden radarsignalen en dat de uiteindelijke hoge beeldkwaliteit wordt verkregen door 
een nabewerking van de aan boord vastgelegde echosignalen met behulp van de vandaag 
de dag onvermijdelijke computerapparatuur. De geïnteresseerde lezer verwijzen we naar 
meer specialistische litteratuur. Als voorproefje van wat de ERS-1 ons te bieden heeft 
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Fig. 7. Weridngsprincipe van de windscatterometer. 

toont figuur 8 een radaropname van Flevoland zoals die werd gemaakt in 1978 door de 
Amerikaanse SEASAT satelliet, een voorloper van ERS-1. 

7. De A TSR-M en Prare 

Bovengenoemde kriptische omschrijvingen staan respectievelijk voor "Along Track 
Scanning Radiometer" met Microgolfkanaal en "Precision Range And Range Rate 
Equipment". De ATSR-M is een soort elektronische camera die de infrarode straling 
van het zeeoppervlak en van de atmosfeer afbeelden kan met een gezichtsveld dat, even
als bij de windscatterometer 500 kilometer breed is. De belangrijkste taak van dit instru-



Fig. 8. Radarbeeld van Flevoland. 

ment is liet meten van de temperatuur van liet zeeoppervlaic met grote precisie (.5 graad 
Celsius). Het microgolfgedeelte is toegevoegd om ten tijde van de infrarood meting de 
samenstelling van de atmosfeer te bepalen om zodoende achteraf correcties voor de ver
storingen door de atmosfeer te kunnen aanbrengen. Zonder deze correcties kan de be
oogde nauwkeurigheid niet worden bereikt. 

De PRARE is een soort zend/ontvang-installatie die l i jk t op de systemen die op aarde 
worden gebruikt bi j de elektronische navigatie van vliegtuigen. De hoge mate van preci
sie (5-10 centimeter) maakt dit instrument uitermate geschikt voor het volgen van de 
ERS-1 in zijn baan en voor toepassingen bij de plaatsbepaling op aarde en de geodesie. 

8. Slotwoord 

Zeeën en oceanen beslaan driekwart van het aardoppervlak, zo'n 360 miljoen vierkante 
kilometer. Via de uitwisseling van warmte en de watercirculatie vormen zij een belangrij-
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ke faktor in de meteorologische condities en ons khmaat. Van het landoppervlak is 17 
miljoen vierkante kilometer permanent bedekt met ijs. Bovendien is 30 miljoen vierkante 
kilometer, zeven procent van het wateroppervlak, permanent bevroren. Hoe deze opper
vlakken ons khmaat precies beinvloeden is voorlopig een belangrijke open vraag. 

De ERS-1 satelliet beoogt met zijn sensorenpakket toegesneden op de waarneming van 
oceanen en ijsvlakten een bijdrage te leveren aan een beter begrip van de natuurkundige 
processen die ons weer en klimaat bepalen. Omdat de door ERS-1 ingewonnen gegevens 
bovendien een aantal praktische toepassingen dienen, zoals bi j de scheepvaart, de vis
vangst, de ohe- en gaswinning op zee en de landbouw, de bosbouw en de ecologie boven 
land, is het te verwachten dat satellieten van het type ERS-1 zichzelf in de toekomst ook 
kunnen "terugverdienen". 



TECHNIEK E N VORMGEVING V A N DE NIEUWSTE NEDERLANDSE 

BANKBILJETTEN 

door 

P. Koeze 

Wat is een banicbiljet? 
Een modern bankbiljet is een hoogontwikkeld, industrieel produkt dat in zeer grote mas
sa wordt vervaardigd. Het moderne bankbiljet is vergelijkbaar met andere massagoede
ren zoals geneesmiddelen, die eveneens in zeer grote aantallen maar met zeer veel zorg 
worden gefabriceerd. Het produktie- en sorteerproces vertoont gelijkenis met andere 
produktieprocessen zoals die voor vliegtuigen en telefooncentrales waarbij een zeer klein 
aantal soorten produkten wordt gefabriceerd met inzet van zeer dure produktiemiddelen. 
De oplagen zijn vaak extreem groot: oplagen van meer dan 700 miljoen stuks zijn niet 
ongewoon in Nederland. De gebruikers van bankbiljetten zijn het publiek dat geen b i j 
zondere kennis over bankbiljetten heeft: de gewone consumenten. 

Vanwege de hoge oplagen moeten bankbiljetten goed te produceren zi jn, dat wil zeggen 
zonder groot uitschot en tegen een verantwoorde prijs. Aan de andere kant moeten de 
biljetten niet eenvoudig na te maken zijn door een niet-geauthoriseerde drukkerij . In een 
notedop zijn de belangrijkste opgaven bi j het ontwerpen van bankbiljetten: 

— eenvoudig te produceren in de eigen papierfabriek en drukkerij met een klein uitschot 
tegen een verantwoorde prijs, 

— niet eenvoudig te drukken in een handelsdi-ukkerij, 
— duidelijk onderscheid tussen echte en nagemaakte biljetten, ook ten overstaan van 

een niet-deskundig publiek. 

Het komt er dus in de eerste plaats op aan echtheidskenmerken te ontwerpen die niet alle
maal tegelijk door een namaker geïmiteerd kunnen worden. Verder moeten de echtheids
kenmerken eenvoudig te begrijpen en te onthouden zijn door het publiek. De vormge
ving van de echtheidskenmerken en de afbeelding op de biljetten worden zo gekozen dat 
zij het geheugen en het begrip ondersteunen en de interesse bi j het publiek opwekken. 

De banlcbiljettenomloop 

De levensloop van een bankbiljet begint bij de papierfabriek VHP (Veiligheidspapierfa
briek) te Ugchelen. Daar wordt het bankpapier vervaardigd uit 100% katoen en wordt 
het watermerk in het papier aangebracht. Vervolgens gaat het blanco papier naar de 
drukkerij Joh. Enschede en Zonen te Haarlem, waar het wordt bedrukt en gévernist. De 
nieuwe biljetten gaan tenslotte naar de Nederlandsche Bank te Amsterdam, waar zij wor
den opgeslagen. 

Naar gelang de behoefte worden nieuwe bankbiljetten uitgegeven door de kantoren van 
de Nederlandsche Bank, die verspreid staan over het hele land. Vanuit deze 13 kantoren 

Natuurkundige Voordrachten N.R. 66. Lezing gehouden voor de Koninkli jke Maatschappij voor 
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 9 november 1987. 
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worden de biljetten verzonden naar de kantoren van de handelsbanken en PTT en deze 
geven ze uiteindelijk uit aan het pubUek. Na gecirculeerd te hebben gaan de nu gedeelte
l i jk versleten bankbiljetten weer langs dezelfde keten van kantoren terug naar de Hoofd-
bank te Amsterdam. 

In de Hoofdbank worden de gecirculeerde bankbiljetten machinaal gesorteerd en wel 

naar twee criteria: 
— Z i j n de biljetten geschikt voor recirculatie of zi jn zij vuil en versleten en moeten z i j , 

naar behoefte, vervangen worden door nieuwe? 
— Z i j n de biljetten echt? 
De versleten bankbiljetten worden vernietigd in een pulpmolen en uiteindelijk verbrand. 

Om een indruk te geven van de massahteit van deze industriële processen: de circulatie is 
thans ongeveer 350 miljoen biljetten; er worden per jaar ongeveer 750 miljoen biljetten 
machinaal gesorteerd of per dag ongeveer 3,5 miljoen bankbiljetten; van de gesorteerde 
biljetten wordt ca Vi afgekeurd en vervangen door nieuwe biljetten. 

Eisen te stelien aan banicbiljetten 
De huidige bankbiljetten moeten aan een groot aantal eisen voldoen. Deze eisen kunnen 
in verschillende categorieën gegroepeerd worden. Een eerste belangrijke tweedeling is die 
in technische eisen en vormgevingseisen. Vroeger werden beide categorieën apart van el
kaar gerealiseerd door enerzijds technici en anderzijds vormgevers. In de nieuwste Ne
derlandse bankbiljetten wordt getracht beide categorieën als eenheid te realiseren. De 
technische eisen worden praktisch geheel opgelegd door de Nederlandse Bank. Wat de 
vormgevingseisen betreft, laat de Nederlandse Bank de grafische ontwerper zoveel moge
l i jk vr i j om zelf de vormgeving te kiezen mits de modellen de indruk geven tot een serie te 
behoren. Ook valt de ontwerper de taak toe het onderwerp te kiezen. Van de ontwerper 
wordt verwacht dat hij vormgeving en onderwerp zo kiest en op elkaar afstemt dat zij de 
interesse van het pubhek wekken. Het is dus de taak van de grafisch ontwerper alle eisen 
met elkaar te verzoenen en te realiseren in een goed ontwerp. 

De technische eisen kunnen verder ingedeeld worden in verschillende categorieën. In het 
vervolg van deze lezing wil ik er twee slechts vluchtig noemen, de gebruikseisen en de ei
sen ten aanzien van de circulatiebestendigheid. Een derde categorie, de echtheidskenmer
ken voor het publiek, zal ik meer uitgebreid bespreken en twee echtheidskenmerken in 
het nieuwste bankbiljet, de ƒ 250/Vuurtoren, eruit hchten om ze in detail te behandelen. 

Gebruiicseisen 
De eerste categorie van technische eisen zijn de gebruikseisen. Onder de gebruikseisen 
vallen al die eisen die ervoor zorgen dat een bankbiljet voldoet als gebruiksvoorwerp. 
Veel van deze eisen worden bepaald door de Bankwet of zijn vastgelegd na decennia lang 
gebruik. Ik noem: 
— waarde-aanduiding in cijfers en letters, 
— kleur, 
— voelteken voor blinden, 
— naam van De Nederlandse Bank NV, 
— datum en plaats van goedkeuring van de drukproef, 
— handtekeningen van president en secretaris, 
— naam van het hoofdonderwerp, 
— voorbehoud auteursrecht. 
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— tekst strafwet, 

— namen van papierfabriek, drukkerij en ontwerper. 

Over elk van deze gebruikseisen is een aparte lezing te geven. Vaak is de historische ont
wikkehng zeer interessant, die soms teruggaat tot de eerste Nederlandse bankbiljetten, de 
Roodborstjes uit 1814. 

Circulatiebestendigheid 

Een tweede categorie technische eisen houdt verband met de aard van de circulatie. Een
voudig gezegd: tijdens de circulatie mogen de biljetten niet vergaan tot hoopjes gekleurde 
katoenvezel. Van deze eisen noem ik: 
— dubbelvouwgetal, 
— opaciteit, 
— natvastheid, 
— massa, 
— effenheid, 

— oplosbaarheid van inkten in ca. 60 oplosmiddelen (benzine, alcohol, wasmiddelen, 
etc) , 

— lichtechtheid van papier en inkten, 
— vernis. 

Als laatste uit deze categorie noem ik apart de vernis. W i j zijn een van de weinige centrale 
banken die zijn biljetten laat vernissen. Het doel van de vernis is het papier ondoordring
baar te maken tegen vuil en de scheurvastheid te verhogen. Het is mogelijk naar het ef
fect van vernis onderzoek te doen en wi j hebben dat ook gedaan. Ook de invloed van de 
andere variabelen hierboven is heel goed te meten. Hiertoe brengen wi j series bankbiljet
ten gedrukt op experimentele papiersoorten of gevernist met experimentele vernissen in 
omloop en meten de gemiddelde levensduur van de experimentele biljetten in vergelijking 
met die van de normale biljetten. Hier komen soms zeer verrassende uitkomsten mt. Ik 
heb hierover gepubliceerd in de vakliteratuur. Nu wil ik er niet verder op ingaan. 

Echtheids/cenmerken 

De derde categorie van technische eisen, die ik zal bespreken, zijn de echtheidskenmer
ken. Wat is de theorie achter de echtheidskenmerken? In onze bankbiljetten worden vier 
technieken toegepast: 
— papierfabricage, 
— plaatdruk, 
— offset-druk, 
— boekdruk. 

De opzet is nu om in elke techniek een aantal echtheidskenmerken te realiseren die moei
l i jk z i jn te imiteren. Daarmee wordt het een potentiële namaker moeilijk gemaakt om 
verschillende redenen: 

— hij zal alle vier, nogal verschillende, technieken moeten beheersen, 
— hij zal voor elke techniek dure machines moeten aanschaffen, 
— hij zal vakbekwame mensen moeten werven, 
— hij zal gespecialiseerde grondstoffen en materialen moeten kopen. 

Alles bijeen genomen is de kans zeer, zeer groot dat óf in technisch opzicht öf in organi
satorisch opzicht iets mis gaat. Nagemaakte biljetten vertonen daarom alt i jd meerdere 
technische tekortkomingen en eigenaardigheden. 
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Het is goed er met nadrult op te wijzen dat we met een duidelijlc doel voor ogen de ver
schillende echtheidskenmerken ontwerpen. W i j zijn goed op de hoogte met de karakte
ristieken en tekortkomingen van de apparatuur op de markt en gebruiken die kennis in 
het ontwerp van de echtheidskenmerken. Wi j weten dus van tevoren waar een nagemaakt 
biljet tekort kan schieten. Niet alle nagemaakte biljetten gaan aan dezelfde echtheidsken
merken mank, maar wel allemaal op de kenmerken die wij doelbewust ontworpen heb
ben. 

De grote opgave is eigenlijk niet zozeer de techniek, maar de vormgeving en de toege
paste psychologie. De opgave is de echtheidskenmerken zodanig vorm te geven dat het 
publiek nagemaakte biljetten zonder hulpmiddelen en zonder vergelijkingsmateriaal kan 
herkennen. Uit eigen onderzoek en uit de hteratuur bl i jkt dat men slechts een zeer be
perkt aantal losse feiten kan onthouden: maximaal 6. Het heeft dus geen zin een groot 
aantal echtheidskenmerken in de biljetten onder te brengen en te publiceren. Deze wor
den toch weer vergeten. Het heeft wel zin een beperkt aantal kenmerken te publiceren en 
deze een vormgeving en informatie-inhoud te geven die samenhangen met het thema, de 
kleur en het hoofdonderwerp van het biljet. 

Keuze van het onderwerp of thema 
De hoofdkleuren van de verschillende coupures liggen vast door jarenlang gebruik. Vroe
ger koos de Nederlandse Bank het onderwerp voor een nieuw model: Frans Hals voor de 
ƒ 10, Sweelinck voor de ƒ 25 en Spinoza voor de ƒ 1000. Sinds tien jaar is het de ontwerper 
die een onderwerp zoekt dat bij de kleur past: een bruine Snip, een gele Zonnebloem en 
een rood-violette Vuurtoren. De afbeeldingen zijn niet natuurgetrouw maar kleur en on
derwerp ondersteunen elkaar wel. Vervolgens worden bij het onderwerp afbeeldingen 
voor de echtheidskenmerken gezocht. De afbeeldingen voor de echtheidskenmerken die
nen reëel en niet abstract te zijn. Uit eigen onderzoek is gebleken dat de echtheidsken
merken van de oudere biljetten die thans circuleren te abstract zi jn en niet worden ont
houden door het publiek. Het samenspel tussen kleur, onderwerp, vormgeving en ook 
benoembaarheid is belangrijk. Juist de combinatie van deze vier factoren is van invloed 
op de beleving door het publiek. 

Zo is b.v. voor het watermerk van de ƒ 50/Zonnebloem, een bi j gekozen. Voor dat van 
de ƒ 100/Snip, een snip en voor dat van de ƒ 250/Vuurtoren een duinkonijn. 

In de Snip en de Zonnebloem is de nieuwe ontwerpstrategie voorzichtig, stap voor stap, 
ingevoerd. De Vuurtoren is zo consequent mogelijk ontworpen, tot en met de voorlich
tingsfolder aan toe. In de ƒ 250/Vuurtoren zijn alle gepubliceerde echtheidskenmerken 
reahstisch vormgegeven en hangen samen met het onderwerp en thema "Vuurtoren aan 
de kus t l i jn" . 

Tot slot wil ik twee pubhekskenmerken in de ƒ 250/Vuurtoren in detail bespreken. Aan 
beide ligt een fysisch fenomeen ten grondslag: het scheidend vermogen van de bankbiljet-
tenpersen en de metamerie van een speciaal ontwikkeld inktenpaar. De vormgeving is zo
danig gekozen dat de werking van de echtheidskenmerken kan worden uitgelegd aan het 
publiek zonder in abstracte fysische termen te vervallen. 

Microteksten 
Als eerste, de microteksten. In de ƒ 250/Vuurtoren komen verschillende microteksten 
voor: aan de voorzijde de strafwettekst en een strofe uit een gedicht door Slauerhoff, aan 
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de keerzijde een lijst met namen van vuurtorens. De kleinste lettertjes in deze teksten zijn 
ca. 0,2 mm hoog. Lettertjes van deze grootte kunnen door bankbiljettenpersen nog net 
leesbaar worden gedrukt, maar door handelspersen meestal niet meer. In nagemaakte blL 
jetten lopen de lettertjes daarom vrijwel altijd dicht en worden de teksten geheel of ge
deeltelijk onleesbaar. Dit is fysisch te verklaren en te berekenen met behulp van de 
systeemtheorie. 

Een reproductiesysteem van willekeurig welke aard kan worden opgevat als een "black 
box", waaraan een patroon (het origineel) wordt aangeboden aan de input-zijde. Aan de 
outputzijde geeft het systeem het patroon min of meer getrouw weer als reproductie. De 
mate van overeenkomst tussen patroon en reproductie is afhankelijk van de spatiele fre
quenties in het patroon en de technische kwahteit van het reproductiesysteem. Een voor
beeld is het testbeeld van de PTT voor televisie. In dit testbeeld komt in het midden een 
zwart-witte balk van aaneengesloten vierkanten met een sinusvormig patroon voor. Als 
toestel en antenne goed staan afgesteld, kan men de sinusgolven in bijna alle vierkanten 
goed onderscheiden. Bij afnemend slechte afstelling vallen de golven in steeds meer vier
kanten weg: eerst die van hogere frequenties en later die van lagere frequenties. De 
hoogste frequentie die een systeem net wel (of net niet) kan weergeven, heet de afbreek-
frequentie en is een maat voor de kwahteit van het reproductiesysteem. Een betere kwah
teit komt overeen met een hogere afbreekfrequentie. De afbreekfrequentie is ongeveer 
gelijk aan het scheidend vermogen. 

Als de afbreekfrequentie van een drukpers bekend is, kan men de hoogte van de kleinste, 
nog drukbare lettertjes uitrekenen. Alle letters uit het alfabet kunnen in hun meest rudi
mentaire vorm worden gevangen in 5 horizontale en 5 verticale vierkantjes van een vier
kant grid. De letter B bijvoorbeeld kan worden opgebouwd uit 5 x 3 vierkantjes en de 
letter M , samen met de W de breedste letter uit het alfabet, uit 5 x 5 vierkantjes. Een 
zwart vierkantje en een wit vierkantje naast elkaar kunnen worden opgevat als de periode 
van een oneindig voortgezet zwart-wit blokpatroon. Als een vierkantje een zijde heeft 
van a mm, is de periode van het blokpatroon dan 2a mm en de bijbehorende spatiele fre
quentie l /2a lijnenparen/mm. Door metingen is gevonden dat de afbreekfrequende van 
bankbiljettenpersen 12 lijnenparen/mm is, zodat het scheidend vermogen 1/12 mm is en 
het kleinste vierkantje dat nog herkenbaar gedrukt kan worden 1/24 mm) x (1/24 mm) = 
40 pm X 40 pm. De hoogte van de letters B en M is 5 vierkantjes, zodat de kleinste let
ters die nog leesbaar gedrukt kunnen worden, ongeveer 5/24 mm = 0,2 mm hoog zijn. 

Bankbiljettenpersen zijn van een buitengewoon hoge kwahteit. Daarentegen zijn de ge
wone handelspersen van namakers altijd van mindere kwaliteit. In principe is het daarom 
mogelijk microteksten op bankbiljetten te drukken die niet reproduceerbaar zijn door 
een handelspers. 

Metamerie 

Het tweede publiekskenmerk, dat ik meer in detaü whde bespreken, is het metamere ko
ni jn . Aan de keerzijde van de ƒ 250/Vuurtoren linksonder staat een konijn in een o l i j f 
groen bosje afgebeeld. Dit konijn is in daghcht nauwelijks te onderscheiden van zijn om
geving, maar onder gekleurd licht of door een kleurfilter (bij voorkeur rood) wel. Het ef
fect is op zichzelf een reeds lang bekend fysisch fenomeen dat bekend staat als metame
rie. In het dagelijks leven komt men het effect ook tegen en is het bijna al t i jd lastig. B i j 
voorbeeld als een auto blikschade heeft opgelopen en de beschadigde delen van de carros
serie moeten worden bijgespoten of vervangen. Het kan voorkomen dat in daghcht geen 
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verschil te zien is tussen de oude en de opnieuw gelakte delen, maar dat onder natrium-
licht een groot contrast opvalt. Een tweede voorbeeld is het kopen van kleding. Als een 
klant naar het daglicht toeloopt om de kleuren beter te kunnen beoordelen, houdt hij of 
zij rekening met metamerie. Omdat metamerie lastig is, proberen verffabrikanten alt i jd 
metamerie te vermijden. In de ƒ 250/Vuurtoren is het metamere kleurverschil tussen bei
de groene inkten daarentegen juist gemaximaliseerd voor twee lichtbronnen. Voorzover 
mi j bekend, is nog niet eerder een commerciële toepassing voor metamerie bedacht. 

De fysische verklaring van metamerie is niet eenvoudig. Het licht dat gereflecteerd wordt 
door een gekleurd oppervlak wordt gekarakteriseerd door het spectrum. I n een spectrum 
wordt de intensiteit van het licht uitgezet als functie van de golflengte. Een spectrum 
wordt gemeten door middel van een spectrofotometer, in zijn meest elementaire vorm 
een prisma en een fotografische plaat. Het menselijk oog is echter geen spectrofotometer 
en kan een spectrum niet rechtstreeks waarnemen. I n het menselijk oog bevinden zich 
lichtgevoelige cellen, de bekende kegeltjes, die voor komen in drie soorten. De drie soor
ten kegeltjes zijn gevoelig voor licht in brede banden in het zichtbare gebied met voor ie
der het maximum van de gevoeligheidskromme bi j een andere golflengte. Daarom wordt 
vaak gesproken over de rood-, groen- en blauwgevoeUge kegeltjes, hoewel dit feitelijk 
een te grove simplificatie is. De kleurindruk die wordt waargenomen is een "sommatie" 
van de responsen door de drie soorten kegeltjes. Het bl i jkt dat twee spectra als zij op een 
ingewikkelde manier verschillen, toch dezelfde responsen en dus dezelfde kleurenindruk 
kunnen opwekken. 

Het spectrum van het licht dat het oog treft, is uiteraard het product van het spectrum 
van de lichtbron en de frequentie-afhankelijke absorptie door de reflecterende verf of 
inkt. Als men wi l , kan men daarom twee inkten zo samenstellen dat zij onder de ene 
lichtbron dezelfde kleurindruk opwekken en onder een andere lichtbron een verschiUen
de kleurindruk. Dit metamere effect is ook nog afhankelijk van de waarnemer, omdat 
niet iedereen dezelfde gevoeligheidskrommen voor de drie soorten kegeltjes heeft. 

Als een namaker een bankbiljet met twee metamere inkten reproduceert, zullen de beide 
kleuren ofwel verschillend ofwel gelijk aan elkaar worden gereproduceerd. I n beide ge
vallen gaat het metamere effect echter verloren. Het is daarom vrijwel zeker dat een echt-
heidskenmerk gedrukt in metamere inkten niet te imiteren is. 

Beide pubhekskenmerken, microteksten en metamerie, zi jn goede voorbeelden van mo
derne Nederlandse echtheidskenmerken. Het eist kennis en vaardigheid om de fysische en 
chemische fenomenen waarop zij berusten toe te passen en te vertalen in werkwijzen en 
recepturen. Daardoor zijn ze nauwelijks te copiëren of te imiteren. Anderzijds is de 
vormgeving van de echtheidskenmerken zodanig dat de verschillen tussen echte en nage
maakte biljetten zi jn uit te leggen aan het pubhek in alledaagse termen zodat zij eenvou
dig te onthouden z i jn . 

Tenslotte 
Ik heb u in vogelvlucht een en ander verteld over onze nieuwste methode van werken bi j 
het ontwerpen van bankbiljetten. Het bleek in mi jn lezing dat het vroeger in Nederland 
anders toeging, evenals thans nog in sommige andere landen. W i j hopen op deze wijze 
bankbiljetten te ontwerpen en te drukken die geschikt zi jn voor gebruik door het publiek 
en die het publiek aanspreken omdat zij een afspiegeling vormen van deze t i j d . 



PRIGOGINE EN DE E V O L U T I E 

EEN SPECULATIE O V E R HET ONTSTAAN V A N HET L E V E N 

door 

A. Schuyff 

De vraag naar het ontstaan van de wereld om ons heen kan uit verschillende gezichtshoe
ken worden benaderd. Eén van deze mogelijkheden is een natuurwetenschappelijke be
nadering. Er zijn goede redenen om in dat geval de thermodynamica als uitgangspunt te 
kiezen. Een paar van deze redenen wi l ik bi j het begin van deze lezing aangeven en toe
lichten. 

De thermodynamica is een discipline die vaak als voorbeeld wordt gekozen hoe een we
tenschappelijke theorie behoort te zijn gestruktureerd. Ze is gebaseerd op enkele, eigen
hjk maar twee, wetten die de eerste en tweede ftoofdwet worden genoemd en waarvan de 
juistheid algemeen wordt aanvaard. Op deze twee hoofdwetten is door zorgvuldige argu
mentatie en met betrekkelijk weinig wiskunde een zeer elegante theorie gebouwd. De ex
perimenteel kontroleerbare juistheid van haar uitspraken is zo treffend dat er bi j natuur
wetenschappers een diepe overtuiging is ontstaan dat de hoofdwetten inderdaad zeer fun
damenteel zi jn. 

Dit fundamentele karakter van de hoofdwetten en de omstandigheid dat ze geldig zijn 
ongeacht hoe komplex het beschouwde systeem is kan als een rechtvaardiging van de ther-
modynamische benadering van een moeilijk probleem als de evolutie worden beschouwd. 

Toch heeft ook deze zo suksesvoUe discipline zi jn beperkingen. Die beperking ligt voor 
de thermodynamica in het feit dat ze alleen strikt is toe te passen op systemen die in even
wicht verkeren, waarbij onder evenwicht een toestand van rust wordt verstaan die uit 
zichzelf niet meer verandert. I n de scheikunde is dat weliswaar een beperking, maar er 
b l i j f t toch een voldoende groot toepassingsgebied over om de thermodynamica als zeer 
waardevol, zelfs als onmisbaar te beschouwen, 

In de biologie hgt dat anders. Daar is evenwicht synoniem met dood en alle levensver
schijnselen hebben juist als kenmerk dat ze niet in evenwicht verkeren. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat men er de laatste decennia naar gestreefd heeft het toepassingsge
bied van de thermodynamica uit te breiden tot de niet-evenwichtstoestanden. Voordat we 
ons met deze niet-evenwichtsthermodynamica. die het grootste deel van deze lezing zal 
beslaan, bezig gaan houden, moeten we eerst de belangrijkste uitgangspunten van de 
evenwichtsthermodynamica kort bespreken. 

Zoals reeds genoemd is de laatste gebaseerd op de twee hoofdwetten en op het begrip 
evenwicht. 

De eerste hoofdwet voert de energie in en legt een relatie tussen energie enerzijds en 
warmte en arbeid anderzijds. Deze wet is ook bekend als de wet van behoud van energie, 
wat inhoudt dat energie niet uit niets kan worden gemaakt maar ook niet kan worden 
vernietigd. De veel gehoorde term "energieproduktie" is dus in feite een onmogelijkheid. 
Bedoeld wordt dan ook meestal "arbeidsproduktie", waarbij arbeid wel een nauwe rela
tie heeft met energie. Het verschil is dat arbeid een vorm van energieoverdracht is en dus 

Natuurkundige Voordrachten N.R. 66. Lezing gehouden voor de Koninkli jke Maatschappij voor 
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 30 november 1987. 
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altijd aan een proces gekoppeld is, terwijl energie met een stof of een systeem is verbon
den. Als bijvoorbeeld een accu (het systeem) stroom levert waardoor een motor in bewe
ging wordt gebracht, dan levert die accu arbeid waarbij zi jn energie afneemt. Evenals ar
beid is ook warmte altijd met een proces verbonden. In dh geval is het proces steeds het 
egaliseren van een temperatuurverschil. 

Het opmerkelijke nu is dat arbeid en warmte de enige vormen van energie-overdracht 
zijn en dat hun som altijd de energieverandering van het systeem is, ook al kunnen ze bij 
verschillende processen tussen twee vasthggende toestanden van het systeem variëren. 

Hoewel arbeid en warmte beiden vormen van energie-overdracht zijn en ook in dezelf
de eenheden als de energie worden uitgedrukt (joules of kalorieën) zijn ze niet gelijkwaar
dig. Dit is feitelijk de strekking van de tweede hoofdwet. Men zou kunnen verwachten 
dat warmte en arbeid geheel in elkaar kunnen worden omgezet, maar dat b l i jk t niet zon
der meer het geval. Er is een soort éénrichtingsverkeer: arbeid kan ahijd geheel in warmte 
worden omgezet maar aan het omgekeerde proces, het omzetten van warmte in arbeid, 
zijn beperkingen opgelegd. De tweede hoofdwet zegt het zo: het is niet mogelijk een hoe
veelheid warmte aan een warmtereservoir van één temperatuur te onttrekken en geheel in 
arbeid om te zetten zonder dat er verder in de wereld iets gebeurt. De diepere achtergrond 
van deze wet is dat warmte op moleculaire schaal een chaotische vorm van energie is en 
arbeid een geordende vorm. De tweede hoofdwet van de thermodynamica zegt dus eigen
l i j k dat de natuurlijke gang van systemen, moleculair gezien, er een is van geordend naar 
chaotisch. 

O 

^- ' figuur 1 

We illustreren dit aan een eenvoudig proces, het roeren van een bak water. Als we de 
roerder laten draaien, verrichten we arbeid; de moleculen waaruit de roerder is opge
bouwd hebben een ordelijke beweging, allen in dezelfde zin. Door de roerder wordt ener
gie overgedragen aan de watermoleculen en stijgt de temperatuur van het water. 

In de thermodynamica heet dat dissiperen van energie. De ordelijke beweging van de 
moleculen van de roerder is overgegaan in een chaotische beweging van de watermolecu
len. Dit proces nu, zegt de tweede hoofdwet, is niet omkeerbaar. Het is onmogelijk, hoe 
dan ook, de roerder te laten draaien ten koste van de (kinetische) energie van de water
moleculen, zonder dat er iets verandert in de omgeving van ons systeem. 

We zouden hieruit de konklusie kunnen trekken dat processen waarbij vanzelf orde
ning ontstaat door de tweede hoofdwet worden uitgesloten, en dus in de natuur niet zul
len voorkomen. Maar dat is niet het geval. We zien wel degelijk allerlei geordende syste
men ogenschijnlijk vanzelf ontstaan uit ongeordende bouwstenen; levende organismen 
zijn een treffend voorbeeld. Het is dit probleem dat we nu verder zullen bespreken en dat 
voor Prigogine aanleiding is geweest er zi jn leven aan te wijden. 

We vermoeden dat geordende strukturen inderdaad niet "vanzelf" ontstaan, maar dat 
er een kracht werkzaam is die niet direkt zichtbaar is en waarvan we het karakter moeten 
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zien te acliterhalen. Oolc hierbij wijst de tweede hoofdwet ons de weg. Dezelfde wet dus 
die enerzijds het vanzelf ontstaan van ordening zonder invloed van buiten uitsluit, vertelt 
ons onder welke omstandigheden er wel ordening kan ontstaan. We gaan daarbij uit van 
een andere formulering van de tweede hoofdwet die zegt dat het niet mogelijk is om een 
proces te laten verlopen waarbij als enig resultaat een hoeveelheid warmte van lage naar 
hoge temperatuur is gestroomd. Het is niet moeilijk te laten zien dat deze formulering ge
lijkwaardig is aan de eerder gegeven formulering over de onmogelijkheid warmte zonder 
meer in arbeid om te zetten, maar wij zullen dat hier niet doen. 

In deze vorm zegt de tweede hoofdwet dus dat warmte stroomt onder invloed van een 
temperatuurverschil en dat de natuurlijke richting is van hoge naar lage temperatuur en 
nooit omgekeerd. 

Bi j het begin van deze lezing hebben we opgemerkt dat de, op beide hoofdwetten ge
bouwde, thermodynamica slechts strikt geldt voor evenwichten. De formulering van met 
name de tweede hoofdwet is echter, zoals we hebben gezien, in termen van processen, 
dus niet-evenwichten. De verklaring voor deze schijnbare tegenspraak is dat de mathe
matische uitwerking slechts strikt kan worden gegeven voor het limiet geval van oneindig 
langzaam verlopende processen, die feitelijk een opeenvolging van evenwichten zijn en 
uit dien hoofde omkeerbaar. Deze processen worden reversibel genoemd en de daaruit 
afgeleide thermodynamica is de reversibele of evenwichtsthermodynamica. Deze beper
king betekent echter niet dat de geldigheid van de hoofdwetten beperkt zou zi jn tot even
wichten. De hoofdwetten zijn universeel en geldig onder alle omstandigheden, ook bij 
processen in niet-evenwichtssystemen. Het is de wiskundige behandeling die dan moeilijk 
of soms zelfs onmogelijk wordt. Voor de verdere bespreking van processen waarbij 
strukturen ontstaan is het gewenst een funktie in te voeren die nauwe relatie heeft met de 
tweede hoofdwet, de entropiefuktie. Deze funktie, meestal kortweg entropie genoemd, is 
in de reversibele thermodynamica exact geformuleerd in termen van warmte en tempera
tuur en volledigheidshalve wil ik die definitie hier geven. Ze luidt in woorden: 

De bij een reversibel proces door een systeem met de omgeving uitgewisselse warmte 
q„v gedeeld door de absolute temperatuur T waarbij die warmte wordt uitgewisseld is ge
l i jk aan de entropieverandering dS bij dat proces. 
In formule: 

dS = (1) 

Deze definitie van de entropie S is van groot belang voor de berekening van de entropie
verandering bi j processen, maar minder geschikt om het karakter van de entropie te 
doorzien. Omdat het onze bedoeling is een kwalitatieve verklaring te geven van de struk
tuur bij processen kunnen we beter een door Boltzmann al in 1862 gegeven relatie tussen 
de entropie en het aantal konfiguraties W voor een systeem als uitgangspunt kiezen. Deze 
relatie luidt 

S = k l n W (2) 

waar k een evenredigheidskonstante is. Zo op het oog is deze relatie al even eenvoudig als 
formule (1) maar dat is schijn. Het aantal mogelijke konfiguraties W van een systeem is 
namelijk meestal niet gemakkelijk te berekenen. Toch is met dit verband beter te begrij
pen wat de entropie met de struktuur van een systeem te maken heeft. Een konfiguratie is 
één mogelijke rangschikking van de moleculen van dat systeem met een daarbij behoren
de verdeling van de energie over die moleculen. Laten we de energieverdehng even buiten 
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beschouwing dan zal het duidelijk zijn dat een systeem bij één temperatuur en druk v r i j 
wel ahijd zeer veel konfiguraties kan hebben, immers ieder systeem van normale afmetin
gen bevat een zeer groot aantal moleculen en die kunnen op ongelooflijk veel manieren 
binnen het systeem worden gerangschikt. Dat aantal zal groter zijn naarmate het volume 
groter is. Ook ten aanzien van de energie geldt een dergelijke overweging. De totale ener
gie van het systeem kan op een zeer groot aantal manieren over de moleculen zi jn ver
deeld en dat aantal is groter naarmate het systeem meer energie bevat. 

Ui t formule (2) nu volgt dat bi j een grotere W een grotere entropie S behoort. Zo zien 
we dat volumevergroting en energietoevoer gepaard gaan met een toenamé van de entro
pie. Voor wat betreft de energie bleek dat ook al uit formule (1), immers de toegevoerde 
warmte q„,, heeft een energietoename van het systeem tot gevolg. 

Nu we de entropie hebben ingevoerd en een globaal inzicht hebben in het karakter van 
deze funktie zuhen we een paar eigenschappen van de entropie die voor het vervolg van 
ons betoog van belang zijn nader bespreken. 

De entropie is een toestandsfunktie, dat wi l zeggen de waarde ervan ligt vast als de 
toestand van het systeem vast Ugt. Dat laatste is het geval als de grootheden die het 
systeem bepalen, zoals temperatuur, druk, volume, samenstehing, een goed gedefinieer
de waarde hebben. Dat laatste zal in het algemeen, slechts het geval zijn als het systeem in 
evenwicht verkeert. De entropie van niet-evenwichtstoestanden behoeft een afzonderlij
ke definitie. 

Voor de entropie geldt geen behoudswet, zoals voor de energie wel geldt. Als in een 
systeem dat volledig van zijn omgeving is geïsoleerd, dat wi l zeggen als noch volume noch 
energie van het systeem kan veranderen, een spontaan proces plaats vindt zal de entropie 
van dat systeem veranderen. Ui t de hoofdwetten kan bewezen worden dat die verande
ring alt i jd een toename van de entropie moet zi jn. De spontane processen gaan zolang 
door tot er evenwicht is ingetreden; de entropie heeft dan de grootst mogelijke waarde bi j 
het gegeven volume en de gegeven energie bereikt en zal nooit spontaan, dat wi l zeggen 
uit zichzelf, terugkeren naar een toestand van lagere entropie. Op dit punt komt heel fun
damenteel de tijdsvector de natuurwetenschappen binnen. 

Een rangschikking van de verschillende toestanden van het systeem naar toenemende 
entropie geeft tevens de volgorde van doorlopen en dus de richting van de t i j d , die hier
mee gekoppeld is aan de materiële wereld. Een eenvoudig voorbeeld kan dit illustreren. 
We laten een druppel inkt in een bak water vallen en volgen de gebeurtenissen. Direkt 
na het inbrengen van de inkt zullen de kleurstofmoleculen vanuit de druppel in alle rich
tingen wegdiffunderen totdat uiteindelijk een gelijkmatige verdeling over het hele volume 
is ontstaan. Zouden we nu enkele tientallen foto's hebben gemaakt van het proces dan is 
het niet moeilijk die, achteraf, op volgorde te leggen. Die volgorde komt overeen met de 
richting van de t i j d ; we twijfelen er niet aan dat een egalere verdehng na een minder egale 
verdehng behoort te komen. Het proces dat we hbben gevolgd verliep spontaan en zal 
nooit omgekeerd verlopen, zelfs niet voor een fraktie van een seconde. 

Omdat het proces spontaan was en in een geïsoleerd systeem precies zo zou zijn veriopen 
als we hebben waargenomen, moet de entropie zijn toegenomen en tenslotte maximaal 
zijn geworden. Ook het aantal konfiguraties moet zi jn toegenomen blijkens S = k ln W. 
We kunnen dat narekenen aan de hand van een model en dat bl i jkt inderdaad zo te zi jn . 
Kwahtatief is het ook wel in te zien. In het begin was de plaats van de kleurstof moleculen 
beperkt tot het volume van de druppel en leverde een relatief kleine bijdrage aan de W 
van het systeem. Met de t i jd neemt het volume waar de kleurstofmoleculen zich kunnen 
bevinden toe en daarmee de bijdragen aan W. De watermoleculen konden zich vanaf het 
begin in vrijwel het gehele (konstante) volume van het systeem bevinden en hun bijdrage 
aan W zal weinig veranderen. De totale W neemt dus ten gevolge van het verspreiden van 
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de kleurstofmoleculen toe en is maximaal bij een gelijkmatige verdeling. 
Vaak wordt entropie gekoppeld aan de begrippen orde en wanorde, die echter meer 

een gevoelswaarde hebben dan dat ze gebruikt kunnen worden om de entropie te definië
ren. Bi j het beschreven proces met de inktdruppel wordt de begintoestand als ordelijker 
gezien dan de eindtoestand. In het begin is met vri j grote zekerheid te zeggen waar een 
kleurstofmolecuul zich bevindt; met het verstrijken van de t i jd wordt dat onzekerder en 
wordt de informatie over het systeem minder. Men noemt dat een toestand van geringere 
orde of, wat hetzelfde is, van grotere wanorde. Een niet-evenwichtssysteem dat van de 
buitenwereld is afgesloten evolueert dus naar toestanden van steeds grotere wanorde. Het 
aantrekkelijke van de begrippen orde en wanorde is het intuïtieve erin. Levende orga
nismen bijvoorbeeld zijn systemen van grote orde en dus van lage entropie. Deze laatste 
constatering heeft in het verleden vaak de vraag opgeroepen hoe het dan mogelijk is dat 
levende organismen ontstaan en ook gedurende een zekere t i jd in stand blijven. De verst-
gaande konklusie, die men zelfs nu nog af en toe tegenkomt, is dat de thermodynamica 
niet mag worden toegepast op levende systemen. Eigenlijk zegt men dan dat de hoofdwet
ten niet van toepassing zijn op levende systemen. Het verkeerde in deze konklusie is dat 
de uitspraak dat de entropie in een spontaan proces altijd toeneemt slechts geldt voor een 
systeem dat van zi jn omgeving is geïsoleerd en dat is bij levende organismen nooit het ge
val; deze staan al t i jd in wisselwerking met hun omgeving. Zonder die wisselwerking zi jn, 
zoals we rondom ons zien, levensprocessen niet mogelijk. 

Toch heeft dit misverstand aanleiding gegeven tot het ontstaan van theorieën als het vi 
talisme, waarin verondersteld wordt dat de natuurwetenschappen niet in staat zijn op ba
sis van hun wetten een verklaring te geven voor levensprocessen. Er moest volgens de 
voorstanders van het vitahsme een soort levenskracht zijn zonder welke er geen verkla
ring voor levensverschijnselen kan worden gevonden. Deze theorie bleek echter niet 
houdbaar en werd verlaten. Ook het latere hohsme, dat aan levende systemen een eigen 
waarde toekent, heeft thans weinig aanhangers meer, zeker niet onder natuurweten
schappers. Niettemin is het ontstaan van het leven allesbehalve een opgeloste zaak. De 
bijdrage aan dit onderzoek vanuit de thermodynamica berust uiteraard op de niet-even
wichtsthermodynamica, ook vaak irreversibele thermodynamica genoemd, en is voor een 
belangrijk deel te danken aan Von Bertalanffy en Prigogine. 

Hoe de irreversibele thermodynamica is ontwikkeld kan worden geïllustreerd aan een, 
op het eerste gezicht eenvoudig, voorbeeld van warmtegeleiding. We beschouwen een vat 
waarin zich een laagje water bevindt dat in evenwicht is met zi jn omgeving van konstante 
temperatuur T. Ons systeem, het laagje water, kan als geïsoleerd worden beschouwd 
want er treedt, gezien de evenwichtssituatie, geen uitwisseling van warmte, arbeid of ma
terie met de omgeving op. De entropie van ons systeem is dus maximaal, de ordening 
laag. Zetten we nu het vat met water op een plaat van temperatuur T -l- AT, dat wi l zeg
gen AT hoger dan de omgeving, dan bestaat er een temperatuurverschil AT tussen onder 
en bovenkant van het systeem en het is nu natuurlijk niet meer in evenwicht. We zeggen 
dat er een kracht op het systeem wordt uitgeoefend, hoewel dit niet een kracht is in de zin 
van de mechanica. Ons systeem reageert op die kracht met een warmtestroom van hoge 
naar lage temperatuur, dus in dit geval van onder naar boven. Als we AT in stand houden 
ontstaat er na enige t i jd een toestand die niet meer verandert. Toch is dit geen even
wichtstoestand want de temperatuur is niet overal in de waterlaag hetzelfde. Er is een 
temperatuur gradient ontstaan, d.w.z. de temperatuur vervalt gelijkmatig van T -F AT 
onder in de waterlaag tot T bovenin. Meten we de temperatuur op één punt in de water
laag dan vinden we een konstante waarde tussen T 4- A T en T (zie figuur 2). We kunnen 
dit beschouwen als een ordening in het systeem, veroorzaakt door de uitwendige kracht 
AT. Het is een ordening omdat er iets van een struktuur is ontstaan in het systeem: er zi jn 
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punten van hoge en van lage temperatuur en die zi jn geordend gerangschikt. 
We noemen een dergelijke tijdsonafhankelijke niet-evenwichtstoestand een stationaire 

toestand. Stationaire toestanden nemen in de niet-evenwichtsthermodynamica de plaats 
in van de evenwichtstoestanden in de klassieke thermodynamica. 

Het feit dat ons systeem, de laag water, in een tijdsonafhankelijke toestand verkeert 
betekent dat zi jn energie konstant is; omdat er van onder warmte wordt toegevoerd moet 
er dus van boven precies evenveel warmte worden afgevoerd, immers warmte is een vorm 
van energietransport. Er treedt dus een konstante energiestroom door het systeem op. 

We kunnen nu ook voor onze andere funktie, de entropie, een beschrijving geven. Ui t 
formule (1) weten we dat 

dS = '^rev o f bij constante temperatuur AS 

Dat wi l zeggen dat onderin de laag water een hoeveelheid entropie aan het systeem wordt 
toegevoerd ter grootte van 

AS„ 
T -I- AT 

Boven in het systeem 
wordt entropie 
afgevoerd ter grootte van: 

AS, 

Omdat T + A T > T en q ĵ,„ onder en boven gelijk is, zal 

~ v l o e j t l o f 1 aai 

arme plaat 

A S K > A S „ 

Er wordt dus meer entropie afgevoerd dan toegevoerd. We weten echter ook dat de wa
terlaag in een stationaire toestand verkeert en dus een konstante entropie moet hebben. 
Dat kan alleen maar betekenen dat er in het systeem entropie wordt geproduceerd die 
naar boven toe wordt afgevoerd. Als we hier ook het beeld van stromen gebruiken kun
nen we zeggen dat de entropiestroom die de waterlaag van onder binnen komt kleiner is 
dan de entropiestroom die de waterlaag van boven verlaat, In figuur 2 hebben we dit in 
beeld gebracht. Prigogine heeft als eerste laten zien dat in de stationaire toestand de en-
tropieproduktie minimaal is. Het systeem wordt door de kracht AT gedwongen entropie 
te produceren maar streeft er naar die produktie zo klein mogelijk te houden. 

We hebben al gekonstateerd dat er in de stationaire toestand een zekere ordening be
staat en dat komt, zoals we aannemelijk maakten, overeen met een relatief lage entropie. 
Het is echter ook duidelijk dat deze ordening slechts in stand b l i j f t door het aanwezig zi jn 
van de opgelegde "kracht" AT. Wordt die kracht weggenomen dan zal zich een spon
taan proces voltrekken, te weten het verdwijnen van de gradient, resuherend in een even
wichtstoestand met overal in de waterlaag dezelfde temperatuur. Die toestand heeft, zo
als we weten, een maximale entropie, groter dus dan de entropie van de stationaire 
toestand. 

De algemene konklusie van ons eenvoudig experiment is dat een energiestroom, opge-
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legd aan een even wichtssysteem, daarin een ordening teweeg /can brengen die we t/iermo-
dynamisch interpreteren als een entropieverlaging. 

We zijn hiermee een klein stapje op weg naar het begrijpen van het ontstaan van orde
ning in de wereld om ons heen en, wat belangrijk is, het beschrijven hiervan in termen 
van kwantificeerbare funkties als entropie en energie. 

De ordening die we hebben zien optreden is maar een zwakke ordening en we moeten 
ons afvragen of er niet op dezelfde wijze duidelijker ordening, leidende tot strukturen, is 
te verkrijgen. Een voor de hand liggende weg is de aangelegde kracht te vergroten. Het 
resultaat hiervan is verrassend en heeft Prigogine gebracht tot het verder ontwikkelen van 
de thermodynamica in die richting. 

Gaan we nog even terug naar onze waterlaag. We zagen dat een temperatuurverschil AT 
tussen onder en bovenkant een warmtestroom, dat is een energiestroom, veroorzaakt die 
op zijn beurt een temperatuur gradient oproept. Zolang AT niet erg groot is zien we aan 
het systeem niets; het b l i j f t ogenschijnlijk in rust en dat komt doordat de energie op mo
leculaire schaal wordt getransporteerd. Met onze huidige kennis van de begrippen tempe
ratuur en warmte lig het voor de hand te veronderstellen dat de grootte van de warmte
stroom evenredig zal zi jn met de grootte van AT. Dk is al in 1811 door Fourier gevonden 
en was toen heel wat minder vanzelfsprekend dan nu voor ons. Deze wet van Fourier 
luidt in formule; 

Jq = - a A T (3) 
waarin 

= warmtestroom 

a = evenredigheidskonstante 

Het minteken geeft aan dat de warmtestroom tegengesteld gericht is aan de temperatuur
gradient. 

De relatie tussen en AT is dus lineair; het opmerkelijke er in is dat zij algemeen gel
dig is, ongeacht de samenstelling of de aard van de stof. Het deel van de thermodynamica 
dat zich beperkt tot de beschrijving van processen waarbij de stroom hneair van de 
kracht afhangt heet de lineaire irreversibele thermodynamica. 

De wet van Fourier is niet de enige lineaire relade tussen een "kracht" en een "s t room". 
Twee andere, wehicht beter bekende, voorbeelden zijn de wet van Fick voor de diffusie 
en de wet van Ohm voor de afhankelijkheid van de stroomsterkte van het potentiaalver
schil. De algemene notatie die voor dit soort relaties in de irreversibele thermodynamica 
wordt gebruikt is 

waarin J de stroom, X de kracht en L de positieve evenredigheidskonstante is. 
In het lineair gebied zal, zoals uit vergelijking (4) bl i jk t , een grotere kracht wel alt i jd 

een grotere stroom opleveren maar de verhouding stroom/kracht b l i j f t dezelfde. We 
kunnen dan ook niet verwachten dat er een ander soort verschijnsel in het systeem zal op
treden dan de gradiënt die we bij de warmtestroom al hebben besproken. Het mecha
nisme van het warmtetransport b l i j f t ook hetzelfde, overdracht van energie op molecu
laire schaal, onzichtbaar voor de waarnemer. Vergroten we nu AT steeds verder dan zal 
er een ogenbhk komen dat dit mechanisme niet meer in staat is de nodige energie te trans
porteren en er vindt een dramatische verandering plaats. Het systeem schakelt over op 
een ander mechanisme dat veel effectiever is voor energietransport, te weten konvektie. 
Dat betekent dat er stromen ontstaan van grote aantallen deeltjes die zich in precies de-
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zelfde richting bewegen, een verschijnsel dat, in tegenstelling tot de geleiding, wel is waar 
te nemen. Het is ook duidelijk dat hierbij de ordening aanzienlijk groter is dan bij de 
warmtegeleiding, waarbij de moleculen zich, ondanks het transporteren van energie in 
één richting, chaotisch door elkaar bewegen. Het systeem heeft het lineaire gebied verla
ten en is overgegaan op een niet-hneair regime. Die overgang vindt in het algemeen abrupt 
plaats en is vergelijkbaar met een fase-overgang zoals bijvoorbeeld het smehen van ijs. 

Het verschijnsel is het eerst bestudeerd door Benard en de proef die zijn naam draagt 
heeft Prigogine sterk geïnspireerd tot de ontwikkeling van de niet-hneaire irreversibele 
thermodynamica, ook wel ver-van-evenwicht thermodynamica genoemd. 

De opstelling van de proef van Benard is dezelfde als die van figuur 2 maar ze wordt 
meestal gedemonstreerd met een laagje olie in plaats van water. De verwarming vindt ook 
van onderen af plaats en bij een zekere, vr i j grote, AT ziet men plotseling een struktuur in 
de olie ontstaan die een gevolg is van de optredende konvektie. Deze struktuur bestaat 
meestal uit hexagonale cellen, maar soms ook uh een roUenpatroon (f ig . 3). Het ver
schijnsel is uiteraard grondig bestudeerd en er is een hydrodynamisch verklaring voor het 
optreden van de verschillende patronen. Ons interesseert echter voornamelijk het feit dat 
onder invloed van een energiestroom in een aanvankelijk homogeen systeem een struk
tuur kan ontstaan en in stand gehouden wordt. 

De analogie met de situatie op aarde is duidelijk. Ook de aarde is onderworpen aan een 
voortdurende energiestroom. Strahng van de zon vah op het aardoppervlak en wordt 
globaal gezien in zijn geheel weer afgevoerd naar het heelal. Immers de temperatuur van 
de aarde bl i jkt konstant en dus moet, op grond van de eerste hoofdwet, evenveel energie 
van de aarde naar het heelal worden afgevoerd als er is aangevoerd door de zon. De om
standigheden op het aardoppervlak zijn kennelijk zodanig dat zich onder die konstante 
energiestroom strukturen kunnen ontwikkelen. Het is overigens maar een zeer klein deel 
van de energiestroom dat betrokken is bij het in stand houden van strukturen. Verreweg 
het grootste deel van de zonne-energie wordt door reflektie en warmte-uitstrahng direkt 
weer afgestaan aan het heelal. Het is goed hier op te merken dat de thermodynamica zegt 
dat onder invloed van een energiestroom in een homogeen systeem strukturen kunnen 
ontstaan, niet dat er strukturen moeten ontstaan. Het is dan ook nodig na te gaan welke 
omstandigheden gunstig of wellicht zelfs een voorwaarde zijn voor struktuurvorming. 
Het formalisme van de thermodynamica biedt daartoe mogelijkheden. 
We maken om te beginnen onderscheid tussen strukturen in de levenloze en in de levende 
natuur. Een kristal bijvoorbeeld is een systeem van hoge struktuur, maar het bestaat zon
der invloed van krachten van buiten; het is een evenwichtsstruktuur en zoals we aan het 

Figuur 3. Een patroon van onregel
matig gevormde Bénard-cellen in 
olie, vermengd met aluminiumpoe-
der. (foto C. Lemcke). 
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begin van deze lezing zagen behoort het uit dien hoofde tot de levenloze natuur. De ther
modynamica van het ontstaan van dit soort strukturen is goed bekend maar voor ons 
doel niet zo interessant. Wel is belangrijk op te merken dat de evenwichtstoestand een zo
genaamde attractor is, een toestand waar het systeem zich naar toe beweegt vanuit elke 
naburige niet-evenwichtssituatie. De evenwichtstoestand is uit dien hoofde dan ook sta
biel; het systeem zal na een tijdelijke verstoring van de omstandigheden alt i jd weer in de 
oorspronkelijke toestand terugkeren en daarin blijven. 

Gaan we nu na hoe het staat met de stabihteit van niet-evenwichtssystemen. 
We bezien eerst een stationaire toestand zoals bijvoorbeeld de vloeistoflaag in de proef 

van Bénard onder invloed van een niet te grote AT. Zoals we zagen is in dat geval de 
stroom J hneair afhankelijk van de kracht X : 

J ^ (zie formule 4) 

Hieruit volgt dat een toevallige kleine verandering dX van X een eveneens kleine verande
ring dJ van J tot gevolg zal hebben. Dat die veranderingen hetzelfde teken moeten heb
ben zien we direkt in: een toename van de kracht veroorzaakt een toename van de 
stroom, een afname van de kracht veroorzaakt een afname van de stroom. In beide ge
vallen doet de verandering van de stroom het effekt van de verandering van de kracht te 
niet hetgeen betekent dat de oorspronkelijke toestand wordt hersteld. Die oorspronkelij
ke toestand is dus een stabiele toestand. De eis voor stabiliteit bl i jkt zo te zijn dat dX en 
dJ beiden positief of beiden negatief zijn, of, wat hetzelfde is, het produkt moet steeds 
positief zijn. 

In formule luidt deze stabihteitseis voor de stationaire toestand; 

dJ dX > O (5) 

We hebben formule 5 afgeleid voor een systeem onder invloed van een temperatuurver
schil. De formule geldt echter algemeen en dus ook voor systemen waar de kracht een 
koncentratieverschU, een potentiaalverschil of een chemische affiniteit is. Met name op 
het laatste geval komen wij in het volgende nog terug. Zolang een systeem in de stationai
re toestand verkeert en dus een lineaire respons geeft op een aangelegde kracht mogen we 
niet verwachten dat er strukturele veranderingen zullen optreden. De stationaire toestand 
is immers stabiel en iedere fluktuatie in de kracht wordt onmiddellijk onderdrukt door 
een aanpassing van de stroom. Om van regime te kunnen veranderen moet het systeem 
het lineaire gebied verlaten, zoals we al bij de proef van Bénard gedemonstreerd zagen. 
In dat geval gebeurde dat door het temperatuurverschil tussen onder- en bovenkant van 
de vloeistoflaag zo groot te maken dat er geen lineaire respons meer mogelijk was. Het 
systeem komt dan in een niet-hneair gebied terecht hetgeen betekent dat de stroom niet 
meer evenredig is met de aangelegde kracht. Zoals we zagen kan dan een struktuur wor
den gevormd. De energie die aan het systeem wordt toegevoerd wordt dan niet alleen 
meer getransporteerd maar voor een deel gebruikt om de struktuur in stand te houden. 
Dh soort strukturen zijn fundamenteel verschillend van evenwichtsstrukturen zoals 
kristahen, die in stand blijven zonder energietoevoer. Het verschijnsel dat energie wordt 
gebruikt zonder dat arbeid wordt verricht heet, zoals we bij de tweede hoofdwet bespra
ken (blz. 2) dissipatie van energie. Het in stand houden van een struktuur is een dergelijk 
proces; er wordt immers geen arbeid verricht. Om die reden heeft Prigogine voor dit 
soort strukturen de naam dissipatieve stiv/ctiiren ingevoerd. De Bénard cellen zijn een 
voorbeeld van een dissipatieve struktuur. Voordat we een ander voorbeeld van een dissi-
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patieve struktuur bezien is liet misschien goed nog even de voorwaarden voor het ont
staan ervan samen te vatten. 
— dissipatieve strukturen kunnen alleen bestaan in systemen waarin energie en stoftoe-

voer en afvoer mogelijk is; we noemen dat open systemen. Levende organismen b i j 
voorbeeld zijn altijd open systemen. 

— het systeem mag niet in een stabiele toestand verkeren want dan gebeurt er niets b i j 
zonders. Aangezien voor een stabiele toestand dJdX > O moet zijn is de eis voor een 
dissipatieve struktuur dat dJdX ook negatief moet kunnen zijn. Deze voorwaarde zul
len we bij het volgende voorbeeld gebruiken. 

We hebben in het voorgaande het ontstaan van een dissipatieve struktuur gedemon
streerd aan het eenvoudige systeem van een laagje vloeistof. Maar ook in meer gekompli-
ceerde systemen, met name systemen waarin chemische reakties optreden, kunnen zich 
strukturen ontwikkelen. Het principe laat zich aardig demonstreren aan de hand van een 
voorbeeld uit de biologie, te weten het bekende Lotka-Volterra systeem, ook wel roof
dier-prooi systeem genoemd. 

Stellen we ons voor een vijver die bewoond wordt door kleine en grote vissen. De klei
ne vissen leven van plantaardig voedsel dat in voldoende mate aanwezig is o f wordt aan
gevoerd. De grote vissen zijn roofdieren en leven van de kleine vissen die dus prooidieren 
zijn. We steUen nu een paar vergelijkingen op die de processen die zich in de vijver afspe
len beschrijven. We geven daartoe de kleine vissen aan met de letter X en de grote vissen 
met de letter Y. Het plantaardig voedsel noemen we A en restanten van de gebeurtenissen 
noemen we F. We kunnen de processen in de vijver nu als volgt beschrijven: 

A -I- X ^ j 2 X 

X + Y ^ j 2 Y 

y k j F 

De eerste vergelijking geeft aan dat de kleine vissen zich bij aanwezigheid van voedsel 
vermenigvuldigen met een snelheid k,. De tweede vergelijking betekent hetzelfde voor de 
grote vissen waarbij de kleine vissen het voedsel zijn; de snelheid van dit proces is k^. De 
derde vergelijking betekent dat, als er geen kleine vissen meer zijn de grote vissen uitein
delijk afsterven met een snelheid k,. Tellen we de drie vergelijkingen op dan geeft dat 
voor het totale proces 

A - F 

want we kunnen X en Y hnks en rechts tegen elkaar wegstrepen. De vissen, groot en 
klein, z i jn dus intermediahen die slechts dienen om voedsel A in eindprodukten F om te 
zetten. 

Het spreekt vanzelf dat de vergelijkingen ook van toepassing zijn op andere diersoor
ten. Belangrijk is echter dat ze ook gebruikt kunnen worden voor heel andere systemen 
zoals chemische reakties. I n het volgende zullen we daar gebruik van maken. Om de me
thode te illustreren gaan we eerst een oplossing zoeken voor het vissen systeem in de v i j 
ver. 

We zien dat de eerste vergelijking een toename van het aantal kleine vissen uitdrukt en 
de tweede vergelijking een afname. De som van de twee effecten is de verandering van het 
aantal kleine vissen met de t i jd . 

Het ligt voor de hand dat de toename evenredig is met de hoeveelheid voedsel A èn met 
het aantal aanwezige kleine vissen X . We schrijven daarom: 
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I ( 

toename X met de t i jd t = = k , . A . X 
dt 

Evenzo volgt voor de afname van X uit de tweede vergelijking 

afname X met de t i jd t = = k , . X . Y 
dt ' 

Totale verandering van het aantal kleine vissen dus: 

= k , . A . X - k , . X . Y 

dt 

Op dezelfde wijze is de totale verandering van het aantal grote vissen te schrijven als 

= k j . X . Y - k j . Y 

Deze beide zogenaamde differentiaalvergelijkingen zi jn betrekkelijk eenvoudig op te los
sen (een bekend probleem in de wiskunde) en leveren de oplossing zoals getekend in f i 
guur 4. Langs de verticale as is de waarde van Y uitgezet (het aantal roofvissen) en langs 
de horizontale as de waarde van X (het aantal prooivissen). Ieder punt in de grafiek geeft 
dus twee bij elkaar behorende X en Y waarden aan. De grafiek laat nu zien dat, uitgaande 
van een gekozen stel X-Y-waarden het systeem een gesloten baan van bij elkaar behoren
de X-Y-waarden volgt en zo weer in het uitgangspunt terugkomt. Beginnen we bi j een an
der punt X-Y dan volgt het systeem een andere baan. Het proces bl i jk t dus cyclisch te zi jn 
ongeacht de uitgangswaarden van X en Y. Kiezen we bijv. een beginsituatie B met Xg 
kleine vissen en Yg grote vissen dan zal aanvankelijk het aantal kleine vissen snel toene"̂  
men en het aantal grote vissen nauwelijks. Waar de baan naar boven ombuigt verandert 
de toestand dramatisch. Er zijn zoveel kleine vissen dat er een overvloed van prooi is 
voor de grote vissen die dan ook snel in aantal toenemen: groei van Y. Met de toename 
van het aantal grote vissen Y neemt het aantal kleine vissen X steeds sneller af totdat er 
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nog maar weinig kleine vissen over zi jn. De grote vissen hebben nu geen voedsel meer en 
sterven af hetgeen in de grafiek wordt weergegeven door een steile daling van de baan. In 
het uitgangspunt B gekomen begint de cyclus opnieuw. We zien dat de banen concen
trisch zijn en de kleinste baan zal een punt zijn; daar liggen X en Y vast en veranderen 
niet meer. Er is dus een punt waarin het aantal kleine vissen en grote vissen konstant is; er 
ontstaan precies zoveel kleine vissen als er opgegeten worden en er ontstaan eveneens pre
cies zoveel grote vissen als er sterven. Dat is een stationaire toestand en geen even
wichtstoestand, immers het proces van geboren worden en sterven gaat steeds door en er 
wordt doorlopend A in F omgezet. Het cyclisch gedrag van het stelsel vergelijkingen 
wordt veroorzaakt door de vorm 

A + X 2X 

het feit dus dat één der uhgangspunten in versterkte mate wordt gevormd tijdens het pro

ces. 
Ook in chemische reaicties komen dergelijke processen voor; men noemt dat autolcata-

lyse, hetgeen betekent dat een produkt zijn eigen vorming bevordert. Gezien de analogie 
in de mathematiek mogen we verwachten dat er ook dan cychsche processen optreden en 
dat gebeurt inderdaad. Een bekend voorbeeld is de oxidatie van malonzuur door bro-
maat onder invloed van de katalytische werking van cerium ionen. Het oscillerend gedrag 
van deze reaktie is in 1958 door Belousov ontdekt en enkele jaren later door Zhabotinsky 
uitgewerkt, waardoor er de naam Belousov-Zhabodnsky reaktie (kortweg B-Z-reaktie) 
mee is verbonden. W i j zullen hier niet het gehele vri j gekompliceerde samenstel van reak
ties bespreken maar ons bepalen tot het reaktieschema dat ons voldoende aankno
pingspunten geeft. Dit schema is in 1974 opgehelderd door Field en Noyes van de univer
siteit van Oregon. Het b l i jk t inderdaad een autokatalytische stap te bevatten en heeft de 
naam "oregonator" gekregen. Het schema ziet er als volgt uit 

A + Y ^ X 
X -F Y - P 

B - i - X — 2X + Z ^ autokatalytische stap 

2X - Q 

Z f Y 

waarbij de deelnemende stoffen met letters zi jn aangeduid. Voor de thermodynamische 
beschouwing is de autokatalytische stap van belang. De drijvende kracht voor een reaktie 
is de zogenaamde affiniteit A , een thermodynamisch goed gedefinieerde grootheid, ge
deeld door T. Uitgaande van deze kracht bl jk t de reaktiesnelheid v als stroom te funge
ren, een eveneens goed gedefinieerde grootheid. Beide grootheden zi jn funkties van de 
concentrades van de aan de reaktie deelnemende stoffen; de affiniteh heeft een logarith-
mische afhankelijkheid, de reaktiesnelheid is op dezelfde wijze afhankelijk van de con
centraties als d X / d t bij het Lotka-Volterra systeem. 

Schrijven we de autokatalytische stap eenvoudigheidshalve 

B 4- X ^ 2 X 

dan is dus 

A BX 
de chemische kracht = x,,, = — ~ ln -
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en de chemische stroom = Ĵ ^ = v = k^.B.X - k^.X' 

Bereltenen we nu dJdX, dat is de grootheid die de stabihteh bepaah, als funktie van de 
concentratie van stof X , die blijkbaar cruciaal is. We stellen k j en k voor het gemak ge
l i jk 1. 

dX,h = - 4̂  en dJ,h = (B-2X)dX 
X 

zodat 

dJchdX,h = - — . (B-2X)dX = - ± ^ ( d X ) ^ 
X X 

We zien direkt dat dJ^^dX,,, < O kan worden. Dit gebeurt als B - 2X > O, hetgeen een
voudig te realiseren is. Het systeem is dan niet meer stabiel; de concentraties van de che
mische stoffen variëren dan net als de aantallen grote en kleine vissen in de vijver, dat wi l 
zeggen er treden oscillaties op. Als de oscillerende stoffen zelf gekleurd zi jn of in het rea
gerende systeem een kleurreactie oproepen kunnen we de oscillaties zien. We noemen dit 
verschijnsel een chemische klok. Periodieke verschijnselen komen in de natuur veel voor; 
denk bijvoorbeeld aan de roofdier/prooi cyclus, de hartslag, de cyclus van slijmschim-
mels. 

Het feit dat er goed begrepen chemische systemen bestaan die hetzelfde verschijnsel 
vertonen wekt de verwachting dat hetzelfde principe een rol speelt bij cyclische processen 
in de natuur. 

De B-Z-reaktie kan een oscillatie in de t i jd vertonen, de genoemde chemische klok. 
Worden de omstandigheden wat anders gekozen dan ontstaan tengevolge van een sa
menspel van diffusie en oscillerende concentraties fraaie strukturen. We hebben hier 
weer te maken met een dissipatieve struktuur in de zin van Prigogine. Ook dit verschijn
sel is inmiddels grondig onderzocht en opgehelderd; het zou ons echter te ver voeren hier 
op in te gaan. 

We hebben in deze lezing laten zien dat twee verschijnselen die kenmerkend zijn voor 
levende systemen, struktuurvorming en oscillaties, thermodynamisch goed te verklaren 
zi jn . Het is de verdienste van Prigogine dit te hebben aangetoond. Hieruit kan men niet 
de conclusie trekken dat het ontstaan van leven zo heeft plaats gevonden, hoogstens dat 
dit soort processen een rol kunnen hebben gespeeld. Wel maakt de thermodynamica dui
delijk dat het leven op aarde in stand gehouden wordt door de voortdurende energie
stroom van de zon via het aardoppervlak naar het heelal. Het entropieverlagend effect 
van deze energiestroom is de elegante globale omschrijving van een zeer gekomphceerd 
proces op microscopische schaal. Een levend organisme b l i j f t in leven zolang het in staat 
is aan dit proces deel te nemen. 





STABIELE ISOTOPEN EN H U N N A T U U R L I J K E GEDRAG 

door 

W.G. Mook 

Inleiding 

Van vele elementen komen atoomvormen voor die zich slechts onderscheiden door hun 
verschil in massa. Deze verschillende atoomvormen noemt men isotopen. Klassiek gezien 
zijn de chemische en fysische eigenschappen identiek, afgezien van de preciese atoom
massa. In werkelijkheid echter hebben moleculen met verschillende isotopen van eenzelf
de element enigszins afwijkende eigenschappen. Bijvoorbeeld bevat de waterdamp in een 
afgesloten vat met water - dus in fysisch evenwicht - minder "*0 in vergelijking met "̂ O 
dan het water zelf: de dampspanning van H j ' ^ O is groter dan van H j ^ ' O . Dhzelfde 
geldt voor het zware waterstofisotoop ten opzichte van ' H . De koolstof waaruit een 
plant mee is opgebouwd bevat minder "C (i.v.m, '^C) dan de atmosferische COj die 
voor de fotosynthese wordt gebruikt. Laten we echter eerst een overzicht geven van het 
natuurlijke voorkomen van de stabiele isotopen van waterstof, koolstof en zuurstof aan 
de hand waarvan dergelijke variaties worden besproken. 

De verhoudingen van de concentraties waarin de diverse isotopen voorkomen worden 
gegeven als isotopenverhoudingen: 

2R = ^ H / ' H = 0,00015 ( ± 0,0000001) 

= '^C/'^C = 0,01 ( ± 0,000001) 

'SR = I 8 Q / 1 6 0 ~ O 002 ( + 0,0000002) 

Van zuurstof komt nog een stabiel isotoop voor, " O , echter met een veel lagere con
centratie. Bovendien is er een theoretisch verband tussen de variaties in "0 /"*0 en die 
in " ' 0 / " ' 0 , zodat bestudering van het '^O-voorkomen meestal niet interessant is. 

In het overzicht zijn tussen haakjes de meetnauwkeurigheden aangegeven zoals die 
met de huidige speciale isotopen-massaspectrometers gehaald kunnen worden. 

Er moeten overigens gecomphceerde bewerkingen op het te onderzoeken materiaal 
worden toegepast, omdat voor meting van de isotopenverhoudingen gassen nodig zi jn, 
H 2 en C O 2 respectievelijk. De belangrijkste eis hierbij is dat alle omzettingen volkomen 
kwantitatief geschieden, bijvoorbeeld de omzetting van: water in Hj, organische stof 
via verbrandingswater in H^; kalk door zuurbehandehng in C O 2 , enzovoort. 

Meestal worden niet de isotopen-verhoudingen zelf gegeven, maar een hiervan afge
leid getal. Daarvoor dienen 6-waarden, gedefinieerd als: 

^ ~ ^ n i o n s l e r ^ ^ s t a n d a a r d " ^ 

met andere woorden, niet als absolute isotopenverhouding met als afwijking van een 

Natuurkundige Voordrachten N.R, 66, Lezing gehouden voor de Koninkli jke Maatschappij voor 
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 14 december 1987. 
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standaard. Voor deze laatste zijn internationale afspraken: PDB (kalk) of SMOW (zee
water). 

De natuurlijke variaties in ^ H / ' H , '^C/'^C en " ' 0 / " ' 0 blijken vele malen groter te 
zijn dan de hierboven opgegeven meetnauwkeurigheden. Dit bl i jkt uit het volgende wil
lekeurig gekozen overzicht met globale waarden: 

materiaal ' H / ' H &̂ (in %o) 

Zeewater 
Grondwater Nederland 
Rijnwater 
IJs Antarctica 
Water Tsjaad-meer 
Meetfout 

0,00015575 
0,00014796 
0,00014485 
0,00009501 
0,00016042 + 
0,00000016 ± 

O (per def.) 
- 50 
- 70 
-390 

30 
1 

"Ó (in %o) 

Atmosferisch COj 
Zeewater COj 
Mariene kalk 
Grondwater CO2 
Planten Nederland 
Aardgas 
Meetfout 

0,0111529 - 7,5 
0,0112484 + 1,0 
0,0112597 + 2,0 
0,0111024 -12 ,0 
0,0109563 -25 ,0 
0,0109113 -29 ,0 
0,0000011 ± 0,1 

"*0/"0 ""5 (in %o) 

Zeewater 
Grondwater Nederland 
Rijnwater 
IJs Antarctica 
Water Tsjaad-meer 
Meetfout 

0,0020052 O per (def.) 
0,0019902 - 7,5 
0,0019851 - 1 0 
0,0019049 - 5 0 
0,0020453 +20 
0,0000002 ± 0,1 

ln het hiernavolgende zal een overzicht worden gegeven van de natuurlijke voorkomens 
van de diverse isotopen en hun onderhnge samenhang. 

Koolstof-13 (figuur 1) 
Voor atmosferische COj worden tegenwoordig waarden voor "5 gevonden rond 
-7,5%o. Op de variaties hierin komen we nader terug. Bij de opname door planten 
wordt sterk gediscrimineerd ( = gefractioneerd) ten gunste van '^C02. In de organische 
koolstof treft men dan ook over het algemeen ''5-waarden aan van - 2 3 tot -27%o. 
Een uitzondering hierop vormen enkele plantensoorten zoals suikerriet en mais die aan
zienlijk minder fractioneren resulterend in '̂ 5 = - 10 a - 12%o. Suiker en glucose uh 
mais en rietsuiker zijn dan ook heel gemakkelijk te onderscheiden van bietsuiker en glu
cose uit aardappelen, hoewel de verbindingen chemisch gezien identiek zi jn . 

Bij de overgang van plantaardig materiaal in fossiele brandstof zoals aardolie, steen
kool en aardgas vindt nog enige fractionering plaats, afhankelijk van de ontledingspro
cessen onder invloed van t i j d , druk en temperatuur. De bacteriële ontleding tot moeras-
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Fig. 1. 

Overzichl van "S-waarden voor Icoolstofhouclende stoffen. Enerzijds wordt de atmos
ferische CO2 vastgelegd in planten, waarbij twee fotosyntliese-mechanismen zijn te on
derscheiden (liet normale C3- en het bijzondere C4-meclianisme), anderzijds is er een 
isotopenevenwicht met het in zeewater opgeloste koolzuur (voornamelijk HCOf), 
waaruh de mariene Icalk wordt gevormd. De koolstof in grondwater (en rivierwater) ont
staat door oplossen van deze mariene kalk in de bodem door bodem-CO^. Tenslotte 
vindt bij de overgang van planten in fossiele brandstof een, meestal geringe, fractione
ring plaats. 

gas geeft een zeer grote negatieve fractionering, zodat daarbij metliaan ontstaat met '^8 
= -70%o. 

Aan de andere l<ant is atmosferiscli C O 2 niet alleen fysisch- en chemisch maar ook 
isotopisch redelijk goed in evenwicht met het opgeloste koolzuur in de oceanen. Volgens 
laboratoriumexperimenten, waarbij men deze fractionering gemeten heeft, is dan voor 
mariene koolzuur (meest H C O 3 - ) een '^S-waarde van -I-l%o te verwachten. Dit bl i jkt 
ook in zeewater normaal te zijn. De mariene kalk die zich hierin afzet (schelpen, koraal, 
zoöplankton) heeft dan een vergelijkbare waarde, O tot + 2%o, afhankelijk van de tempe
ratuur. Ook dit klopt met de laboratoriumexperimenten. 

In de bodem zal Coj van plantaardige oorsprong (ontleding van organische verbin
dingen en wortelademhahng) met "5 - 25%o oplossen in het infiltrerende regenwater 
en vervolgens de in vrijwel alle bodems aanwezige kalk oplossen. Deze kalk is uiteinde
l i jk van mariene oorsprong met een '^5-waarde van ongeveer 0%o. De zo ontstane 
oplossing van koolzuur heeft dus een gemiddelde samenstelling vanwege: 

C O 2 + H 2 O -I- CaCO, Ca^+ + 2 H C O 3 -
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Fig. 2. 
Door Iiet's zomers onttrel<ken van CO^ aan de atmosfeer, en liet's winters ontsnappen 
van CO2 ldt de bodem variëren de C02-concentratie in de lucht (in ppm = 10 '') en de 
"5 parallel, omdat de plantaardige koolstof een '^S-waarde heeft van ~25%o in tegen
stelling tot de atmosferische CO2 met "5 = - 7,5%o). Bovendien is door de Jaren heen 
een langzame verandering in beide waar te nemen. 

met een "6 van ^ — 12%o, een waarde die men ool< in rivieren terugvindt. Rivieren be
staan dus grotendeels uit grondwater. 

Het meest fijnzinnige gebruik dat tegenwoordig van '^C/'^C-variaties wordt gemaakt 
vindt plaats bij onderzoek naar toename van het atmosferische COj-gehalte. Het direk
te nut van '-'C-bestudering vindt z i jn oorsprong in het onderscheid dat kan worden ge
maakt tussen C O 2 afkomstig uit de biosfeer of opgenomen door planten en die gepro
duceerd door verbranding van fossiele brandstof enerzijds, en de COj die uit zeewater 
ontsnapt wanneer koud COj-r i jk water aan de oppervlakte in temperatuur stijgt. 

Uit figuur 2 b l i jk t dat in de atmosferische C02-concentratie een seizoenvariatie 
wordt gevonden doordat 's zomers de planten middels fotosynthese C O 2 uit de lucht 
binden (met '̂ 6 = i -25%o) en 's winters de bodem weer C O 2 vrijgeeft ('^5 ook ^ 
— 25%o). Men kan gemakkelijk uitrekenen dat het effect van een seizoenvariatie van 16 
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ppm in COj-concentratie een effect op '^S moet liebben van ongeveer -0,8%o. Figuur 
2 laat zien dat dit ook inderdaad het geval is. 

Anders is het gesteld met de langzame toename van het CO^-gehalte over de jaren: ^ 
1,5 ppm per jaar. Men zou dan ook verwachten dat hierbij een verandering in "6 zou 
worden gevonden van (1,5/16) X ( - 0 , 8 % o ) = -0,08%o per jaar. Dh is niet het geval; de 
waargenomen afname van "5 is -0,02%o per jaar. De reden hiervoor is, dat de versto
ring m de '36-waarde van atmosferische CO^ door de injectie van fossiele-brandstof 
C O 2 langzamerhand door de oceanen wordt teniet gedaan door een uitwisseUngsproces 
( CO2 wordt uitgewisseld tegen '^CO^). Dit betekent dan ook dat de werkelijk waarge
nomen verandering in '̂ S in vergelijking met de verwachte waarde informatie geeft over 
het uitwisselingsproces tussen atmosfeer en oceaan, met name over de diepte van de 
oceaan waarin de veranderingen op korte termijn kunnen doordringen. 

Ziairslof-18 (figuur 3) 

Voor de watercyclus spelen natuurlijk geheel andere processen een belangrijk rol . We 
nchten hierbij in eerste instantie onze aandacht op de neerslagvorming. Een sterk ver-

fresh-water marine 
carbonate 

2 5 \ 5/°C 25 \ 5 / °C 

r iver / lake 1 r j j | ocean 

evaporation 

arbitrary fresh water 

precipitation 

5vsMow I H 2 O ) (7oo) 

^^^""fivPDBjCaCOg), (7..) 

- 2 0 ' - 1 0 

equilibrium 

ocean water 

Fig. 3. 

OverziclU van ""d-waarden voor de diverse elementen van de waterkringloop. Zeewater 
verdampt met isotopenfractionering. waarna idt de gevormde waterdamp bij afkoeling 
regen ontstaat, eveneens met fractionering. Het gevolg is dat de damp lagere "8-
waarden lieeft naarmate ze verder verwijderd is van liet brongebied - de equator 
m.a.w. naarmate de breedtegraad groter is en de temperatimr lager (zie ook figuur 4). 
Verdamping van oppervlaktewater kan '"8 weer vergroten. Ud het water kan kalk wor
den gevormd dat de "6 van hel water volgt en bovendien nog een temperatuur-
afhankelijke fractionering ondergaat. 
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eenvoudigd beeld van de werkelijkheid laat de atmosferische waterdamp ontstaan door 
verdamping van zeewater rond de equator ("*6 = 0%o). Bi j dit proces is de fractione
ring betrekkelijk groot. De waterdamp krijgt een "*5-waarde van ongeveer -12%o. Bij 
het luchttransport naar hogere breedtes koelt de waterdamp af en raakt verzadigd. Ten
gevolge hiervan begint het uitregenproces dat zich voortzet bi j verder transport naar de 
polen met afnemende temperatuur. Laboratoriumexperimenten laten zien dat de fractio
nering bij condensatie van water ongeveer + 10%o is, in die zin dat het water steeds meer 
'̂ 'O bevat dan de verzadigde damp waarmee het in fysisch en isotopisch evenwicht is. 
Het uitregenen van water, dat steeds een hogere '^S-waarde heeft dan de damp, doet 
deze laatste steeds kleiner worden, totdat '̂ 6 van de neerslag boven de Noordpool 
- 35%o, die boven Antarctica zelfs - 50%o is geworden. De Nederlandse neerslag en dus 
ook het grondwater vertoont een gemiddelde waarde van -7,5%o. Interessant is het dat 
bijvoorbeeld Rijnwater hiervan sterk afwijkt = - 10%o) omdat een aanzienlijk deel 
van het water zijn oorsprong vindt in de hoge Alpen waar lage '̂ 5 worden aangetrof
fen. Dit betekent dat in de kunstmatige infiltratiegebieden van de Nederlandse duinen 
geïnfiltreerd Rijnwater goed te onderscheiden is van lokale neerslag, voor hydrologisch 
onderzoek een nuttig gegeven. 

In figuur 4 wordt een overzicht gegeven van de "*6-waarden in neerslag afhankelijk 
van de gemiddelde jaartemperatuur. Een interessant aspect daaraan is de verandering die 
te verwachten is in "*5 wanneer op dezelfde plaats door klimaatverandering deze jaar
temperatuur verandert. Dansgaard heeft volgens dit principe klimaatschommelingen 
bestudeerd door het in het Groenlandse ijs vastgelegde '^S-verloop in de t i jd te meten. 
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Fig. 4. 
Temperatiiurafluini<elijl<lKid van '"5 in neerslag. Als voorbeeld zijn de jaargennddelde 
'"B-waarden van neerslag in enkele plaatsen op uiteenlopende breedtegraad aangegeven. 
Geheel rechts in de figuur is liet proces aangegeven dat tot de neerslagvorining leidt. 
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NOORD-WEST EUROPA CAMP CENTURY DIEPZEE 

1 I . I 1 ^ . I I j ;• 

POLLENANALYSE GLETSCHERIJS MARIENE KALK 

Fig. S. 
Drie l<limaatsl<rommen waarbij isotopenmetingen een belangrij/<e rol spelen. Linies is 
een kronnne gegeven met temperatimr zoals afgeleid uit stuifmeelvoorkomens in de bo
dem. De tijdschaal is gebaseerd op '''C-dateringen van de veenafzettingen. De middelste 
figuur is afgeleid uit '"^-metingen aan een boorkern genomen in een Groenlandse glet-
scher, de rechter figuur uit '"ö-analyses van schelpkalk uit kernen van de zeebodem. Op 
alle drie zijn de overgangen van het warme Eeminterglaciaal naar de Würm- (of 
Weiclisel-) ijstijd en van deze naar het huidige wanne Holoceen goed te onderkennen. 

Duidelijk zijn hierbij de afwisselingen tussen glaciale en interglaciale periodes te onder
scheiden (figuur 5). 

Een andere manier om klimaatveranderingen in het verleden te bestuderen is eveneens 
gebaseerd op '^O/'^O-analyse, nu van de kalk in diepzeekernen, d.w.z. boorkernen ge
nomen uit de zeebodem. De fractionering voor zuurstofisotopen tussen CaCO, en wa
ter ligt redelijk goed vast, afgezien van een geringe temperatuurafhankelijkheid. Als dus 

van zeewater verandert, verandert '̂ 5 van de daarin gevormde kalk mee. In het geo
logische verleden is dat vele malen gebeurd. Gedurende een i js t i jd worden er gigantische 
hoeveelheden water als polaire ijskappen aan de waterkringloop, in casu aan de oceanen, 
onttrokken. Dit ijs heeft bijvoorbeld een '̂ 6 van -30%o. Een eenvoudige rekensom laat 
zien dat hierdoor het zeewater aanmerkelijk van '̂ 5 kan veranderen, wel ongeveer l%o. 
Deze veranderingen zijn in de diepzeekernen duidelijk terug te vinden. Door Emihani 
en later Shackleton zijn vele kernen op deze manier geanalyseerd. Een representatief 
voorbeeld is in figuur 5 gegeven, parallel met een curve van Dansgaard gebaseerd op ijs-
analyses. 

Door ons laboratorium is onderzoek verricht naar '^O- en ook ^H-variaties in conti
nentale afzettingen, met name in de plantenresten in veen. Dergelijk onderzoek is van 
groot belang voor de mogelijke koppehng van mariene en polaire afzettingen aan die op 
de continenten. Een grote complicatie daarbij is echter dat de chemische samenstelling 
van het materiaal waaraan de analyses worden verricht - een mengsel van vele chemische 
verbindingen met elk aparte isotopen-eigenschappen - veel minder doorzichtig is dan de 
kalk en het water waaraan de andere laboratoria werken. 
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Uit liet bovenstaande volgt dat het in het bijzonder nuttig is om '^6- en '^5-waarden 
van kalk met elkaar te vergelijken (figuur 6). Primair is zeekalk (van bv. schelpen) in 
beide opzichten anders dan zoetwater-kalk. Daartussen heeft men de waarden die in 
estuaria worden gevonden. Door verdamping en uitwisseling met atmosferische CO^ 
kunnen zowel "*6 als '̂ 6 toenemen, waarbij toch het onderscheid tussen kalk uit de di
verse omgevingen gehandhaafd b l i j f t . 

Fig. 6. 
OverziclU van een combinatie van '^8-waarcien (van opgelost HCOj ) en '^8-waarclen 
van verschillende typen water: zeewater, een willekeurige rivier en liel estuariene meng
gebied (bijv. de Westerschelde). Door isotopenuitwisseling met de atmosferische CO2 
kan "5 verschuiven totdat een evenwicht is bereikt zoals tussen de atmosfeer en zeewa
ter. Een voorbeeld hiervan is het IJsselineer, waar het water in het Ketelmeer een 
isotopen-samenstelling heeft zoals links onder, terwijl het bij Den Oever gespuide water 
een isotopensamenstelling heeft zoals linksboven. Daarnaast kan '*ó toenemen door 
verdamping. Uit de diverse soorten water wordt kalk (schelpen) gevormd zoals gearceerd 
is aangegeven. 

Waterstof-2 (figuur 7) 
Zoals in figuur 6 is te zien bestaat er een duidelijk en vrijwel hneair verband tussen Ŝ-
en '*5-waarden van neerslag. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat alle regenvorming 
plaats heeft onder fysische en isotopische evenwichtsomstandigheden. Meting van zowel 
" '0 / " '0 als ^ H / ' H heeft dus meestal geen zin. 

Wanneer echter water wordt blootgesteld aan sterke verdamping, is er van een fysisch, 
laat staan isotopisch evenwicht geen sprake meer. De verhouding tussen veranderingen 
in 5̂ en "'5 is dan niet langer een factor 8, maar eerder 4. Uit laboratoriumexperimen-
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ten en modelberekeningen bli jkt dat het onderhavige proces zo goed kwantitatief begre
pen kan worden, dat er nuttige informatie uit te putten is bij de bestudering van de wa
terbalans van sterk verdampende meren zoals de Dode Zee en het meer van Tsjaad. Om
dat ook grondwater in semi-aride gebieden vaak aan sterke verdamping bloot staat, 
voordat het infiltreert tot grondwater dat later voor de drinkwatervoorziening belangrijk 
ts, worden er ook veelvuldig ^H/'H-analyses verricht voor hydrologische projecten in 
deze gebieden. 

Fig. 7. 

Verband lussen ^8 en "5 van neerslag en verdampend oppervlaktewater. Zeewater heeft 
beide waarden = O (per definitie). Neerslag (meteoric watei) lieeft, vrijwel overal ter we
reld, een isotopensamenstelling die aan de gegeven vergelijking voldoet. Verdampend 
oppervlaktewater beweegt zich echter niet volgens deze lijn: '*0 en worden bij ver
damping in een andere verhouding verrijkt. De mate van verwijdering van de lijn geeft 
de mate van verdcnnping. 

Het bovenstaande vormt slechts een vrij willekeurige selectie uit de diverse toepas
singsmogelijkheden van isotopen-onderzoek. Ondanks dit wordt het analytische werk 
toch verricht op een relatief klein aantal gespecialiseerde laboratoria, voor Nederland 
met name in Groningen. Hiervoor zijn twee redenen: 1, isotopenanalyses vereisen een 
aantal gespecialiseerde en dure technieken, terwijl voor de interpretatie van de resuhaten 
bijzondere kennis nodig is; 2. indien men de beschikking heeft over de technische in
frastructuur is een zó groot aantal analyses mogelijk, dat die de behoefte van de gebrui
kers van de resultaten meestal ver te boven gaat. De aanwezigheid van een isotopenlabo-
ratorium in een natuurkundige omgeving geeft bovendien de beste garantie voor de in
troductie van nieuwe en verbeterde methodieken. 





D E K L E I N S T E DEELTJES EN D E GROOTSTE K N A L 

door 

Vincent Icke 

Het allergrootste 

Vroeger was de Icosmologie (de studie van de bouw en de evolutie van het Heelal), even
als de rest van de sterrekunde, een soort toegepaste natuurkunde. Maar sinds enige ja
ren is er een nauwere band ontstaan tussen de hoge-energie fysica, die zich bezig houdt 
met "elementaire" deeltjes, en de kosmologie, die onder andere inzicht probeert te k r i j 
gen in het ontstaan en de vroegste fasen in de levensloop van het Heelal. 

Alles verandert: niet alleen wij worden geboren en sterven, ook sterren en sterrenstel
sels doen dat. Zelfs het Heelal is ooit geboren; immers, omdat het Heelal ui tdi j t , is er 
eens een t i jd geweest dat het een oneindige dichtheid bezat. Het heden is uit het verleden 
voortgekomen, en daarom zoeken we naar "dynamische fossielen", strukturen in de 
kosmos die ons inlichtingen kunnen geven over hoe het Heelal er vroeger uitzag. 

Wat zou een goed fossiel zijn? Laten we eens een korte inventaris maken van wat er zo
al in het Heelal te zien is. In onze direkte omgeving zien we slechts kleine dingen; op 
kosmische schaal is zoiets als Nederland, met een grootte van een paar honderd kilome
ter, uiterst minuscuul. De Aarde, zowat honderd maal groter dan ons land, telt ook nau
welijks mee; ook het Zonnestelsel, een miljard maal groter dan de Aarde, komt er niet 
aan te pas. Onze Melkweg, waarin zo'n honderd miljard sterren tesamen bewegen, is wel
iswaar een paar honderd miljoen maal groter dan het Zonnestelsel, maar toch zijn ster
renstelsels zoals de Melkweg heel gewoon, en niet bepaald groot op kosmische schaal. 
Pas als we naar zwermen van zulke sterrenstelsels gaan kijken, komen we toe aan respec
tabele afmetingen: zo'n tien miljoen lichtjaar of meer, dat wi l zeggen tien miljard maal 
groter dan het Zonnestelsel (Fig. 1). Als een zwerm van sterrenstelsels zo groot was als u, 
dan was ons Zonnestelsel ongeveer zo groot als een enkel atoom in uw hchaam. 

Waarom zouden we speciaal naar grote structuren kijken, als we kosmische fossielen 
zoeken? Tenslotte zijn paleontologen vaak zeer in hun sas met versteende trilobieten van 
enkele centimeters. De reden is, dat in onze kosmos dingen die klein zi jn gewoonlijk snel 
veranderen, maar grote strukturen veranderen langzaam. Dus geven grote dingen betere 
informatie over hoe het er lang geleden in het Heelal heeft uitgezien. Bijvoorbeeld, Ne
derland is een rivierdelta die in een miljoen jaar onherkenbaar veranderd zal zi jn. De 
aanblik van de Aarde verandert op een tijdschaal van tien miljoen jaar, doordat de konti
nenten op het aardoppervlak splijten, wegdrijven, botsen, op en onder elkaar schuiven. 
Over v i j f miljard jaar zal de kernfusie in de Zon ten einde lopen, en daarmee sterft ook 
ons Zonnestelsel; ook de evolutietijd van andere sterren is gewoonlijk niet veel groter dan 
die van de Zon. De evolutietijd van sterrenstelsels beloopt wel tien miljard jaar, en dat 
begint er een beetje op te lijken; maar soms komen sterrenstelsels met elkaar in botsing, 
hetgeen hun bruikbaarheid als fossielen uit het vroege Heelal teniet doet. 

Slechts zwermen van sterrenstelsels hebben een voldoend grote evolutietijd: wel tot 30 

Natuurkundige Voordracliten N.R. 66. Lezing gehouden voor de Koninkli jke Maatschappij voor 
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 18 januari 1988. 
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Figuur 1. VersMllende strulcturen in liet Heelal, op verschillende lengteschalen. 

miljard jaar (dat wi l niet zeggen dat ze zo oud zijn; met evolutietijd wordt bedoeld de t i jd 
die nodig is om zulke strukturen aanmerkelijk te zien veranderen). Zoals wij in het ver
volg zullen zien, is deze tijdschaal groter dan de leeftijd van het Heelal. Dat betekent dat 
er in de kosmos nog niet voldoende t i jd is verstreken om de structuur van zulke grote 
zwermen (soms ook clusters genoemd) drastisch te veranderen. 

Van Dierenriem tot kosmos 
Zodoende komen we tot de vraag: hoe zien zwermen van sterrenstelsels er uh, en hoe 
kunnen zij bewegen? Laten wij de toestand eens vergelijken met die in onze direkte om
geving. De objekten die tot ons Zonnestelsel behoren (zoals de Zon, de planeten, en hun 
manen) zien we aan de hemel geplaatst in een vri j smalle band, de Dierenriem. Dit gedrag 
verklaren we al snel door te veronderstellen dat de materie in het Zonnestelsel een platte 
schijf vormt, en inderdaad bl i jk t dit zo te zijn: platter nog dan een pannekoek, en als je 
Pluto niet meeteh zo plat als een grammofoonplaat. Vervolgens bezien we de sterren, die 
tot ons sterrenstelsel behoren. Ook die bevinden zich in een smalle band aan de hemel: 
de Melkweg, die haar naam dankt aan het feit dat we de meeste sterretjes die er in staan 
niet met het blote oog kunnen scheiden, zodat het geheel een vaag en kontinu schijnsel 
l i j k t . En net zoals in het Zonnestelsel, is de materie in de Melkweg gerangschikt in een 
platte schijf. 

Uit de Dierenriem en de Melkweg kunnen we iets over kosmische bewegingen op kleine 
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schaal leren. Maar kijken we naar de verdehng van de sterrenstelsels aan de hemel, dan 
wacht ons een verrassing. Want het bl i jkt dat die niet in een band aan de hemel staan, 
maar her en der chaotisch verspreid zi jn. Er is wel enige struktuur in te onderscheiden, 
maar het l i jk t niet op de prachtige banden van de Dierenriem en de Melkweg. 

Dat l i jk t nu vervelend, want hoe zouden we uit zo'n chaos iets kunnen besluiten over 
de manier waarop sterrenstelsels zijn verdeeld, en vooral over de manier waarop zij bewe
gen? De loop van de planeten rond de Zon, en de fraaie zwierende banen van de sterren in 
de Melkweg, liggen tamelijk voor de hand. In het Zonnestelsel gelden daarvoor de wetten 
van Kepler, en de bewegingen van de sterren in de Melkweg worden beschreven door de 
vergelijkingen van de Leidse astronoom Oort. Maar hoe zit het nu met de bewegingen 
van die chaotisch verdeelde sterrenstelsels? 

De waarnemingen tonen het volgende aan: op zeer grote schaal ziet het Heelal er ge-
midcleld overal het zelfde uit. Dat wil zeggen, dat een foto van een stukje van de hemel 
gemiddeld niet te onderscheiden 'is van een foto die in een heel andere richting is geno
men. Daarbij nemen we plaatselijke bijzonderheden niet in aanmerking: als bijvoorbeeld 
de ster Sirius in ons beeld staat, of het nabije sterrenstelsel M31 in Andromeda, laten we 
die er buiten. Aan de hemel zien we geen speciale punten. Er zijn geen plekken te zien 
waar de sterrenstelsels alle te hoop lopen (zie f ig . 2). 

W i j nemen aan dat de gemiddelde aanblik van het Heelal niet alleen voor ons zo is, 
maar ook voor mogelijke bewoners van planeten elders, waar dan ook in de kosmos. We 
tieitien in het Heelal geen speciale positie in, noch in de ruimte, noch in de t i j d . Deze ver
onderstelhng heeft reeds een eerbiedwaardige historie, en is voornamelijk verbonden met 
de naam van Copernicus. We nemen geen speciaal punt in de ruimte in: wi j zi jn niet het 
middelpunt van het Heelal. Evenmin bevinden wij ons thans op een bijzonder tijdstip: 
het is niet zo, dat de verdeling van de sterrenstelsels nèt toevallig zo chaotisch is nu wi j 
aan het waarnemen zijn. Met de bovenstaande waarnemingen, en met de gedane veron
derstelling, kunnen we afleiden hoe het Heelal zich moet bewegen. 

De beweging van een sterrenstelsel gezien vanaf de Aarde kunnen we splitsen in twee 
komponenten: een beweging recht langs onze gezichtslijn, en een beweging langs de he
melbol. Astronomen spreken van "radiële snelheid" en "eigenbeweging". De eigenbe-

Figuur2. Een stuicje van de sterrenhemel gezien in de richting van het sterrenbeeld Per
seus. De kruisjes geven de plaats aan van sterrenstelsels. In een andere richting aan de he
mel zouden we ongeveer dezelfde chaotische verdeling zien. 
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Figuur 3. Proje/ctie van de snelheid van een sterrenstelsel aan de hemel. De komponent in 
de gezichtsrichting ("radiële snelheid") en de komponent langs de hemel ("eigenbewe
ging") vormen samen de totale snelheid. 

weging is te beschouwen als een pi j l t je op de hemelbol (fig. 3). I n wat volgt zal blijken dat 
de chaotische aanblik van de verdeling der sterrenstelsels strenge beperkingen oplegt aan 
deze eigenbewegingen. 

Een bolvormige kat 
Om te zien hoe we uit de waarnemingen en uit het Copernicaanse beginsel de bewe
gingstoestand van het Heelal kunnen oplossen, hebben we wat hulp van de wiskunde no
dig, namelijk de Stelhng van Brouwer, die ik voor deze gelegenheid wat anders heb gefor
muleerd (dat onze illustere landgenoot het mi j moge vergeven): een bolvormige kat is niet 
overal aaibaar. 

Laat ons eerst eens zien waar de diverse termen op doelen. De steUing gaat over de 
rangschikking van de haren op een kat. Het oppervlak van een kat is te beschouwen als 
een bol: uit een balletje klei kan ik een kat modelleren zonder de klei te scheuren of er er
gens gaten door te prikken. Een kat wil nooit tegen de haren in geaaid worden, dus we 
noemen een stukje vacht aaibaar als alle haren in één richting lopen. Kruinen, wervels, en 
andere dwarse plekken zi jn niet aaibaar; dat zi jn "speciale punten" in de vacht ( f ig . 4). 
De stelhng zegt: een vacht zonder zulke speciale punten bestaat niet. 

Om dat in te zien, proberen we zo'n aaibare vacht te konstrueren. We nemen een naak
te bol, en leggen er een lapje vacht op. Zodra we dat gedaan hebben, is er geen vrijheid 
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meer over wat betreft de aangrenzende vacht: steeds moeten we aan ahe kanten de haren 
in dezelfde richting leggen, anders maken we meteen al niet-aaibare punten. Probeer het 
eens met een viltstift op een pingpongballetje. U zult zien dat er plaatselijk geen proble
men zijn, maar er komt alt i jd een punt waar de haren te hoop lopen! Zo vinden we dat, 
zoals gezegd, een bolvormige kat niet overal aaibaar is. 

Er zijn veel dagelijkse toepassirigen van deze stelling: onze vingerafdrukken hebben spe
ciale wervel- en driehoekspunten en ons haar heeft alt i jd wel ergens een kruin. Maar wat 
heeft dat met kosmologie te maken? De eigenbeweging van een sterrenstelsel is te be
schouwen als een pij l t je op de hemelbol, ofwel als een haar van de kat. Wegens de stelling 
van Brouwer moeten er dus altijd speciale punten zijn waar de sterrenstelsels te hoop 
schijnen te lopen, maar dat is in tegenspraak met de waarneming dat er aan de hemel 
geen speciale punten zijn: op grote schaal ziet het Heelal er gemiddeld overal hetzelfde 
mt. 

de kosmische k a t : 
a l l e haren 
recht overeind 

Figuur 4. De stelling van Brouwer: een bolvormige kat is niet overal aaibaar Alleen de 
radiële snelfieden kunnen groot zijn: fiet Heelal dijt uit. 
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Om deze tegenspraak op te lossen, besluiten we dat de eigenbeweging van de ster
renstelsels verwaarloosbaar klein moet zijn. Dat betekent dat deze gemiddeld slechts een 
radiële snelheid kunnen hebben: de kosmische kat is een Angora-beest waarvan de haren 
recht overeind staan (f ig . 4). 

Uniforme expansie 
Dat is een heel bijzondere konklusie: uit de chaotische verdeling van de sterrenstelsels 
volgt, dat de enige mogelijice grootscfialige beweging is die waarbij de radiële snelheden 
domineren. Bovendien hadden we verondersteld dat wij geen speciale plaats in het Heelal 
innemen. Dus is de beweging van het Heelal op grote schaal overal radieel; hieruit volgt 
dat het Heelal uniform uitzet of inkrimpt. Hiermee wordt bedoeld: als we het Heelal van 
vandaag vergelijken met dat van gisteren, ziet aUes er gisteren precies zo uit als vandaag, 
behalve dat de gemiddelde afstanden tussen de sterrenstelsels overal een tikkeltje kleiner 
waren. Dus kunnen we de toestand van het Heelal morgen, afleiden uit die van vandaag, 
door alle afstanden met eenzelfde factor te vermenigvuldigen (we moeten een uitzonde
ring maken voor afstanden binnen zgn. gebonden systemen zoals atomen en sterrenstel-

K X 

Figuur 5a. Het Heelal zoals wij het zien expanderen. De puntjes duiden de plaats aan van 

sterrenstelsels op een gegeven moment; de Icruisjes geven de plaats van dezelfde stelsels, 

een paar honderd miljoen jaar later Merk op dat de in die tijd afgelegde afstand groter is 

naarmate de stelsels verder van ons vandaan staan. 
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Figuur 5b. Het Heelal zoals gezien door een waarnemer elders. Let op: oolc voor deze 
waarnemer lijkt het of alles van hen vandaan beweegt met dezelfde Hubble wet die wij 
waarnemen. 

seis, maar op dit detail gaan we niet verder in). Uit waarnemingen bl i jk t dat het Heelal 
thans uitdij t . Het gevolg van zo'n expansie is weergegeven in bijgaande figuren (f ig. 5): 
de ene is precies hetzelfde als de andere, alleen een paar procent groter. 

Uit deze figuren zien we meteen dat de snelheden in het Heelal aan een bijzondere wet 
moeten voldoen. Door namelijk de twee figuren op elkaar te leggen (f ig. 5) merken we, 
dat gezien vanuit een bepaald sterrenstelsel alle andere lijken te bewegen met een snelheid 
die evenredig met de afstand toeneemt. Als het snelheidsverschil tussen bijvoorbeeld on
ze Melkweg en de quasar 3C273 gelijk is aan V, en de quasar staat een afstand R van ons 
vandaan, dan geldt V = HR. Hierin is H een evenredigheidsfaktor, die de paratneter van 
Hubble genoemd wordt. Deze kan uit waarnemingen van V en R bepaald worden. 

We merken ook op, dat het er niet toe doet vanuh welk sterrenstelsel je de snelheden 
meet. Door de uniforme expansie l i jk t het overal in het Heelal alsof alle stelsels radieel 
wegvliegen. Zodoende is ieder punt het middelpunt van het Heelal! W i j z i jn intuïtief ge
neigd te zoeken naar één bepaalde plaats in het Heelal waar het middelpunt van de ui tdi j 
ing te vinden is. Maar uit f ig . 5 zien we dat dat onmogelijk is. Vanwege onze Coperni
caanse veronderstelhng heeft elk punt van het Heelal evenveel recht om als middelpunt 
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beschouwd te worden. Als we het Heelal op steeds vroeger tijden bekijken, zien we dat 
alles samenvloeit, niet alleen ter plaatse van de Melkweg, maar ook bij 3C273 en overal 
elders. Het heeft dus geen zin om over de "werkelijke" plaats van het expansiecentrum te 
spreken. 

De oerknal 
De snelheidswet V = HR, ook wel de wet van Hubble genaamd, leert ons iets heel bijzon
ders over het verleden van het Heelal. Uit eigen ervaring weten we, dat een reistijd gelijk 
is aan de af te leggen afstand gedeeld door de snelheid waarmee wordt gereisd. Noemen 
we de reistijd t, de snelheid V, en de afstand R, dan is t = R / V . Uit de wet van Hubble 
V = HR vinden we dan t = R / V = R/HR = 1/H. Kortom, een t i jd 1/H geleden was er 
geen afstand tussen de sterrenstelsels: op dat ogenblik bevatte het Heelal geen ruimte, en de 
dichtheid van materie en energie was oneindig hoog. De grootte van H kan worden geme
ten, en daaruit b l i jk t dat de t i jd t ongeveer 20 miljard jaar is. Dat is niet zo erg veel: de 
leeftijd van het Zonnestelsel en van de Aarde is 4,5 miljard jaar. 

We kunnen het bovenstaande alsvolgt samenvatten. Het Heelal ziet er op grote schaal 
overal gemiddeld hetzelfde uit. In de veronderstelling dat wi j geen speciale positie inne
men, noch in de ruimte noch in de t i jd , volgt uit deze waarneming dat in ons Heelal de ra
diële bewegingen domineren: Het Heelal di j t uit volgens de uniforme expansiewet 
V = HR. Hieruit volgt dat het Heelal een eindige leeftijd heeft, namelijk ongeveer 
t = l / H = twintig miljard jaar. Er is ooh een moment geweest dat er in het Heelal geen 
ruimte was; op dat moment was de dichtheid der materie oneindig hoog. Ook de energie
dichtheid was oneindig, zodat de temperatuur eveneens oneindig was. Dit speciale mo
ment wordt wel de oerknal genoemd, in het Engels: Big Bang. 

De geschetste redenering moet natuurlijk worden verfijnd als we goed rekening willen 
houden met aheriei detaUs, maar globaal beschouwd verandert dh de konklusies niet. 

Chaotische bewegingen 
De lezer heeft wellicht gemerkt dat de Stelling van de Bolvormige Kat nóg een bewe
gingstoestand van het Heelal toelaat. De waarnemingen laten zien dat er aan de hemel 
geen punten zi jn die er (gemiddeld) anders uitzien dan andere, De Stelling zegt dat er al
t i j d zulke punten moeten zijn, tenzij alle bewegingen radieel zi jn. In dat geval vinden we 
(als boven) dat de toegestane beweging van het Heelal strikt systematisch is, volgens de 
regel van Hubble. Maar stel nu eens dat we de zaak omkeren, door een kat te nemen die 
oneindig veel speciale punten in de vacht heeft: dit komt overeen met totaal chaotische 
beweging (er zijn rassen van duiven en cavia's die juist om zo'n warrige bedekking gefokt 
worden). 

Bi j nadere beschouwing bl i jk t , dat in ons Heelal beide bewegingstoestanden voorko
men. In het groot zien we de wet van Hubble: de beweging is strikt systematisch. Op klei
nere schaal zijn de bewegingen strikt chaotisch. Andere mogelijkheden zijn er niet; dat 
zou in strijd zijn met de waarnemingen en met de Stelhng van Brouwer. 

De chaotische bewegingen vinden we terug als we kijken naar de grootste zwermen 
(clusters) van sterrenstelsels. Juist omdat ze zo groot zijn, kunnen hun chaotische bewe
gingen niet kort geleden zi jn ontstaan, Daarom geven deze enorme zwermen, die een 
lengte van meer dan honderd miljoen lichtjaar kunnen hebben, ons inlichtingen over de 
toestand in het Heelal ten tijde van hun ontstaan. 

Een van de meest verrassende ontdekkingen bi j de studie van zwermen van sterrenstel
sels is, dat zij veel sneller bewegen dan verwacht. Dat kan verklaard worden door te ver
onderstellen dat het Heelal meer materie bevat dan direkt te zien is: uit de waarnemingen 
volgt dat meer dan negentig procent van de materie in het Heelal onzichtbaar is, ahhans 
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met de methoden van de optische- en radiosterrelcunde. 
Hoe Icunnen we er zo zelcer van zijn dat er veel donkere materie in het Heelal is? Laten 

we de toestand eens vergelijken met die in ons Zonnestelsel. Een planeet zoals de Aarde 
beweegt in een baan die een evenwicht vormt tussen twee krachten: de onderlinge zwaar
tekracht tussen de Aarde en de Zon, die deze voorwerpen dichter bijeen tracht te bren
gen, en de middelpuntvliedende traagheids"kracht" die ontstaat wanneer een lichaam 
wordt gedwongen een gekromde baan te beschrijven. De zwaartekracht is evenredig met 
de massa van de Zon, en de middelpuntvliedende kracht is evenredig met de snelheid 
waarmee de Aarde om de Zon beweegt. Dus als we de massa van de Zon groter zouden 
maken, moet ook de snelheid van de Aarde toenemen om in dezelfde baan te kunnen 
blijven. 

Kortom, als we waarnemen dat de snelheden van sterrenstelsels binnen zwermen groot 
zijn, kunnen we er zeker van zijn dat in die zwermen veel materie is opgetast. Als al die 
materie licht zou uitzenden zoals de Zon en andere sterren, zouden de sterrenstelsels tien
tallen malen helderder moeten zijn dan in werkelijkheid wordt waargenomen. Dus is er 
"donkere" of "verborgen" materie aanwezig in of rondom de sterrenstelsels. 

Waar bestaat die donkere materie uit? Deze vraag heeft de kosmologen reeds tientallen 
jaren bezig gehouden. Hoewel er aanwijzingen zijn dat ook onze Melkweg gedeeltelijk 
uit donkere materie bestaat (de Leidse sterrekundige Oort toonde reeds omstreeks 1930 
aan dat in de Melkweg ongeveer even veel massa in de vorm van sterren is als van donkere 
materie), is het nog niet gelukt om af te leiden wat dat voor materie zou moeten zi jn . De 
mogelijkheden zi jn talrijk, maar thans vermoedt men dat de donkere materie een over
blijfsel is uit de vroegste stadia van het Heelal (met die hypothese houdt Oort zich thans 
bezig). 

Elementaire krachten 

D h vermoeden legt een verband tussen de toestand thans en de t i jd onmiddellijk na de 
hete Oerknal. Hoe zag het Heelal er toen uit, en hoe kunnen we aansluiting vinden tussen 
dat verre verleden en het heden? 

Laten we de bouwstenen van het Heelal eens beschouwen. Er zijn grote zwermen van 
sterrenstelsels; deze laatste zijn, zoals onze Melkweg, opgebouwd uit honderden miljar
den sterren. Op hun beurt bestaan de sterren uit gas (voornamelijk waterstoO, en dit gas 
is samengesteld uit atomen. Een waterstofatoom is een elektron dat door een quantum-
elektrostatische kracht is gebonden aan een proton. Een proton is een samenstel van drie 
nog kleinere deeltjes, quarks genaamd. Misschien hebben de quarks ook een inwendige 
struktuur, maar dat weten we nog niet zeker. 

Bestonden deze bouwstenen ook toen het Heelal nog jong was? Zeer zeker niet. Van
wege het feit dat het Heelal vroeger minder ruimte bevatte, was er ooit een t i j d dat ster
renstelsels niet onafhankelijk konden bestaan, omdat ze zo dicht bijeen zouden staan dat 
ze met elkaar in aanraking moesten zi jn. I n het verleden bevatte het Heelal minder ruim
te voor dezelfde hoeveelheid massa en energie, zodat het Heelal een hogere temperatuur 
had dan nu. Overal in het jonge Heelal heersten temperaturen die nu alleen nog binnen 
sterren voorkomen. Bi j zulke temperaturen konden elektronen en atoomkernen niet in 
samengebonden vorm bestaan. Op nóg vroegere tijden was de temperatuur zelfs zo hoog, 
dat ook atoomkernen niet gebonden konden worden. 

Merk op welke vérstrekkende konklusies volgen uit de Stelhng van de Bolvormige Kat 
en uit de veronderstelling dat wi j geen bijzondere plaats in ruimte of t i jd innemen: geef 
mij een objekt en ik geef u een tijd vóór welke dat objekt niet vrij kon bestaan. Een aan
tal toepasselijke tijdstippen, voor diverse van de objekten hier genoemd, zijn weergege
ven in f ig . 6. 
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deze s t r u c t u u r i n het Heelal, 

•' <1\ • 

,kon n i e t bestaan 
boen het Heelal 
jonger was dan: 

'•' ,1 s t e r r e n s t e l s e l 100 m i l j o e n j a a r 

neutraal atoom 100.000 j a a r 

atoomkern 1000 seconden 

O pro ton 1 m i l j o e n s t e seconde 

^ "elementaire" , „ 

d e e l t j e s ) seconde? 

Figuur 6. Onstaan van objeicten in liet Heelal. 

Het opmerkelijke van dit alles is, dat er een verband bestaat tussen de wereld van de 
kosmologie, die de Natuur op de allergrootste schaal bestudeert, en de wereld van de al
lerkleinste schalen, zoals die onderzocht wordt in de natuurkunde der elementaire deel
tjes. Als we maar ver genoeg teruggaan in de t i jd , belanden we altijd in een periode waarin 
de energie, de temperatuur, en de dichtheid zó hoog waren dat zelfs de meest exodsche 
sub-atomaire deeltjes een belangrijke rol speelden. In die periode zoeken we dan ook 
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Figuur 7. Mogelijice gebeurtenissen bij een elektron-foton vertex. Uit zulke elementaire 
gebeurtenissen kunnen alle wisselwerkingen (= krachten) worden opgebouwd. 

naar de oorsprong van de donkere materie in het Heelal, die wellicht de oorzaak was van 
de vorming van de zwermen van sterrenstelsels. 

Welke thans bekende processen hebben in het vroege Heelal een rol gespeeld? Er zi jn 
vier wisselwerkingen bekend: de zwaartekracht, de elektromagnetische kracht, de zwak
ke kernkracht en de kleurkracht. Om te zien welke rol deze kunnen hebben vervuld, moe
ten we eerst hun werking beschrijven. I n de natuurkunde gebeurt dit met behulp van de 
zgn. Feynman diagrammen, die aangeven op welke wijze de diverse sub-atomaire deeltjes 
wisselwerken. Bij ieder diagram behoort een unieke algebraïsche uitdrukking die be
schrijft wat de waarschijnlijkheid is dat het proces plaatsvindt zoals in het diagram afge
beeld. Deze uitdrukkingen zijn soms erg ingewikkeld, maar gelukkig geven de Feynman 
diagrammen een verrassend direkt en intuïtief beeld van wat er gaande is. 

Een Feynman diagram is opgebouwd uit een aantal punten waar de deeltjes die aan de 
wisselwerking deelnemen samenkomen. Zo 'n punt heet een vertex; bijvoorbeeld, de elek
tromagnetische wisselwerking tussen elektronen en hun antideeltjes (positronen) kan wor
den opgebouwd uit een elektron-foton vertex (fig. 7). Elektronen en positronen vervullen 
de rol van "materie". Fotonen vormen het "krachtveld" waardoor de materiedeeltjes in 
wisselwerking zi jn . Neem bijvoorbeeld eens een diagram met twee elektron-vertices (f ig. 
8): de twee elektronen zijn door middel van een foton aan elkaar gekoppeld. Wat hier ge
beurt kunnen we ons voorstelen door een eenvoudige analogie. Stel dat twee schaatsers 
naast elkaar voortglijden op een wrijvingsloze ijsvlakte. Als de ene schaatser een steen 
wegwerpt, verandert hij of zij van de weeromstuit van koers. Als de andere schaatser de 
steen opvangt, gebeurt dat ook. Gezien van grote afstand lijken de schaatsers elkaar af te 
stoten. Het foton vervult de rol van de uitgewisselde steen, en is zodoende verantwoorde
l i jk voor het overbrengen van de kracht. Men kan bewijzen dat de uitwisseling van zo'n 
tussendeeltje ook tot aantrekkende krachten kan leiden. 

Om samen te vatten welke soorten wisselwerking er zijn, maken we een lijst van de be-
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e iecj^oxi 

e l e c t r o n ^ . 

< f o t o n 

e l e c t r o n e).ectron 

Figuur 8. Feynman diagram van de afstoting tussen twee elelctronen. De kracht tussen de 
deeltjes wordt overgebracht door een "velddeeltje", in dd geval een foton. Ook aantrek
kende krachten kunnen op deze manier worden beschreven. 

kende "ve ld" deeltjes, en de "materie" deeltjes waar zij middels een vertex aan gekop-

peld zijn: 

kracht velddeeltje materiedeeltjes die hierdoor wisselwerken 

zwaarte graviton alle deeltjes 

elektro foton elektron, muon, tau, quark 

magnetisme 

zwakke kracht w + , w - , Z elektron, neutrino, muon, mu-neutrino. 
tau, tau-neutrino, quark 

kleurkracht 8 gluonen quark 

Voorbeelden van wisselwerkingen die met dit schema kunnen worden beschreven zijn ge
geven in fig. 9. Een aantal objekten die zijn gevormd door binding onder invloed van de
ze krachten zijn 

kracht 

zwaarte 

elektro
magnetisme 

kleurkracht 

gebonden deeltjes 

atomen 

objekt gevormd door deze deeltjes 

planeten, sterren, sterrenstelsels, 
en al wat groter is 

elektronen en atomen 
atoomkernen; atomen 
onderhng molekulen 

quark en antiquark; mesonen 
drie quarks (rood, 
groen, en blauw) protonen, neutronen 

Een paar opmerkingen: ten eerste, de sterkte van een kracht wordt bepaald door de kop
peling van de deeltjes bij een vertex. De technische term voor de bijbehorende grootheid 
is "koppelingskonstante", maar in het dagelijks gebruik wordt dit wel lading genoemd. 
Er zijn dus vier soorten lading: zwaartelading (in vroeger tijden "massa" genaamd). 
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e l e k t x o T ' 
e l e k t r o n 

proton 
proton 

e l e k t r o n 

neutrino 

R quark 

neot r m o 

elel< t r o n 

B quark 

B quarV 

R qua rk 

Figuur 9. Feynman diagrammen van elementaire Icrachten. Het bovenste toont de aan
trekking tussen een elektron en een proton; diï proces houdt atomen bijeen. Midden: 
elektron-neutrino verstrooiing. Onder: aantrekking tussen twee quarks, voortgebracht 
door dé uitwisseling van een gluon. Dd proces houdt protonen en neutronen bijeen. 

elektrische lading (in de elementaire natuurkunde dikwijls als "de" lading beschouwd), 
zwakke lading, en kleurlading. Een gegeven type lading kan nog in diverse vormen voor
komen. De massa is altijd maar van één type: alle dingen vertonen slechts onderhnge aan
trekking ten gevolge van de zwaartekracht. Elektrische en zwakke lading hebben twee ty
pen, die in de wandeling "positief" en "negatief" genoemd worden. De kleurlading 
heeft drie typen, en dat is dan ook de reden dat we van "kleur"kracht spreken. Deze 
term heeft hoegenaamd niets met de werking van het oog te maken, maar is verzonnen 
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omdat je drie typen bezwaarlijlc met de twee benamingen positief en negatief Itunt onder
scheiden. Dus sprelcen we van "rood, groen, blauw", naar analogie van de drie basis-
kleuren die bijvoorbeeld in de televisietechniek gebruikt worden. Op deze wijze zouden 
we de elektrische ladingstypen wel "zwart" en " w i t " hebben kunnen noemen, maar de 
geschiedenis heeft anders beshst. 

Ten tweede, het feit dat sommige materiedeeltjes kunnen koppelen met meer dan één 
soort velddeeltje zorgt er voor dat alle deeltjes in het Heelal een onderlinge samenhang 
vertonen. Zo kan bijvoorbeeld een quark via de kleurkracht met een antiquark gebonden 
worden, maar een quark in een proton kan door de zwakke kracht ook met een neutrino 
botsen. Een en ander doet ons vermoeden, dat deze samenhang tussen krachten verder 
gaat dan boven geschetst. Immers, het basismechanisme van ahe vier krachten ziet er het 
zelfde uit, zoals uit de diverse Feynman diagrammen duidelijk wordt. Inderdaad is het 
reeds gelukt om de elektromagnetische en de zwakke krachten te beschrijven in één for
malisme. Evenals in de vorige eeuw de verschijnselen van elektriciteit en magnetisme wer
den verenigd in een enkel elektromagnetisch veld (vroeger werd gedacht dat het hier om 
twee verschillende dingen ging), zo is nu gebleken dat de W en Z deeltjes én het foton 
"eigenlijk" van eenzelfde soort zi jn. We spreken daarom wel van de "elektrozwakke" 
kracht. 

De poging om al deze krachten in een enkele theorie onder te brengen noemt men 
"unificatie". Tot dusver is zo'n geünificeerde theorie nog niet gevonden, maar er zijn 
aanwijzingen dat althans de elektrozwakke kracht en de kleurkracht tot unificatie te 
brengen zijn. Helaas is het verbazend moeilijk om ook de zwaartekracht in ditzelfde ka
der te vangen. Een ding staat echter vast: om unificatie te verkrijgen, moeten er nog an
dere (voorlopig onbekende) velddeeltjes zijn. Deze worden meestal "X-bosonen" ge
noemd; in een Feynman diagram gedragen zij zich zoals de andere velddeeltjes. 

Krachten in het vroege Heeial 
Gewapend met onze kennis van de wisselwerking tussen sub-atomaire deeltjes kunnen we 
teruggaan in de t i j d , naar een ogenblik waarop het Heelal zó kompakt en zó heet was dat 
deeeltjeskrachten een beshssende rol speelden. We zullen tot onze verbazing zien dat zo 
de kleinste deeltjes waarschijnlijk verantwoordelijk waren voor du vorming van de groot
ste strukturen in het Heelal. 

In plaats van het spoor terug te volgen, zullen we teruggaan naar een zeer vroeg tijdstip 
en van daaruit de t i j d laten voortschrijden, zodat de heelalfilm zich voor ons ontrolt. We 
beginnen te tellen bij de Oerknal, op t i jd t = 0. Het heeft geen zin om te vragen naar wat 
er vóór die t i jd gebeurde: ruimte en t i jd bestonden toen niet (zelfs het gebruik van de 
woorden "bestonden niet" is hier onzinnig, maar onze taal schiet te kort. Evenmin kun
nen we een zinvol antwoord verwachten op een vraag als "wat is er ten Noorden van de 
Noordpool?"). 

De hedendaagse natuurkunde is helaas niet toereikend voor het beschrijven van de 
eerste fasen van het Heelal. Wat ons ontbreekt is een theorie waarin zowel de zwaarte
kracht als de quantummechanica zijn opgenomen, en een dergelijke quantum-gravitatie 
hebben wij nog niet. Op grond van eenvoudige berekeningen kunnen we wèl schatten 
vanaf welke t i jd de thans bekende natuurkunde zou kunnen worden toegepast, althans in 
principe: t = 10""*̂  seconden, een welhaast onvoorstelbaar korte t i j d . Maar we weten nog 
niet genoeg van elementaire deeltjes af om ook in feite berekeningen te doen aan een zo 
jong Heelal. 

Als er inderdaad X-bosonen bestaan, verwachten we dat deze vri j spel hebben totdat 
het Heelal zo'n 10"^* seconden oud is. Daarna is de kosmische temperatuur zo laag ge
worden dat deze hoge-massa deeltjes niet meer onafhankelijk konden bestaan. Dat bete-
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kent, dat de elementaire kracht die overeenkomt met de uitwisseling van een X-boson in 
een Feynman diagram zich niet meer zo gedraagt als de andere mogelijke krachten. Im
mers, als de vertices in zo'n diagram ver uit elkaar liggen, moet het X-boson een grote af
stand afleggen, en zou dus "bi jna v r i j " zi jn. Hiervoor is een zeer hoge energie nodig, 
meer dan in het afkoelende Heelal voorhanden is. Wat er dan gebeurt is niet zeker, maar 
het is mogelijk dat de kosmische energie die niet meer wordt gebruikt om er X-bosonen 
mee te maken, ten goede komt aan de uitdijing van het Heelal. Als dat zo is, wordt de ex
pansie plotseling buitengewoon sterk: tot een t i jd van 1 = 1 0 " " seconden ondergaat de 
kosmos een periode van inflatie, waarin de afstanden tussen de deeltjes met een faktor 
van wel lO^" kunnen toenemen. 

Het Heelal wordt herkenbaar 

Bovengenoemde fasen in het vroege Heelal zi jn nog speculatief en niet voldoende begre
pen. Pas veel later, op I Q - ' " (een tienmiljardste) seconde, betreden we een tijdperk 
waarin werkelijk uit theorie en experimenten bekende natuurkunde van toepassing is. 
Omstreeks deze t i jd is namelijk het Heelal zover afgekoeld dat de W- en Z-bosonen (die 
verantwoordelijk zi jn voor de zwakke kernkracht) niet meer vri j kunnen voorkomen. 
Vanaf dat moment bestaat er een waarneembaar verschü tussen de zwakke kracht en de 
kleur- en elektromagnetische wisselwerking. Nog wat later, op IO"* seconde, is de 
kosmos al zo koud (nou ja, toch nog een miljard maal heter dan de heetste ster) dat de u-
en d-quarks door de kleurkracht bijeen gebonden worden tot baryonen, waaronder be
kende deeltjes zoals neutronen en protonen. De waterstofatomen in uw lichaam zi jn dus 
overblijfsels uit de t i jd dat het Heelal een miljoenste seconde oud was! Omdat de zwakke 
wisselwerking niet op alle deeltjes gelijkelijk werkt (zgn. "gebroken symmetrische" 
kracht), ontstaat er een asymmetrie tussen de diverse typen baryonen. Zo komt het dat er 
in deze periode meer protonen dan antiprotonen gevormd worden; het Heelal is niet sym
metrisch, maar bevat netto meer materie dan antimaterie. 

Veel later, omstreeks t = 1 seconde, treedt een tijdperk in waarin niet alleen de gevol
gen van de dalende temperatuur, maar ook die van de dalende materie-dichtheid merk
baar worden. Vanaf dat ogenblik is namelijk de dichtheid zo laag (ongeveer de dichtheid 
van een witte dwergster, een paar honderdduizend ton per kubieke meter) dat de merk
waardige deeltjes die men neutrino's noemt zich vri jel i jk door het Heelal kunnen bewe
gen. D h wordt "onkoppehng van neutrino's" genoemd, en dit stadium is wellicht van 
groot belang voor het ontstaan van de zwermen van sterrenstelsels waar we zo op hadden 
gestudeerd. Als namelijk de neutrino's een eindige massa hebben, kan hun onderlinge 
zwaartekracht hen tot grote structuren doen samentrekken. Omdat neutrino's maar ui
terst zelden met andere materie wisselwerken, zijn ze vrijwel onzichtbaar, en dus ideale 
kandidaten voor de gezochte donkere of verborgen materie. 

Het is niet zeker of neutrino's een eindige massa hebben. Waarnemingen van de recen
te supernova in de Grote Magellaanse Wolk wijzen wel in die richting. Deeltjes zonder 
massa moeten met de lichtsnelheid bewegen, en zijn dus geen goede kandidaten om zwer
men van sterrenstelsels mee te bouwen. Maar zware deeltjes moeten langzamer gaan dan 
het licht, en kunnen dus snelheden hebben die laag genoeg zijn om strukturen te vormen 
die onder hun eigen zwaarte ineenstorten. Berekeningen met superkomputers laten zien 
dat het inderdaad mogelijk is om met behulp van neutrino's uit het vroege Heelal sliert-
vormige wolken te vormen die zo groot zi jn dat zich daarbinnen zwermen van sterrenstel
sels konden vormen. Schrijver dezes heeft wiskundig bewezen dat de ruimten tussen deze 
zwermen ten naaste bij bolvormig moeten zi jn: gigantische bellen ruimte, soms wel hon
derden miljoenen lichtjaar in doorsnede, waarbinnen zich relatief weinig materie be
vindt. Zulke grote ij le gebieden zijn inderdaad waargenomen tussen de clusters van ster-
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renstelsels. Deze gebieden zijn fossielen uit een t i jd toen het Heelal luttele tientallen se
conden oud was. Het is nog niet zeker waarom deze leegtes zo groot zi jn; het is niet uit
gesloten dat er strukturen zijn op nog grotere lengteschaal, maar de waarnemingen daar
over zijn nog te weinig nauwkeurig. 

Vanaf t = 1 seconde konden de neutrino's wel beginnen met samentrekking tot grote 
wolken, maar dat betekent niet dat de atomen dat ook deden. Immers, toen was het 
Heelal nog zo heet dat atomen niet als gebonden deeltjes konden bestaan. Elektronen en 
atoomkernen raasden door de ruimte, dikwijls botsend, maar te heftig om tot atomen te 
kombineren. Toch hadden botsingen een merkbaar resultaat: omstreeks t = 1000 secon
den begonnen ontmoetingen tussen protonen te leiden tot hun samensmelting tot zwaar
dere atoomkernen. Zo werden de kernen van de elementen helium, lithium, berylhum, en 
borium gevormd. Elk ballonnetje op de kermis bevat een wolkje heliumgas dat ons ver
telt hoe het Heelal er uitzag toen het 1000 seconden oud was. Maar er is nog genoeg wa
terstof over, want door de uitdijing van het Heelal konden niet ahe kernreakties snel ge
noeg plaatsvinden. 

Zo was de toestand toen het Heelal een paar uur oud was: enorme wolken van neutri
no's, langzaam samentrekkend door hun eigen gravitatie. De zwaartekracht van deze 
neutrino-wolken begon elektronen en atoomkernen aan te trekken. In de wolken bevond 
zich waterstof, helium, en een spoortje zwaardere elementen; gemiddeld was de dichtheid 
zowat als die van water (een ton per kubieke meter). Vermengd met dit alles waren de fo
tonen, lichtstralingsdeeltjes met een temperatuur van zo'n honderd miljoen kelvin (ver
gelijkbaar met de temperatuur in zware sterren). 

Deze toestand veranderde niet veel in de volgende uren en jaren. Weliswaar bleef het 
Heelal expanderen, en dus werden de dichtheid en de temperatuur steeds lager, maar het 
duurde toch tot t = 100.000 jaar was voordat er opnieuw iets dramatisch gebeurde. Om
streeks die t i jd was het Heelal tamelijk i j l geworden: zowat tien miljard deeltjes per ku
bieke meter, vergelijkbaar met de dichtheid in de beroemde Orion-nevel in onze Melk
weg. Daardoor konden de fotonen zich voortaan vri jel i jk door het Heelal bewegen. De 
elektronen konden door atoomkernen worden ingevangen en neutrale, stabiele atomen 
werden gevormd gedurende dit tijdperk van rekombinatie. Het Heelal was nu doorschij
nend voor licht, en vanaf deze t i jd begon alles steeds meer te li jken op de wereld die wi j 
nu aanschouwen. 

Het belangrijkste gevolg van deze zgn. ontkoppehng van strahng en materie was, dat 
nu de atomen evenals de neutrino's tot grote wolken konden gaan samentrekken onder 
invloed van de zwaartekracht. Maar de neutrino's hadden al een grote voorsprong, dus 
de atomen volgden grotendeels de bewegingen die hun door de neutrino's (donkere mate
rie) werden opgelegd, zoals zeeschuim de golven volgt. Binnen de reusachtige wolken van 
donkere materie vormden zich de eerste kondensaties die sterrenstelsels zouden worden. 
De eerste daarvan ontstonden weUicht reeds honderd miljoen jaar na de Oerknal, maar 
we weten dat niet zeker. 

Daarna betreden we een tijdperk waarin sterrenstelsels zoals de Melkweg en de Andro
medanevel werden gevormd, toen het Heelal ruwweg een miljard jaar oud was. Binnen 
de gaswolk die tot de Melkwegschijf samentrok, ontstonden de eerste generaties sterren, 
eerst in bolvormige klonters van wel een miljoen sterren, later ook in de Melkwegschijf 
zelf. Dit proces gaat nog steeds voort: ons Zonnestelsel ontstond 4,5 miljard jaar gele
den, toen het Heelal reeds 15 miljard jaar oud was. In het inwendige van de Zon en de an
dere sterren herhaalt zich het kernfusieproces dat in het vroege Heelal helium maakte, 
maar veel helium wordt zo niet gemaakt: meer dan 90% van ahe helium is een echt kos
mologisch fossiel. 

Wel worden in sterren zware elementen gevormd waarvoor in het vroege Heelal geen 
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t i jd was. Gedurende de eerste paar minuten na de Oerlcnal ging de uitdijing van liet Heel
al zo vlug, dat het te snel afkoelde om bijvoorbeeld zuurstofkernen te vormen. Maar ster
ren hebben evolutietijden van soms tientallen miljarden jaren, ruim voldoende om door 
kernfusie zware elementen in het sterinwendige te doen ontstaan. Daarmee komen we ten 
slotte aan ons eigen tijdperk, een periode in het Heelal waarin de sterren voldoende 
koolstof, zuurstof, stikstof, en zwaardere elementen hebben aangemaakt om interessante 
scheikundige verschijnselen mogelijk te maken. Tot die verschijnselen behoort ook het 
leven van een intelligente apensoort die grotendeels is opgebouwd uit protonen, fossielen 
uit het vroege Heelal, en die nu met bewondering de oorsprong van datzelfde Heelal 
bestudeert. 





HERSTEL NA HERSENLAESIES 

door 

M . W . van Hof 

Soms kunnen de gevolgen van een hersenbeschadiging verminderen. Dat wil zeggen, de 
motorische-, visuele-, sensibele-, of intellectuele stoornissen, die het gevolg zijn van b i j 
voorbeeld een verkeersongeval of een geboortetrauma, verdwijnen of verminderen in de 
loop van de t i jd ; echter, dikwijls b l i j f t die verbetering uit. 

Het geheel of gedeeltelijk herstellen na een hersenletsel is in onze technologische maat
schappij een medisch probleem van de eerste orde. Er wordt veel onderzoek op dit ge
bied verricht. Sommige onderzoekers trachten door nauwkeurig bestuderen van ziekte
geschiedenissen tot een inzicht te komen omtrent de mogelijke aard van de herstelproces
sen, anderen houden zich bezig met dierexperimenten en proberen langs deze weg tot in
zichten te komen. 

Echter, ondanks het feit dat er zoveel onderzoek op dit gebied is gedaan, kunnen we 
bepaald nog niet zeggen dat we de aard van die processen echt goed kennen. Bovendien 
is het zeker niet zo dat er momenteel reeds practisch toepasbare medicamenteuze behan
delingen bestaan die de herstelprocessen bevorderen. Zoals later besproken zal worden, 
zijn er in het verre verschiet wel een paar hchtpunten die de gerechtsvaardigde hoop ge
ven dat bij voortzetting van het onderzoek in de toekomst farmaca ontwikkeld zullen 
worden die het herstel na hersenletsel kunnen bevorderen. 

Het is wenselijk om in het kort iets te zeggen over de wijze waarop men zo ongeveer 
in het midden van de 19e eeuw over het centrale zenuwstelsel dacht en hoe dit beeld radi
caal anders was geworden aan het begin van de 20e eeuw. 

In het midden van de 19e eeuw beschikte men nog niet over de mogelijkheid om micro
scopisch onderzoek van het hersenweefsel te verrichten. Er waren wel microscopen, 
maar de bewerkingsmethodieken van het weefsel, zoals kleurtechnieken, bestonden nog 
niet: hersencellen waren nog onbekend. Onderzoekers, die geïnteresseerd waren in de 
structuur van de hersenen, konden niet meer dan de uitwendige, gecompliceerde vorm 
van de hersenen met de grilhg verlopende sulci en gyri beschrijven. Whde men, in letter
lijke zin, dieper in het orgaan doordringen, dan stonden slechts messen, spatels, e.d. ten 
dienste. Het was de arts Gall (1758-1828) die door middel van het meten van schedels 
tot de conclusie kwam dat de schors van de grote hersenen gezien moest worden als een 
soort landkaart: bepaalde stukken van die hersenschors waren betrokken bi j bepaalde 
mentale functies. De concrete inhoud van het werk van Gall ziet men soms in curiosi
teitswinkels in de vorm van koppen met de hersenkaart er op getekend. De "phrenolo-
gie" zoals Gall die ontwierp, is momenteel niet meer van belang. Wel was hi j degene 
die het idee van "locahsatie van functies" in het zenuwstelsel gestalte gaf. Dat wil zeg
gen: van het werk van GaU als zodanig is niets overgebleven, maar wel is het idee van 
localisatie van functies iets dat tot op de huidige dag een rol speelt. 

Na 1850 begon men over feiten te beschikken die heten zien dat bepaalde functies in
derdaad gelocahseerd waren, d.w.z. dat men bepaalde functies kon uitschakelen door 
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een wel omschreven gebied in de hersenen kapot te maken, dan wel dat men een bepaalde 
functie kon oproepen door hetzelfde gebied in de hersenen bijvoorbeeld met electrische 
prikkels te activeren. Daarnaast was er veel khnisch werk. In de eerste plaats kan men 
denken aan het werk van Broca, die aantoonde dat beschadigingen, bi j de meeste men
sen in de linker hersenhelft, van een zeer omschreven gebied het spraakvermogen uit
schakelde. Analoge bevindingen vond men zowel wat betreft de motoriek als het ge
zichtsvermogen. 

Ook in dierexperimenten werden aanwijzingen van het gelocahseerd zijn van functies 
gevonden. Zo werd ontdekt dat men omschreven spiergroepen in de poten van honden 
tot samentrekken kon brengen vanuit goed gelocahseerde gebieden in de hersenschors. 
Lagen de spiergroepen in de rechter Uchaamshelft, dan bevonden de bijbehorende her-
senschorsgebieden zich in de hnker hersenhelft en omgekeerd. 

IVIaar er waren ook onderzoekers die resultaten boekten die er op wezen, dat het 
localisatie-principe onhoudbaar was. Een en ander leidde tot een typisch 19e eeuwse dis
cussie, waarin voor- en tegenstanders elkaar heftig bestreden. In de tweede helft van de 
19e eeuw was het vooral het visuele systeem dat ter discussie stond: sommigen meenden 
dat een omschreven beschadiging van bepaalde hersenschorsgebieden tot blindheid leid
de, anderen voerden experimentele resuhaten aan die er op wezen dat "hersenbhndheid" 
niet zo precies gelocahseerd was. 

Het ligt voor de hand dat herstel na hersenbeschadiging voor de vurige aanhangers van 
"locahsatie van functie" een doorn in het oog was. Verschillende theorieën werden dan 
ook ontworpen die het localisatie-principe trachten veilig te stellen zonder, via een soort 
ontduiken van de wet, herstel van functie onmogelijk te maken. 

Maar behalve dat men argumenten voor en tegen de locahsatie aanvoerde, was er nog 
iets anders dat na 1850 ontwikkeld werd. Er kwamen n. l . methoden die het mogelijk 
maakten hersenweefsel, na daartoe geëigende bewerkingen, in zeer dunne plakjes te snij
den. Deze waren dan geschikt voor microscopisch onderzoek. Daarnaast kwamen er 
kleurmethoden die lieten zien dat hersenen opgebouwd waren uit cellen en wel heel spe
ciale cellen, n . l . cellen die beschikten over heel lange euitlopers. Die kleurtechnieken 
werden zeer ta l r i jk . Sommige kleurden de cellichamen, andere de uitlopers, weer andere 
bepaalde substanties die om de uitlopers heen liggen. Kortom, een veelheid van kleur
technieken, die er tenslotte toe leidde dat men het zenuwstelsel ging opvatten als een net
werk van cellen met hun uitlopers; cellen die onderling signalen uitwisselden. 

Wanneer we de redevoeringen van Golgi en S. Ramon y Cajal bij het aanvaarden van 
de Nobel prijs in 1906 lezen, dan bl i jk t wel hoe ver de bestudering van het centrale ze
nuwstelsel in de tweede helft van de I9e eeuw gevorderd was. Golgi sprak over "de neu
ronen theorie"; Cajal over "structuur en verbindingen van neuronen". Om een inzicht 
te krijgen in de stand van zaken is het eigenlijk gerechtvaardigd om daar tevens bi j te 
lezen de Nobel-rede van C.S. Sherrington uit 1932 getiteld "inhibition as a coordinative 
factor", Sherrington kreeg de Nobel prijs pas in 1932, maar de essentie van zijn werk 
was reeds weergegeven in een boek dat in 1906 - het jaar dus waarin Golgi en Cajal reeds 
de Nobel prijs kregen - het hcht deed zien, getheld "the integrative action of the nervous 
system". Tot zo ver dus de stand van zaken in 1906: een netwerk van met elkaar commu
nicerende cellen. 

Er zijn twee dingen van het neuronale netwerk die nog van belang zijn te vermelden. 
Om dh duidelijk te maken een voorbeeld. Wanneer men in de dagen voordat er "printed 
circuits" waren, een radio of een willekeurig ander electronisch apparaat in elkaar wilde 
zetten, dan waren er twee dingen van belang. In de eerste plaats moest men over de goede 
onderdelen, de bouwelementen, beschikken en in de tweede plaats over een bedradings
schema, d.w.z, weerstanden, condensatoren en dergelijke met karakteristieke eigen-
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schappen, die volgens bepaalde regels met elkaar verbonden moesten worden. Zowel de 
eigenschappen van de bouwelementen als de eigenschappen van het netwerk waren es
sentieel voor het functioneren van het apparaat. Precies hetzelfde geldt voor het centrale 
zenuwstelsel. Het is moeilijk aan te geven hoeveel bouwelementen er precies zijn, maar 
een getal van 10'" is zeker voor een groot zoogdier zenuwstelsel niet overdreven. Het is 
evenmin onredehjk te zeggen dat gemiddeld ieder bouwelement 10^ contactpunten heeft 
met andere zenuwcellen. Dat betekent dus dat er ruwweg 10'^ verbindingen in het ze
nuwstelsel bestaan. Onze huidige kennis over processen die zich in de zenuwcehen afspe
len en de gebeurtenissen van chemische en electrische aard, die aan de contactpunten 
plaatsvinden, is gigantisch gegroeid. Onze kennis schiet echter zeer tekort wanneer het 
gaat om het bouwschema. Natuurlijk is het met behulp van microscopische technieken 
mogelijk de hoofdlijnen van de verbindingen aan te geven, vooral die verbindingen die 
over lange afstanden plaatsvinden en in relatief grote bundels verlopen, maar deze ver
bindingen rechtvaardigen nog niet de gedachte dat wi j een zenuwstelsel met behulp van 
bijvoorbeeld artificiële elementen na kunnen bouwen. Dit is als volgt aan te geven. Voor 
een dergelijke "nabouw" zou men een set instructies nodig hebben die de verbindingen 
aangeeft, die elke individuele cel met andere cehen moet hebben. Stel, we geven in een 
neuronaal netwerk iedere cel een rangnummer, dan dient men te beschikken over een 
lange lijst, die aangeeft welke cel verbonden is met welke andere cehen. Een dergelijke 
gedetailleerde kennis op micro-niveau van het centrale zenuwstelsel ontbreekt en ook we
ten wij niet hoe een dergelijk gecompliceerd netwerk in de loop van de embryonale ont
wikkeling van het zenuwstelsel tot stand komt; laat staan dat wij zouden weten hoe deze 
structurele informatie genetisch is vastgelegd. 

Nu naar de theorieën omtrent herstel na hersenlaesies. Een goed voorbeeld van een 
"hiërarchische theorie" uit de 2e helft van de 19e eeuw is die van de grote Engelse neuro
loog Jackson. 

Jackson stelde zich voor, op grond van khnische observatie, dat een bepaalde functie 
(bijvoorbeeld de motoriek van een extremiteit) op verschillende niveaux in het centrale 
zenuwstelsel gelocahseerd was en dat de hogere niveaux de functie verfijnder en beter 
vervulden. Tevens postuleerde hi j dat hogere niveaux remmend werkten op lagere ni
veaux. Wordt een hoger niveau uitgeschakeld, dan zal door het opheffen van de rem
ming een lager niveau de functie gaan overnemen. Men noemt die hypothese wel "hiër
archische representatie". De betekenis van deze hypothese is momenteel verwaarloos
baar. De "remming" had ook geen enkele concrete betekenis in de zin van remming of 
inhibitie, zoals we dat tegenwoordig in de interactie tussen zenuwcehen kennen. Het was 
een denkschema dat niet op onze huidige kennis van de zenuwcellen berustte. Maar het 
is een typisch voorbeeld van het hoe dan ook hooghouden van het localisatie-principe 
in de hersenschors. 

Een tweede hypothese uit die dagen was de "substitutie hypothese" van Munk. Deze 
onderzoeker deed wat water bij de wijn wat betreft de localisatie: hi j voerde argumenten 
aan die er op wezen dat een bepaald hersenschorsgebied weliswaar een bepaalde functie 
uitoefende, maar, werd dit gebied uitgeschakeld, dan kon een ander gedeelte, bijvoor
beeld gelegen in de andere hersenhelft, die functie overnemen. Het was ook weer een hy
pothese die niet berustte op kennis van de fijnere structuur van het centraal zenuwstelsel. 

Beide theorieën hebben gemeen dat zij eigenlijk niet anders zijn dan hele oppervlakki
ge schema's, die moeilijk in te passen zijn in kennis van het centrale zenuwstelsel. In feite 
komen neuronale verbindingen in het geheel in de " theor ieën" niet voor. Dit begon rond 
de eeuwwisseling te veranderen. 
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We kunnen in grote lijnen de theorieën die wij nu hebben in drie groepen verdelen. 

1. Artefact theorieën 
2. Functionele aanpassings-theorieën 
3. Reorganisatie-theorieën. 

Een klassiek voorbeeld van zo'n zogenaamde ARTEFACT THEORIE is die van von 
Monakow uit de periode rond de eeuwwissehng. Von Monakow veronderstelde dat wan
neer een groep zenuwcellen vernietigd werd, tevens, in zenuwcellen die normaal signalen 
vanuit het vernietigde gebied ontvingen, een tijdelijke situatie ontstond waarin de cellen 
zodanig veranderd waren, dat zij ook niet meer reageerden op signalen vanuit andere, 
nog intacte, hersengebieden. Von Monakow verbond hieraan de naam "diaschisis". 

Hoewel von Monakow niet omschreef wat hij nu eigenlijk bedoelde, is deze gedachte, 
gezien onze huidige kennis van de zenuwcel, zeer wel aanvaardbaar. Von Monakow 
postuleerde nu dat dit in het ongerede raken van niet direct door het letsel getroffen cel
len na verloop van t i jd verdween en dat die cellen weer gingen functioneren, d.w.z. rea
geren op signalen vanuit nog intacte gebieden. Het herstel was dus niet een overnemen 
door andere zenuwcehen van de functie van de gelaedeerde cellen. Het was eigenlijk 
schijn, want het was een herstel van de functie in de cehen die zelf niet direct aangedaan 
waren. De afstand tussen beschadigde cellen en cellen waarin de "diaschisis" voorkwam 
kon zeer groot z i jn . 

Een ander voorbeeld van een artefact theorie is, dat rondom een gebied in de hersenen 
getroffen door een letsel, een zone voorkomt waarin de cehen oedeem vormen. Dit oe
deem in die op zich zelf intacte cellen zal zich langzaam maar zeker herstellen. De cellen 
gaan weer functioneren en de verschijnselen blijven beperkt tot die, veroorzaakt door 
de uitval van de vernietigde cehen. Hetzelfde treft men aan in een gebied waar celbescha
diging door bijvoorbeeld verstoppen van een bloedvat plaatsvindt. De cellen direct om 
dat bloevat krijgen zo'n zuurstoftekort, dat ze te gronde gaan. Iets verder zijn er cellen 
die, dankzij het feit dat ze ook in het verzorgingsgebied van andere bloedvaten zitten, 
wehswaar ti jdelijk uitvahen maar, door aanpassingen in het vaatstelsel, na verloop van 
t i jd weer gaan functioneren. Essentieel voor deze z.g. artefact theorieën is dus dat ge
deeltelijk herstellen het gevolg is van weer gaan functioneren na tijdelijke uitval van op 
zichzelf niet gedestrueerde cellen buiten de plaats van de laesie. 

De FUNCTIONELE AANPASSINGS-THEORIEËN komen in feite hierop neer, dat 
men het herstel van hersenletsel ziet als een schijnherstel. De mens of het dier gaat be
paalde bewegingen, die normaal met bepaalde spieren worden uitgevoerd, nu met andere 
strategieën, dus met andere spieren uitvoeren. Men zou kunnen zeggen een soort leerpro
ces "om het anders te doen dan voorheen". Het zou te veel plaats innemen om hier con
crete voorbeelden van te geven. 

Zowel de artefact theorieën als de functionele aanpassingstheorieën hebben gemeen, 
dat zij het locahsatie principe ongemoeid laten. Dat is anders met de z.g. 
REORGANISATIE-THEORIEËN. In zekere zin zijn deze theorieën verfijningen van de 
hypothese van Munk, die zonder zich over het anatomische substraat uit te laten, meen
de dat na een herstel een reorganisatie optrad, die opnieuw functioneren mogelijk maak
te. 

W i j hebben in het voorgaande het centrale zenuwstelsel vergeleken met een electro
nisch apparaat, waar de eigenschappen van de individuele bouwelementen en de aard 
van het bouwschema twee verschillende factoren waren, die samen bepaalden of het ap
paraat wel of niet goed functioneerde. De artefact theorieën liggen geheel op het gebied 
van de eigenschappen van het individuele bouwelement. De reorganisatie theorieën leg-
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gen het accent op de eigenschappen van het bedradingsschema. 

Dergelijke theorieën staan momenteel sterk in de belangstelling. Om toe te lichten waar 
het om gaat, eerst het volgende. Stel, een perifere zenuw wordt, door welke oorzaak dan 
ook, doorgesneden. Men weet al heel lang dat in principe het eind van het zenuwstuk, 
dat met het zenuwstelsel verbonden is, opnieuw kan gaan uitgroeien. Dit uitgroeien kan 
zelfs zover gaan, dat de zenuw opnieuw in contact komt met het oorspronkelijke orgaan 
en dit gaat gepaard met een belangrijke mate van functioneel herstel. Eerst in de vijftiger 
jaren is in experimenten gebleken dat dergelijke processen ook in het zenuwstelsel voor
komen. 

"Sprouting" is een proces dat er op neer komt dat, wanneer in een gebied een groot aan
tal vezels op een of ander wijze wordt doorgesneden, de overgebleven vezels beginnen 
"ui t te botten", waardoor een netwerk van nieuwe zenuwtakjes ontstaat. Dergelijke 
processen zijn in veel dierexperimenten bestudeerd. Er is echter een heel groot probleem. 
Ondanks het vele experimentele werk is nog niet goed te zeggen wanneer een dergelijke 
uitgroei "wildgroei" is en wanneer het een tot een functioneel herstel bijdragend proces 
is. Er zijn zelfs voorbeelden te geven van experimenten waarbij de posttraumatische 
nieuwgroei juist het tegenovergestelde van functioneel herstel te zien gaf, namelijk dat 
er gedragspatronen ontstonden waar het individu meer last dan gemak van had. 

Dit gebied is alom in beweging. Dit bl i jkt wel uit de Nobel prijs voor de Fysiologie 
in de Geneeskunde 1986, die werd verleend aan R. Levi-Montalcini en S. Cohen voor 
hun werk over de zogenaamde "nerve growth factor". Dit is een stof die de vorming 
van zenuwverbindingen bevordert. Er zijn veel voorbeelden van stoffen die dit doen en 
vandaar de grote belangstelling die er is voor de vraag in hoeverre traumatische uitgroei 
van vezels, al dan niet onder invloed van toegediende stoffen, kan leiden tot een functio
neel zinvolle reorganisatie. 

Er bh j f t nog een aspect over, namelijk de opvatting dat functioneel herstel bij jonge, 
nög ontwikkelende zenuwstelsels makkelijker en beter plaatsvindt dan bi j volwassen ze
nuwstelsels. Dit is nog altijd een omstreden leerstuk. Het gaat in wezen terug tot de zoge
naamde vacuum experimenten van Boyle in de 17e eeuw. Boyle ontdekte dat in een va
cuum een jong dier veel langer overleefde dan een oud dier. Maar dit betekent, hoewel 
het wel vaak als zodanig geïnterpreteerd is, nog allerminst dat een posttraumadsch her
stel beter verloopt bij jonge individuen dan bij oudere. Ook het feit dat schedelletsels 
beter overleefd worden door jongeren roept nog alt i jd de nodige vragen op bi j de inter
pretatie. Het zou best kunnen zijn dat de oorzaak voor een belangrijk deel mechanisch 
is. Immers, wanneer de schedel elastischer is, dan zal veel van het geweld opgevangen 
worden en dus de feitelijke krachten, die worden uitgeoefend op de hersenen zelf, gerin
ger zijn dan bij een minder elastische schedel. Ook kan het zijn dat op basis van de arte
fact theorieën, er secundaire beschadigingen zijn die eerder herstellen zonder dat daarbij 
van een werkelijk posttraumatische reorganisatie sprake is. Het experimentele werk op 
dit gebied ligt vol voetangels en klemmen, maar dit neemt niet weg dat er toch langzaam 
maar zeker experimentele aanwijzingen beginnen te komen die er op wijzen dat er inder
daad bij jonge individuen een grotere kans is op zinvolle posttraumatische reorganisatie 
dan bij oudere. Ook zijn er aanwijzingen dat de verschillende systemen in de hersenen 
in dit opzicht niet gelijkwaardig zi jn. Veel van de voorbeelden, die op leeftijdsgebonden 
herstel wijzen, zijn afkomstig uit het motorische systeem. 

Er wordt veel onderzoek verricht naar groepen van stoffen die uitgroei van zenuwweefsel 
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bevorderen. De verwachting is dat, zo dergelijke stoffen ooit practische betekenis gaan 
krijgen, dit naar alle waarschijnlijheid voornamelijk betrekking zal hebben op zich ont
wikkelde zenuwstelsels. Het terrein is alom in beweging, maar het ziet er naar uit dat 
er nog een lange weg te gaan is, voordat er bruikbare farmaca ontwikkeld zullen zijn 
die een heilzame werking op functionele posttraumatische reorganisatie hebben. 



C R I M I N A L I S T I E K , MEER KUNST D A N KUNDE? 

door 

E.R, Croeneveld 

"Toch bhj f t het waar, dat slechts door het toeval van toevalligheden het mysterie tot 
vervulling komt" (Pascal). 

Inleiding 

Het is geen toeval, dat - en dat b l i jk t uit de historie - veel wetenschappers, in het bijzon
der chemici, zich nogal eens aangetrokken voelen tot het oplossen van problemen die 
verband houden met misdaad. 

Die problemen worden aangepakt door het construeren van een legpuzzel uit vele fei
ten en gegevens tot een netwerk, zo, dat voor de magistratuur een logische opeenvolging 
van gebeurtenissen kan worden aangegeven. 

Immers het statische geheel van een zogenoemde "plaats van het delict" - de PD - l i jk t 
bi j eerste bhk slechts informatie te bevatten zonder de dimensie t i j d , omdat, wat rest na 
een misdrijf, alleen maar de neerslag is van een dynamisch proces. 

Zo is de foto van een PD of een schets (zie foto en schets 1) slechts een tweedimensio
nale afspiegeling van een aangetroffen driedimensionale situatie van een vierdimensio
naal gebeuren. 

Vermoedelijk is het dat terugreconstrueren in het bijzonder wat onderzoekers in het 
vak cfiminalistie/c zo boeit, en wel door de mogelijkheid alle beschikbare methoden der 
natuurwetenschappen los te laten op het probleem, maar toch altijd in combinade met 
de vraagstehing van de politie en de inbedding binnen het strafrechtelijke bedrijf. ' Deze 
door de praktijk gegeven randvoorwaarden verpUchten tot vooral tempo en efficiency 
en dus management.^ 

Oorspronkelijk is veel van het voor een goede strafrechtspleging voorbereidende werk 
door de politie zelf verricht, vandaar dat de uitdrukking criminaUst - een kenner van het 
misdrijven - binnen de politiewereld is ontstaan. Door de opkomst der natuurweten
schappen halverwege de 19e eeuw en het toepassen van allerlei technieken verschoof ech
ter veel "criminalistische" arbeid naar het laboratorium, wat inhield dat criminalistiek 
- de toepassing van natuurwetenschappen ten dienste van het strafrecht - langs die weg 
een connectie met wetenschap kreeg en welhcht zelfs tot wetenschap werd.^ Vooral 
door Angelsaksische invloed spreekt men tegenwoordig, mede door de sterk toegenomen 
inbreng van de technologie, van forensische wetenschappen.'' 

Ondanks deze ontwikkehngen waarbij wetenschappelijk criminalistisch onderzoek in 
laboratoria zou kunnen worden uitgevoerd ziet men in de praktijk, dat juist veel crimi-
nahstisch werk weer door de politie zelf wordt gedaan en wel door ervaren goed opgelei
de technische rechercheurs. Op deze wijze kan efficiënter worden gewerkt, hoewel een 
goed contact met de wetenschappelijke instituten voor de handhaving van de kwahteit 
noodzakelijk b l i j f t . Slechts bij bijzondere zaken of zware misdrijven of bi j zaken waar
bij informatie uit speciale sporen als bloed, haren, verf, glas, lijkdelen, schrift enz. dan 

Natuurkundige Voordrachten N.R. 66. Lezing gehouden voor de Koninkli jke Maatschappij voor 
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Bewerking van visueie informatie. Boven een zwart-wit foto van een 
"plaats van liet delict". Onder een schets van diezelfde plaats. 
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wel zaken waar uitzonderlijke reconstructies nodig zi jn , zal wetenschappelijke deskun
digheid uit het gerechtelijk laboratorium^ worden ingeschakeld. 

Informatie 

Over de betekenis van het begrip informatie is in de literatuur, vooral de filosofische hte-
ratuur,« het nodige gezegd. Reeds hiervoor werd informatie, en wel in de vorm van na
tuurwetenschappelijke informatie, enkele malen genoemd. Wat bedoeld werd was daar
bij eenduidig. Globaal is de volgende algemeen geldende indehng mogelijk: 
A . Informatie die wij via onze zintuigen op relatief eenvoudige en goedkope wijze kun

nen verkrijgen. 

B. Informatie die wij wehswaar met onze zintuigen verwerken maar die wij pas met be
hulp van instrumenten of speciale wetenschappelijke methoden ontwikkelen. Meestal 
is dit kostbaar, tijdrovend en niet altijd erg efficiënt. 

C. Statistisclie informatie, verkregen door bestudering van uit steekproeven geconstru
eerde frequentieverdehngen. 

Met betrekking tot de criminahstiek is zintuiginformatie van groot belang als gedacht 
wordt aan het waarnemen en rechercheren wat in hoofdzaak met de ogen gebeurt. Onze 
oren spelen een rol bi j het herkennen van stemmen. Velen hebben meegeluisterd en ver
geleken toen in de ontvoeringszaak H e i j n ' de stem van één van de mogelijke ontvoer
ders via een bandopname door de televisie werd uitgezonden. Ook onze neus speelt een 
rol; alcohol en benzine zijn soms bij het strafrecht optredende producten die dikwijls 
door simpel ruiken goed worden herkend. Het gebruik van de reukzintuigen van de hond 
bij het volgen van of zoeken naar een geurspoor of bi j het sorteren is een ander voor
beeld van het gebruik van zintuiginformatie. De voorwaarden waaronder aan het sorte
ren met de hond bewijswaarde mag worden toegekend dienen echter met grote zorgvul
digheid te worden vastgelegd en gehandhaafd. 

De groepen B en C illustreren wij hier voorlopig slechts met een eenvoudig voorbeeld. 
De vraag: is dit bloed? kan soms wel door middel van visuele informatie worden beant
woord, omdat wij ahen bloed letterlijk van kindsbeen af - immers wie is nooit tot bloe
dens toe op de knie gevallen - herkennen. De vraag echter of een rode vlek uh mensen
bloed bestaat kan niet op eerste blik worden beantwoord terwijl ook het bijzondere van 
dat eventuele mensenbloed, namelijk of het van een bepaald slachtoffer is, pas met spe
ciale methoden kan worden onderzocht. Hoe zeldzamer het bloed is, hoe meer bewijs
waarde een dergehjk bloedspoor dan kan krijgen bij de taxering van het gewicht door 
de rechter. In figuur 1 is bijvoorbeeld met afnemende zeldzaamheid en dus in toenemen
de frequentie van voorkomen (0,4-40,9%) binnen de Nederlandse populatie het poly-
morfe enzym PhosphoGlucoMutase (PGM) uit de rode bloedcel weergegeven. Met be
hulp van iso-electroforese is dit enzym zeer snel in zeer kleine hoeveelheden opgedroogd 
bloed uiterst betrouwbaar in het laboratorium te bepalen. Moderne DNA-technologie" 
biedt thans zelfs de mogelijkheid bloed te individualiseren. 

Het criminalistisch gewicht van een dergelijke individuahsatie b l i j f t echter beperkt, 
omdat, net als bij een vingerafdruk, een misdrijf daarmee nog steeds niet bewezen is. 
Wel is een voordeel dat, in het bijzonder bij zedendelicten, een verdachte met het DNA-
onderzoek kan bewijzen, dat eventueel op het slachtoffer aangetroffen sperma met ze
kerheid niet van hem afkomstig is. Met de tot nu toe voor de vergelijking gebruikte gene
tische kenmerken was zoiets niet ahijd mogelijk. 

Informatie uit bijzondeie sporen: iiaaronderzoelc 

In tegenstehing tot vingersporen of een gebitsstatus en, naar het zich laat aanzien, bloed 
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De 10 binnen de Nederlandse populatie met belmlp van iso elektroforese onderscheidba
re klassen van Itet enzyme PGM (Phosphoglucomutase), naar oplopende frequentie en 
dus afnemende zeldzaamheid gerangschikt. 

en sperma, zijn menselijlce haren als zodanig voorlopig niet geschikt om als identificatie
middel dienst te doen. Ruim twintig jaar geleden toen de zeer gevoelige analysetechniek 
van de neutronenactivering sterk in de belangstelling stond meende men aanvankelijk, 
dat het elementenpalet van een haar dusdanig karakteristiek was, dat koppeling van één 
haar met één individu mogelijk moest zijn op grond van dat specifieke gemeten palet. 
Weldra bleek echter dat die zienswijze onjuist was.' Door te overhaast toepassen van te 
onzorgvuldig getrokken conclusies via een nieuwe techniek zijn daarbij nochtans met na
me in de Verenigde Staten ernstige gerechtelijke dwalingen opgetreden. 

Haar is namehjk een zeer bijzonder materiaal, dat gemakkelijk elementen kan opne
men en afstaan, niet alleen endogeen maar zeker ook exogeen. 

Bovendien heeft elk haar op ons lichaam een eigen levenscyclus, wat elementpaletbe-
oordehngen extra bemoeilijkt. 

Toch kan haar belangrijke informatie bevatten die zeker criminalistisch bruikbaar is. 

Hiervan zullen enkele voorbeelden worden gegeven. 

Uitgevallen hoofdharen bezitten soms een min of meer specifieke elementconcentratie 
voor bepaalde elementen van meestal exogene oorsprong, bijvoorbeeld door werk- of 
woonomgeving. 

Zo bleek in de praktijk het element lood bij vrijwel alle door ons geanalyseerde mense-



109 

lijke hoofdharen aanwezig en wel variabel en soms reproduceerbaar qua concentratie, 
soms zelfs over de lengterichting van afzonderlijke haren. 

Door destructieve bepaling van lood met behulp van de vlamloze atomaire absorptie 
spectrofotometrie in telkens afgesneden 0,5 cm lange stukjes haar werden patronen ver
kregen dte een extra aanwijzing opleverden voor haar van gelijke herkomst i.e. hetzelfde 
hoofd (zie figuur 2). 

Haren die in relatie tot een misdrijf in levende toestand uit de huid getrokken zijn be
zitten dikwijls nog levend celmateriaal, hetzij in het worteldeel van de haar zelf, hetzij 
in aangrenzende mee uitgetrokken cellen. Bepaling van het PGM-type laat dan extra ver
gelijking toe. 

In de literatuur wordt voor dit soort levende haren reeds gewezen op de mogelijkheid 
tot individuahsade via DNA. 
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Loodverdeling in de lenglericluing van één haar bepaald door atoomspectrofotometri-
sche analyse van telkens 0,5 cm lange haarstukjes van twee verschillende hoofdharen. 
Links bevond zich het eerste frainent na de haarwortel. De schijnbare onregelmatigheid 
in de overeenkomst is ontstaan door snij- en instrumentele fouten. 
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Tlmlliumhoeveelheden per cm haar, gemeten in 6 haren, beginnend vanaf de wortel. De 
haren werden op 22 november uit het hoofd van het slachtoffer bemonsterd. De ver
dachte zou in april en mei met liet slachtoffer samengeleefd hebben en toen het vergift 
hebben Icunnen toedienen. Bepaling met behulp van atoomspectrofotometrie. 

Het is algemeen beleend dat vergiftiging door thalliumverbindingen soms pas wordt ont
dekt door liet verschijnsel, dat enige t i jd na opname van het metaal de hoofdharen be
ginnen uit te vallen. Bij subtoxische hoeveelheden thahium zullen de haren evenwel in 
leven blijven doch bijvoorbeeld wel als exogene ionenwisselaar kunnen optreden ten aan
zien van uitgescheiden thalliumhoudend zweet. In figuur 3 is het verloop in thalliumcon-
centratie weergegeven van een bundeltje hoofdharen van een slachtoffer van een derge
lijke poging tot vergiftiging, die plaatsvond vele maanden vóórdat het haarmonster werd 
genomen. Door middel van de bekende haargroeisnelheid van circa 1 cm per maand kon 
de pohtie uit de analyse een belangrijke aanwijzing reconstrueren, wanneer het vergift 
kon zijn toegediend. 

Morfologische informatie uit haar is zeldzaam. Deze manifesteert zich, indien het betref
fende haar door ziekte of abnormale behandehng ernstig is aangetast. Op de foto 2 is 
een tamelijk karakteristiek beschadigd haar met behulp van de elektronenmicroscoop 
weergegeven. De cuticula en de cortex zijn op enige afstand van het wortelgedeelte op
vallend beschadigd. 
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SEM-opname van het wortelgedeehe van een mensehjk hoofdhaar met karakteristieke 
moifologie door beschadiging met onbe/cende oorzaak. 

Informatie uit microsporen 

Hiervoor werd aangegeven, dat bloed visueel op grond van herkennen op kleur al dik
wijls te vinden is en dus daarna verder te onderzoeken. Wat het spoor evenwel vindbaar 
maakt is behalve de kleur ook het contrast met de ondergrond. Een bloedspat op een 
wit tennisshirt springt in het oog in tegenstelling tot een spat op een rode grofgebreide 
trui. Langdurig en zeer systematisch zoeken onder de de binoculaire loupe is dan nood
zakelijk. Soms kunnen simpele scheidingstechnieken enige uitkomst bieden sporen sneL 
Ier te vinden, bijvoorbeeld als kleding moet worden onderzocht op zeer kleine glasparti
kels bi j verdenking op inslaan van een ruit bij inbraakdehcten. De kleding wordt eenvou
dig uitgeklopt en het stof daarna verzameld en onder de loupe nader bekeken. In dh stof 
is glas na enige oefening opvallend goed visueel te herkennen op grond van de schelpvor
mige breukvlakken en de doorzichtigheid. 

Het materiaal glas is als microspoor een gunstig spoor voor bewijsvoeringsdoeleinden, 

omdat het materiaal homogeen van samenstelhng is*. Bij vergelijkend onderzoek wordt 

gebruik gemaakt van een brekingsindexbepaling onder de microscoop en een chemische 

analyse met behulp van röntgenfluorescentie. Door vergelijken met de verzameling glas 

is het vervolgens bi j aangetoonde gelijkheid mogelijk een indicatie te geven van de zeld

zaamheid van het vergeleken glas. Als voorbeeld is in figuur 4 de computeruitdraai weer

gegeven van 1282 kleurloze glasmonsters uit de glasgegevensverzamhng van het gerechte¬

* Bij bepaalde vlakke glassoorten is één zijde van het oppervlak echter gecontamineerd 

met tm, omdat tijdens het fabricageproces het glas over een laag vloeibaar tin uitvloek. 
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Frequentieverdeling van de silicium/calcium impulsverlmudingen (röntgenfluorescentie) 
van 1282 kleurloze glasmonsters verband houdend met misdrijven. Er zijn 30 klassen te 
onderscheiden mits de fout in de Si/Ca verhouding voldoende klein blijft. 
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l i jk laboratorium naar frequentie van de silicium - caiciumverhouding gerangschikt. 
Naast deze verhouding wordt ook nog de ijzer - caiciumverhouding bepaald. Daar echïer 
bij het bepalen van elementen in een materiaal de correlatie niet altijd bekend is, mogen 
waarden uit dergelijke frequentieverdelingen niet, zoals bijvoorbeeld wel bij de polymor-
fe bloedkenmerkfrequenties (deze zijn onafhankelijk en dus ongecorreleerd) met elkaar 
worden vermenigvuldigd. Los gezien van dit soort omzichtig gebruik van de statistiek 
moet ook voorzichtigheid in acht worden genomen bi j het vervaardigen van een frequen
tieverdeling. Zo mag de verdeling weergegeven in figuur 4 bijvoorbeeld niet tot stand 
zijn gekomen door eenvoudig wihekeurig glas te verzamelen uit een afbraakwijkje in een 
oud stadsgedeelte. Daar zou relatief te veel " o u d " glas bi j zitten en dat kon wel eens 
qua samenstelling afwijken van glas uit in de pral<lijli onderzochte zaken, dus met glas 
aangetroffen in verband met allerlei misdrijven ter kennis gekomen van de politie. Glas 
van het eerstvolgende misdrijf "past" dan redelijkerwijze wel bi j deze verdeling, zo, dat 
bijvoorbeeld een gevonden verhouding sihcium/calcium van 4,0 inderdaad duidt op een 
relatief zeldzame glassoort. Het maken van dergehjke verzamelingen voor allerlei ken
merken van materialen als glas, verf, vezels, papier enz. kan dikwijls nuttig zijn bij het 
taxeren van de bewijskracht van een vastgestelde materiaalovereenkomst. 

Een enkele maal gaat de bewijskracht van een overeenkomend materiaal door specifiel<e 
kenmerken sterk omhoog. Op foto 3 is een stukje donkergroene verf van een met een 
kettingzaag doorgezaagde deur te zien waarop zeer fi jne gekleurde verfspatjes aanwezig 
zijn, kennelijk eerder daarop geraakt door toevallige handehngen met verfspuitbussen 
in de nabijheid van die deur. Een soortgelijk bespat verfdeeltje werd later tussen de tan
den van de zaag van de verdachte aangetroffen. Naast de door middel van de normale 
frequentieverdeling voor groene verf te berekenen zeldzaamheid verhoogt het overeen
komende spatverfpalet - zij het statistisch veel moeilijker kwantificeerbaar - op enorme 
wijze de bewijskracht. 

• 
Slul<Je donl<ergroene verf met l<aral<teristiel<e bezoedeling met een vreemd verfspat-palet 
in diverse Ideuren. 
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Een ander voorbeeld waar secundaire informatie de bewijskracht van materiaalover
eenkomst sterk vergroot heeft is het volgende. Na een botsing met een voetganger reed 
de botsende auto door, doch werd later via getuigen door de politie gevonden en op spo
ren onderzocht. Hierbij werd aan de voorzijde een sliertvormig versmeerd donkerrood 
dun deeltje aangetroffen van 2 x 3 mm grootte. Bij nader onderzoek van de kleding van 
het aangereden slachtoffer werd op één der donkerrode sokken een glimmend 1 x 2 cm 
groot plekje op het textielweefsel gevonden met sterk versmeerde vezels. 

Infraroodanalyse toonde hetzelfde absorptiespectrum van een acrylvezel (zie figuur 
5). Daar dit materiaal bepaalde typische eigenschappen bezit met betrekking tot smelten 
en vervormen treedt door de wrijvingswarmte tijdens de eerste impact van het botsende 
contact een soort smelting en uitsmering op. Ook hier weer addeert deze extra informatie 
bij de uit voor rode acrylvezelsoorten construeerbare frequentieverdeling af te leiden 
zeldzaamheid, hetgeen doorslaggevend bijdraagt aan de bewijskracht. Immers de geplet
te vezels zijn eenduidig voor een botsend contact met donkerrood textiel, wat bi j x auto's 
en y verkeersslachtoffers welhcht voor de rechter door een statisticus zelfs nog nader 
kwantificeerbaar zou kunnen zijn. 
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Fouriei-transforin infivroodspectniin van één enkele geplette/veisineerde vezel beho

rend tot de groep der acrylvezels. 

Overigens spelen vezels in de criminalistiek een belangrijk rol niet in de laatste plaats 
door het gegeven dat in gematigde en koude klimaatszönes van onze aarde de mens als 
object van misdaad nu eenmaal voor een groot deel met textiel bedekt is en zich met tex
tiel omringt in de woonomgeving. 

Vezels worden door de mogelijkheid van wederzijdse hechting gebruikt als con-
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Schildering van Bart van der Leek, een tijdgenoot van Mondriaan. Volgens de signatinir 
zou deze schildering in 1922 moeten zijn vervaardigd. 

tactsporen tussen mensen onderling of bijvoorbeeld voor het leggen van een verband tus
sen een mes met een doorstoken kledingstuk. 

Een ongewoon geval van toepassing van informatie uit vezels als microspoor betreft het 
volgende. De politie was bij het bewerken van een zaak van vervalsing van schilderijen 
en etsen gestoten op enkele mogelijke vervalste werken van de schilder Bart van der 
Leek, waarvan er één volgens signatuur en datering geschilderd zou moeten zijn in 1922 
(zie foto 4), De gebruikte gouacheverf was aangebracht op hardboard. Hoewel de kunst
historici de echtheid van het werk op gronden verband houdend met de historisch goed 
bekende schilderswijze van Van der Leek uit dezelfde schilderperiode al sterk betwijfel
den was het aantonen van falsificatie door middel van materiaalanalyse niet eenvoudig. 
Immers gouacheverf en board waren ook in 1922 al verkrijgbaar, waarbij de gebruikte 
grondstoffen niet zodanig specifiek bleken dat datering met voldoende betrouwbaarheid 
mogelijk was. 

Nu is het bekend, dat de ons omringende lucht alt i jd zeer veel korte zwevende vezel
deeltjes bevat die in voortdurende beweging zijn. Uitgaande van dit idee werd veron
dersteld, dat al t i jd , en dus ook tijdens het schilderen, vezeltjes vanuit de lucht in een 
vochtige laag, zoals bijvoorbeeld nog natte verf, kunnen zinken, daardoor vastgehouden 
kunnen worden en aldus gepreserveerd. 

Door zoeken op optimaal oogcontrast, bijvoorbeeld zwarte, rode of blauwe vezels in 
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de witte opgedroogde verfgedeelten van het vermeende schilderij uit 1922, werd een aan
tal "ingezonken" vezeltjes gevonden en losgeprepareerd. Hierbij waren wolvezels 
(dichtheid 1,32), katoenvezels (dichtheid 1,52), rayonvezels (dichtheid 1,52), vezelsoor
ten welke ook reeds in 1922 bestonden. Daarnaast werden echter enkele kunstvezels ge
vonden waaronder een acrylvezel (dichtheid 1,15). (Zie foto 5). Acrylvezels zijn pas on-
dekt in 1935, pas in het groot vervaardigd in 1950 (VS) maar pas in Nederland op de 
textielmarkt verschenen omstreeks 1955. Dat de gevonden vezel een acrylvezel was werd 
aangetoond met een röntgendiffractietechniek, waarmee ons laboratorium ten tijde van 
het onderzoek ervaring bezig was op te bouwen. Zo kon het verkregen röntgenbui-
gingspatroon met acryl in verband worden gebracht (zie foto 6). Op deze wijze kon een 
anachronisme en dus de vervalsing eenduidig worden bewezen. Uheraard moet men met 
dergelijke interpretaties toch wel steeds voorzichtig z i jn , omdat gerestaureerde gedeehen 
in op zich oude schilderijen natuurlijk ook moderne vezels mogen bevatten. Onze Nacht
wacht zal er niet vr i j van zijn! 

Losprepareren van vezel ud de opgedroogde gouache-verf. De zwarte vlekjes zijn door 

het fotograferen ontstane artefacten. 

Interessant is weUicht dat een moderne vervalser van schilderijen, authentiek ontstaan 
vóór het kunstvezeltijdperk, zich normaal gesproken niet kan wapenen tegen een derge
lijke verborgen inbouw van vervalsingskenmerken, al zullen de omstandigheden waaron
der de hier beschreven vervalsing kon worden ontdekt niet ahijd zo gunstig zi jn. 

Aantekeningen 
1. In de literatuur is de figuur van Sherlock Holmes, tot leven gebracht door A . Conan Doyle, 

het meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld van een wetenschappelijke speurder. 
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Afbeelding van rönigendiffractie-beelden van telkens één vezel ter lengte van 2 mm. 
Links een acrylvezel, recluseen vezel, kennelijk eveneetis een acrylvezel, losgeprepareerd 
uit een schildering van Bart van der Leek dat in 1922 vervaardigd zou moeten zijn. 

2. E.R. Croeneveld; Criminalisliek: Deskundige en Reclit, inaugurele rede Leiden 1981. 
3. W. Froentjes; Criminalistiek als Wetenschap, inaugurele rede, Leiden 1953. 
4. In Engeland heeft zich de term "forensic science" ontwikkeld, die geheel los staat van het 

opsporingswerk en meer de objectieve bijdrage aan de strafrechtspleging garandeert dan de 
Amerikaanse term "criminalistics" waar etymologisch nog steeds iets van een tendens inzit, na
melijk iets van het jagen op de dader van een misdrijf . 

5. Naast het gerechtelijk laboratorium, 107 medewerkers (1988) waaronder 23 academisch ge-
vormden verdeeld over 9 wetenschappelijke afdeling, bestaat in Nederland het laboratorium 
voor gerechtelijke pathologie met 10 medewerkers waaronder 4 pathologen-anatoom voor het 
uitvoeren van circa 500 gerechtelijke secties per jaar. 

Beide laboratoria bevinden zich - en dat is vrijwel uniek in de wereld - in hetzelfde gebouw, zo
dat een zeer goede uitwisseling van informatie mogelijk is, 

6. Zie bijvoorbeeld D. Nauta Jr,; The meaning of information, dissertatie Leiden 1970. 
7. De zakenman G.J. Heijn werd in september 1987 ontvoerd. Tot heden februari 1988 is geen 

spoor van hem of de dader(s) gevonden,* 
8. A , J . Jeffreys, V. Wilson, S.L, Thein, Nature, 314, 67 (1985), 
9. "Is it possible to identify Individuals by neutron activation analysis of hair? Failure of a missi

o n " . R, Cornelis, Med, Sc, and the Law, 12, 188 (1972), 

* Ol) Iwl momenl van dnil<l<cn van deze lel<sl is de zaat: opgelnsi, liel onlvoerde slueluoffer is op aanwijzing vt 
de dader dood aangelro/fen, 





GRENSVLAKSCHEIKUNDE: TUSSEN C H E M I E EN INDUSTRIE 

door 

G. Frens 

Samenvatting 

Van oudsher worden twee typen industrie onderscheiden. De procesindustrie, waartoe 
ook onze chemische industrie behoort, maakt grondstoffen als staal en plastics. Daarte
genover staat de nijverheid, de verwerkende industrie, die uit de grondstoffen gecompli
ceerde produkten als kleren, auto's, radio's en TV-toestellen fabriceert. 

In de verwerkende industrie wordt de rol van de chemie steeds groter. Mechanisch 
montagewerk wordt vervangen dóór reeksen van chemische processtappen. Nieuwe pro
dukten, zoals de platen voor de Compact Disc, de glasvezels en vaste-stoflasers voor de 
telecommunicatie en de grote chips die de computer tot huisdier hebben gemaakt wor
den op die manier gemaakt. Kenmerkend voor deze nieuwe technologie is een extreme 
procesbeheersing, zowel ruimtelijk als in de t i jd . Daarbij spelen grensvlakverschijnselen 
met hun eigen stelsel van fysisch-chemische wetmatigheden een aparte, beslissende roL 
Op dit gebied bestaan, in het bijzonder waar het gaat over processen - dus over systemen 
die met in evenwicht verkeren - nog tal van vraagstukken die een uitdaging zijn voor fun
damenteel onderzoek op het gebied der macroscopische fysische chemie. De antwoorden 
op die vragen zijn de bouwstenen van een nieuw opkomende industriële technologie. 

Inleiding 

Het l i jkt op het eerste gezicht wat cryptisch, wanneer grensvlakscheikunde, chemie en 
industrie in de titel van een betoog in één verband geplaats worden. Maar de these van 
dit verhaal luidt dat het fysisch chemische vak grensvlakscheikunde een sleutelrol vervult 
bij ontwikkelingen die in deze t i jd in de industrie gaande zijn. Grensvlakscheikunde is 
dat onderdeel van de chemie dat zich afpeelt waar twee stoffen aan elkaar raken in een 
grensvlak. In zo'n grensvlak verkeren moleculen in een uitzonderlijke positie: aan weers
zijden hebben zij een sterk verschillende omgeving. Dat geeft aanleiding tot verschijnse
len als adsorptie en als heterogene katalyse, die met deze unieke positie van moleculen 
in een grensvlak samenhangen. Daardoor is de chemie in het grensvlak anders dan in 
het binnenste van de twee stoffen die er aan elkaar grenzen. 

Wat nu geconstateerd wordt is dat de toenemende kennis van grensvlakverschijnselen 
een nieuwe type technologische processen mogelijk maakt, en dat die processen er toe 
leiden dat in de industrie veel arbeidsintensief montagewerk kan worden vervangen door 
"processing" op basis van goed beheerste chemisch-technologische operaties aan of in 
grensvlakken tussen stoffen. Dit type technologie leidt tot sterke productiviteitsstijging 
in bepaalde takken van nijverheid, sterker dan de groei van de economie waarin die n i j 
verheid opereert. Het gevolg is de noodzaak tot sterke expansie van de bedrijven ge
paard met sterke prijsdalingen van producten zoals electrische apparaten, en met' een 
voortdurende vermindering van het aantal bij productie van zulke producten betrokken 

NaliuM kundige Voordrachten N.R, 66, Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor 
Nalmnkiindc Dihgentia te 's-Gravenhage op 7 maart 1988, 
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arbeidskrachten. Kortom, we hebben bij deze technologische ontwikkelingen niet alleen 
met wetenschap en techniek te maken, maar ze zijn ook maatschappelijk van groot be
lang en het is goed daar zicht en vat op te proberen te krijgen. 

Dat het mogelijk is om voor de constructie van ingewikkelde apparaten als radio's en 
TV-toestellen montage te vervangen door "processing" komt omdat het steeds beter 
lukt om chemische processen te beheersen, niet alleen globaal - in hun gemiddeld verloop 
en gemiddelde snelheid - maar ook lokaal, zodat ze op iedere gewenste plaats met dezelf
de snelheid blijven lopen. Zo wordt het mogelijk glasvezels te maken met daar binnenin 
een ingewikkeld profiel van verschillende brekingsindexen die de ingewikkelde veeladeri-
ge coaxiale kabels voor telecommunicatie verbeteren en vervangen. Daar is niet veel 
werk mee gemoeid. Er zijn in Europa tnaar één of twee leveranciers van glasvezels nodig 
om tot aan de eeuwwissehng te voldoen aan alle vraag uit de zich snel uitbreidende tele-
communicatieindustrie. Zo vervangt één chip een printplaat uit ouderwetse apparaten, 
waarop duizenden onderdelen gesoldeerd moesten worden. En een Compact Discplaat 
is groot genoeg om er alle telefoonboeken van Nederland op op te slaan. Men zou dan 
met een CD speler in een paar seconden elk telefoonnummer kunnen vinden. Allemaal 
zijn dit voorbeelden van producten uit de nieuwe technologie, waarin met veel minder 
arbeid een veel hogere kwahteit van de bereikte resultaten wordt gerealiseerd. 

Om de factoren in deze ontwikkeling scherper in het vizier te krijgen maken we in een 
tabel onderscheid tussen "Procesindustrie" en "Nijverheid". 

Industrie 

INDUSTRIE 

Procesindustrie 
- Doel: stoffen 

( = moleculen x N) 
- Installaties 

(kapitaal intensief) 

Nijverheid 
- Doel: dingen 

( = lamp, radio x l l ' ; 
- Montagehallen 

(arbeids intensief) 

Economy of Scale Arbeids-organisatie 

- Middelen: 
Chemische Technologie 

- Middelen: 
Verb. Techniek 

. reactorkunde 

. unit operations 
( = scheidingsmethodes) 

. schaalvergroting 

. Analyse: 
"satnenstelling" 

. standaardisatie 

. mechanisatie 
(robots) 

. automatisering 

. Keuring: 
"werkt het" 

(afval) (uitval) 

Vraag: nieuwe processen Vraag: nieuwe materialen 

Wat we onder procesindustrie verstaan zal wel ongeveer duidelijk zi jn. Daar gaat het om 
grondstoffen en chemie, hoogovens, aluminiumsmelters en raffinaderijen. Bedrijven als 
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Shell, Esso, DSM, Dupont, Dow, Akzo vallen op in het landschap. Ze maken op grote 
schaal benzine en plastics, garens en keukenzout, bhk en cement. Ze leveren de 
grondstoffen waarmee de nijverheid kleren, auto's, meubelen, lampen en radio's bouwt. 
Veel voedingsmiddelen zijn producten van procesindustrie. De gigantische margarinefa-
brieken van Unilever, de aardappelmeelindustrie uit Groningen en de klandestiene jene
verstokerij in een Brabantse boerenschuur behoren daar allemaal b i j . 

Naast deze procesindustrie hebben we de zogenaamde "Nijverheid" . Daar maken 
mensen (met hun handen: "manu-facturing") allerlei dingen. De grootste industrie van 
dat soort in Nederland was altijd Philips, maar ook scheepswerven, confectie-ateliers, 
autofabrieken en fietsenmakers horen erbij. Zulke industrieën beginnen klein, in een 
werkplaats. Als er vraag is naar de producten worden de fabrieken uitgebreid en er wor
den meer mensen aangenomen. Ook rationalisering in de organisatie van het werk, auto
matisering, snellere machines, bedrijfsmechanisatie, robotisering van de fabrieken horen 
bij dit type industrie. Z i j gaf als het goedging steeds meer werk voor meer mensen in 
steeds productiever werkende werkplaatsen. "Modern Times". 

Terwijl uitbreiding in de procesindustrie leidt tot de voordelen van "economy of sca
le" vraagt uitbreiding van de productie in de nijverheid om een steeds betere organisatie 
en om steeds hogere productiviteit per werknemer. Dat wordt gerealiseerd door investe
ringen hl hulpmiddelen. Daarmee kan de vakman voor een steeds stijgend loon steeds 
meer dingen (units product) per uur maken. 

Op deze tnanier wordt in Nederland over de industrie gedachten, geschreven en poli
tiek gemaakt. Maar sinds 10 a 20 jaar is er een verandering aan de gang die het beeld 
van de procesindustrie en de nijverheid verwarrend compliceert. Het is een ontwikkeling 
die zich niet alleen in Nederland manifesteert. Ze wordt getrokken door multinationale 
ondernemingen als I B M , Siemens, Hitachi, Philips, Sony en Mitsubishi, allemaal bedrij
ven die traditioneel werkzaam zijn in de verwerkende industrie, de nijverheid. Met grote 
investeringen worden dergelijke bedrijven van klassieke, arbeidsintensieve fabrieken ge-
transfortneerd in een op chemische technologie gebaseerde, kapitaahntensieve procesin
dustrie. Doordat men geleerd heeft chemische reacties niet alleen globaal, maar ook lo
kaal te beheersen kunnen die gebruikt worden om niet slechts grondstoffen en halffabri
katen te maken, maar ook patronen en ingewikkelde constructies vervangende appara
ten die vroeger in montagehallen in elkaar gezet werden. Het zijn de chips die de reken
machines, de schrijfmachines en de zetmachines hebben verbannen naar het museum 
voor aandoenlijk ouderwetse mechanische apparaten. Het zijn de videobanden en de 
CD-platen, de glasfibers en de halfgeleiderlasers die stuk voor stuk de plaats innemen 
van grote gemonteerde systemen van vroeger met een grote arbeidsinhoud. Dat soort 
producten wordt nu bereid ("processing" heet dat in het jargon) in plaats van gebouwd. 
En de nieuwe, op lokale beheersing van chemische processen gebaseerde procesindustrie 
genereert productstromen van dergelijke "devices" op een schaal die ze doet doordrin
gen in het dagelijks leven van iedereen. 

Het meest sprekende voorbeeld van zo'n nieuw produkt is natuurlijk het "geïntegreer
de circuit", de chip (Fig. 1). Om zo'n chip te bereiden is een sequentie van 100 a 200 
achtereenvolgende processtappen nodig. In de figuur is te zien dat daarbij met een detail
lering op /i-schaal hoeveelheden van stoffen zijn gedoseerd, aangebracht of weggeëtst op 
zeer bepaalde plaatsen van het oppervlak van een, ongeveer 10 cm grote plak zuiver Sili
cium (de "wafer" ) . 

Het is interessant om even stil te staan bij dit soort maten, en vooral bij de verhouding 
tussen de afmetingen van de wafer en de detaillering in de patroontjes. 

Het oppervlak van de Si-wafer is ongeveer 100 cm^. Daarop worden lijntjes, groef
jes, vlakjes en puntjes gemaakt die met hun maat van 1 ^im breedte met de microscoop 
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Fig. 1. Detail van een geïntegreerd circuit, gezien via de electronennucroscoop. 

nauwelijks te onderscheiden zijn. Er kunnen ongeveer een miljard van dergelijke ver
schillende details op de wafer. Voldoende om daarop enige honderden identieke circuits 
- die elk dus uit 10'' verschillende onderdelen mogen bestaan: MEGA = 10'' - aan te 
brengen. A l die circuits worden geacht te werken volgens specificatie. De details met de
zelfde functie in de verschillende circuits moeten dus overal op de wafer echt gelijk ge
maakt worden. Ofwel, overal op het oppervlak van 100 cm^ moeten details van 1 X 1 
/im^ binnen ll^o gelijk zijn. Dat betekent een overall beheersing van het proces in al zijn 
stappen, die op iedere plaats beter is dan 1:10''. 

leder circuit zal wanneer gèèn fouten gemaakt zijn een zeer grote werkende electroni
sche schakehng z i jn . Iedere wafer kan dus enkele honderden van dergelijke apparaten 
leveren. En in de industriële praktijk zal ongeveer de helft of meer van de geproduceerde 
circuits ook werkelijk foutloos z i jn , en dus een compleet werkend apparaat leveren, dat 
is gebouwd in 150 opeenvolgende chemische processtappen. 

Dat klinkt misschien minder verbazingwekkend dan het in werkelijkheid is. En omdat 
dat ons hoort te verbazen is dit verhaal ook geen verhandeling over economie maar over 
grensvlakscheikunde tussen chemie en industrie. Want het is de beheersbaarheid van 
processen aan grensvlakken die dit opbrengstpercentage mogelijk maakt, en die is zeer 
bijzonder. 

In de chemie zoals die sinds jaar en dag wordt bedreven lopen de processen nooit com
pleet volgens de theorie. Op de schaal waarop met de wafers gewerkt wordt zal een pro
cesstap die 90% van de theoretische opbrengst haalt eerder regel dan uitzondering zi jn. 
Er zijn altijd nevenreacties, onzuiverheden en fluctuaties rondom de optimale toestand 
van het proces zelf die daarbij meespelen. Maar als 150 processtappen met een dergelijke 
opbrengstpercentage achter elkaar geschakeld zouden worden om een circuit op te bou-
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wen, dan zou de eindopbrengst van al het werk slechts 0,9''», dus nagenoeg nul zijn 
Als we constateren dat in realiteit geintegreerde circuits gemaakt worden met opbrengst-
percentages van 50% dan volgt daaruit dat de stappen van het technologisch proces in 
deze industrie veel beter beheerst zijn dan gewoonlijk. Vandaar dat op deze processen 
de uitdrukking "Extreme Control" van toepassing is. Wat dat is in chemische zin zullen 
we hieronder bespreken. Het houdt in dat in de sihcium-technologie methoden ontwik
keld zijn om de reactiesnelheden waarmee in de chips dunne laagjes op elkaar gelegd 
worden en gaten worden geëtst zodanig te beheersen dat ze vrijwel absoluut constant 
voorspelbaar en instelbaar zijn. Lokaal, van plaats tot plaats, in details van micrometers 
worden met dezelfde snelheid atomen aangebracht of weggenomen over oppervlakken 
ter grootte van een mensenhand. 

Voordat we nu overgaan tot een beschrijving van het idee van Extreme Control willen 
we ons eerst nog afvragen waarom in de chipsindustrie de afmetingen van drcuits zo 
klein mogelijk gemaakt worden. Het is immers veel moeilijker reacties zo precies te be
heersen dat heel kleine details nog precies op maat blijven dan wanneer met grovere de
tahs van circuits eenzelfde spreiding tolerabel is. We zien bijvoorbeeld Siemens en Phi
lips bezig in een "Megaproject" om te leren hoe je de kleinste in circuits voorkomende 
a metingen nog zou kunnen halveren. Zo'n project kost meer dan een miljard gulden 
Blijkbaar is dat lonend voor de industrie, anders zou het niet gedaan worden 

De economische motivering voor dergelijke projecten berust op de volgende redene
ring. Om chips te maken die werken moeten alle afzonderlijke processtappen zo extreem 
goed beheerst worden dat de opbrengst per stap nagenoeg 100% bedraagt. Dat dan toch 
de opbrengst aan werkende circuits niet ook echt ongeveer 100% is komt, omdat een be
langrijk deel van de fouten niet veroorzaakt is bij de procesvoering maar door toevallige 
storingen, zoals opgevallen stof, in het oppervlak van de wafer. Dus wordt veel geld en 
werk gestoken in stofvrije en geconditioneerde ruimten om dergelijke fouten te bestrij
den. Maar in een gegeven chipfabriek is het aantal van die fouten evenredig met het op
pervlak van de wafer. Ook het aantal circuits dat op het oppervlak gepast kan worden 
is daarmee evenredig, en van die circuits zal dus een aantal niet bruikbaar zi jn door de 
genoemde fouten. Maar als we méér circuits op hetzelfde oppervlak kunnen passen 
neemt het aantal fouten daardoor niet toe: de opbrengst per wafer wordt dan groter Dus 
wie zijn processen het beste beheerst, en daardoor zijn circuits voor een bepaalde functie 
het kleinst in oppervlak kan maken, produceert per wafer de meeste bruikbare chips 
niet het hoogste opbrengstpercentage, en dus met de laagste prijs per processtap per 
chip. De voortschrijdende beheersing van de processen leidt zo dhect tot verhoging van 
de productiviteit. En ergens heeft op die weg de chipsindustrie het punt overschreden 
waar ze de typische kenmerken kreeg van een procesindustrie: weinig, hoog geschoolde 
arbeid en een kapitaalsintensieve economy of (micro) scale. Een enkele operator is nog 
nodig om in een stofvri j gebouw de extreem dure installades aan de gang te houden Dit 
soort industrie ts niet meer arbeidsintensief: de productie in aantallen chips b l i j f t stijgen 
terwijl het aantal mensen dat daar aan te pas komt hoogstens gelijk b l i j f t - in hoogge
schoolde functies als ontwerpers of procesontwikkelaars - maar meestal daalt, We heb
ben hier te maken met processing, en niet met manufacturing. Als de hand van de opera
tor er aan te pas moet komen faalt er iets aan de extreme beheersing van de processen 
waarmee de chips geproduceerd worden. 

Chemie 

Tien jaar geleden kon iemand uit Philips' Natuurkundig Laboratorium nog promoveren 
op een analyse van het proces van Chemical Vapour Deposition (C.V.D.) van sihciumla-
gen uit de gasfase. (C.H.J, van den Brekel, Diss Nijmegen 1978). Aan die dissertatie is 
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Fig. 2 ontleend. We zien daar hoe, afhankelijk van een klein verschil in procesomstan
digheden silicium kan worden aangebracht als een homogene laag die aan het aangebo
den oppervlak tot in alle details aansluit, dan wel als een discrete dendrietstructuur die 
- in zijn groeigedrag samenhangend met de oneffenheden in het oppervlak - op onbe
heerste wijze aangegroeid is, 

In het geval van de egale laagjes was de vormingssnelheid van silicum gelimiteerd door 
de ontleding van op het oppervlak uit de gasatmosfeer geadsorbeerde SiCl4 moleculen. 
De adsorptie bepaalde de concentratie van die moleculen, en bij gelijke temperatuur wer
den overal in het grensvlak met dezelfde snelheid Si atomen gevormd, die zich tot een 
egale laag verenigden. 

Bij iets hogere temperaturen loopt de reactie aan het oppervlak sneller. Dan kan de 
aanvoer van verse SiCl4 moleculen door diffusie het niet meer bijhouden en wordt snel-
heidsbepalend. Daar waar de aanvoer het grootst is, dus op vooruitstekende gedeelten 
van het oppervlak loopt de reactie dan het snelst. Dat herkennen we ook in het patroon 
van dendrieten in Fig. 2b. Onder deze omstandigheden kan het systeem instabiel wor
den. Wanneer door een toevallige fluctuatie in de reactiesnelheid ergens, lokaal, een klei
ne versnelling optreedt ontstaat daar een bultje. Zo'n bultje maakt de aanvoer makkelij
ker. Daar b l i j f t de reactie dus sneller, terwijl de stroom naar de omgeving van het bultje 
daarvoor wordt afgetapt. Van lokale beheersing der reactiesnelheid is onder deze om
standigheden geen sprake meer; er vormen zich gèèn aansluitende lagen over het opper
vlak, maar losse dendrieten, die groeien volgens hun eigen wetten in plaats van volgens 
de wens van de technoloog. 

Tien jaar geleden was een dergelijke analyse van de verschijnselen bi j C.V.D.-reacties 
stof voor het academische proefschrift van een chemisch technoloog. Nu is de CVD-
technologie voor de beheerste vorming van epitaxiale monokristallijne siliciumlaagjes 
èèn van de essentiële stappen uit de 150 die nodig zijn om een circuit te "processen" in 
plaats van te monteren. Als het een geïsoleerd verschijnsel zou zijn dat in de halfgeleider
industrie van montage wordt overgegaan op processing zou dat voor "de nijverheid" 
niet zo belangrijk zijn. Maar overal in de nijverheid wordt manufacturing verdrongen 
door processing. Want het idee van de extreme, lokale beheersing van reacties, "Extre
me Control" , is ihet beperkt tot reacties aan halfgeleideroppervlakken. De fysisch-
chemische grondslag ervan - het beheersen van de lokale snelheid van een reactie door 
koppeling tussen verschillende mechanismen (adsorptie en diffusie) is algemeen geldig 
en dus ook op veel terreinen toepasbaar. Het karakteristieke van Van den Brekels werk 
aan CVD-processen is juist, dat zijn analyse en de daaruit volgende maatregelen voor 
procesbeheersing ook in geheel andere industriële situaties bruikbaar zi jn. 

Een voorbeeld daarvan is het met een laagje aluminium galvaniseren van metalen on
derdelen als stalen bouten, koperdraad, lead-frames en profielen. Zo'n aluminiumlaagje 
beschermt het product tegen corrosie. Het voorkomt vastroesten van bouten in de 
constructie van auto's en vHegtuigen en spaart dus op arbeidsuren bij servicewerk. Na 
anodiseren kan een aluminium oppervlak krasvrij gemaakt worden en decoratief ge
kleurd. Galvanisch aanbrengen van een laagje aluminium is veel goedkoper dan zo'n 
high tech proces als CVD, want het gaat zèèr veel sneller. Maar het probleem is precies 
hetzelfde: Ook bi j die grote snelheid - die dat juist moeilijker maakt - moet de reactie 
in het grensvlak tussen het metaal en het electrolyt de neerslagsnelheid blijven bepalen, 
en niet de aanvoer van ingrediënten naar het grensvlak toe. 

Daarvoor werd het REAL* proces ontwikkeld. Hierbij kan het aluminium metaal met 
grote snelheid electrolytisch worden neergeslagen in dunne of dikke, vlakke, op het me
taaloppervlak aansluitende lagen. Dat gebeurt uit een oplossing van LiAlH4 in de ether 
tetrahydrofuran. Aan het metaaloppervlak adsorberen ionen van het aluminiumhydride. 



Fig. 2. Clwmicat Vapour Deposition van Si uit SiCI,. Bij (a) T = 1010°C is de ontle
dingsreactie van SiCI, dat in Iiet grensvlak geadsorbeerd is, snellieidsbepalend. Dan legt 
het silicium zich in gesloten lagen op het oppervlak. Bij (b) T = 1180°C worch de snel
heid gelimiteerd door de diffusie van SiCI, naar het grensvlak. Nu ontstaan dendrieten 
waar de aanvoer het grootst is. 
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en bij een bepaalde aangelegde spanning ontleden die in aluminiummetaal en deeltjes 
H . De oplosbaarheid van het hydride in ethers is maar klein. Daardoor raakt het op
pervlak snel uitgeput en bepaalt de aanvoer aan verse aluminiumhydride-deeltjes naar 
het metaal-electrolytgrensvlak de snelheid van de reactie. Die wordt onder zulke omstan
digheden, net als b i j het CVD-proces, van plaats tot plaats verschillend. De toestand van 
vlak aangroeiende lagen is dus weer instabiel. Het aluminium wordt in de vorm van den
drieten neergeslagen als een los, onbruikbaar poeder. 

In het REAL* proces is daarom aan de oplossing met L i A l H ^ een grote overmaat 
van het goed oplosbare zout A I C I 3 toegevoegd. Hoewel A I C I 3 , dat niet op het grensvlak 
adsorbeert, vanwege de hoge "overspanning" niet geschikt is voor het neerslaan van alu
miniummetaal zorgt het er wel voor dat nu in plaats van dendrieten een gesloten laag 
ontstaat. De verklaring daarvoor ligt in het "cychsche" reactiemechanisme (Fig. 3) aan 
de electrode. Dat zorgt ervoor dat uit de reactieproducten die bij het neerslaan van A l 
in de oplossing achterblijven en de overmaat van A I C I 3 het ontlede hydride (in het sche-

I I * * I 

SAiCiJ <•! AIMCIg - M'* 2Cri ?4AiCi 

Fig. 3. Hel cyclisclie reactieinechanisme dal hel galvanische REAL *-proces beheerst. 

ma aangeduid als ALHCl^) weer wordt teruggevormd. De hydrideconcentratie in het 
grensvlak is daardoor gefixeerd en ontkoppeld van de transportprocessen die via AICI3 
lopen. En omdat de concentratie van AICI3 veel hoger kan zijn dan van het hydride 
wordt de snelheid van het proces pas bij veel grotere stroomsterkten gelimiteerd door 
de aanvoer naar het oppervlak. Bij galvanisch neerslaan van A l volgens het REAL* pro
ces is de snelheid dus overal in het oppervlak hetzelfde. Daardoor wordt ook de kwaliteit 
van het neergeslagen Aluminium homogener, bijvoorbeeld in korrelgrootte en hardheid. 

Dat blijkt wanneer zo'n laag galvanisch aluminium mechanisch bewerkt wordt. In 
Fig. 4 zijn de oppervlakken van normaal aluminium en van galvanisch aluminium verge
leken na fijnmechanische bewerking op een numeriek gestuurde draaibank. 

Wanneer men op deze wijze optische spiegels voor infrarood apparatuur vervaardigt 
is de kwaliteit van het spiegelvlak zodanig dat verder slijpen of polijsten overbodig 
wordt. Opnieuw zien we dan hoe een verbeterde procesbeheersing de arbeidsinhoud van 
een kwaliteitsproduct met grote toegevoegde waarde aanmerkelijk kan verkleinen. 

Grensvlaksclieikunde 
We hebben twee processen, REAL* en CVD, beschreven die "Extreme Control" als ge
meenschappelijke kenmerken hebben. Steeds werd in de procesgang - bijvoorbeeld door 
het inbouwen van een cyclisch mechanisme - gezorgd dat de snelheid bepaald bleef door 
de chemische reacties met stoffen die geadsorbeerd waren in een grensvlak. Op die ma
nier werd voor een terugkoppelmechanisme gezorgd dat instabiliteiten zoals dendriet-
groei kon dempen. Die instabiliteiten zijn een kenmerk van processen zoals transport of 

* /^oomtemperature £'lectroplating of /1/uminium, Philips Techn. Rev. 39, 87, (1980) 



Flg. 4. Vergelijkuig van cle homogeniteit van normaal en galvanisch Aluminium De lo
kale verschillen in liardheid veroorzaken oneffenheden bij fijne oppervlakte bewerkin
gen. Op liet galvanisclie Al zien we alleen de sporen van de beitel. De vergroting is in 
de twee foto's gelijk. 
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chemische reacties die zich ver van evenwicht voltrekken, en de terugkoppeliiig dient er 
voor om ze te verbinden met een groot, stabiel systeem. Adsorptie is daar heel geschikt 
voor. De moleculen die na geadsorbeerd te zijn deelnemen aan een reactie in een grens
vlak zijn door adsorptie in evenwicht met al de niet reagerende moleculen van dezelfde 
soort die zich in de rest van het systeem bevinden. Het hele systeem put zich uit om dat 
evenwicht te herstellen wanneer het lokaal verstoord word. Lokale verstoringen zijn 
vaak het gevolg van instabiliteiten in transportprocessen zoals diffusie, en in het REAL* 
proces worden die verstoringen onderdrukt met behulp van een chemische reactie. Nu 
is er een theorema (van Curie en Prigogine) in de thermodynamica van niet-
evenwichtsprocessen dat chemische reacties en transportprocessen alleen gekoppeld kun
nen worden als ze zich voordoen in een anisotroop medium. Dus zoals wanneer de reage
rende moleculen geadsorbeerd zijn in een grensvlak, met aan weerzijden verschiUende 
media. Dit idee, voor het eerst geformuleerd door Katchalsky, is te gebruiken om techni
sche processen voor CVD en galvanic te beschrijven, maar ook als verklaring voor pro
cessen in de levende natuur zoals het actief transport van alkali ionen door celmembra-
men dat gedreven wordt door de energie die vrijkomt bij de ontleding van energierijke 
verbindingen aan het grensvlak van de celmembraan. Ook bij "Extreme Control" kan 
gelden "Natura Artis Magistra". Er valt veel te leren over de beheersing van processen 
met grote selectiviteit door te kijken naar de mechanismen van biochemische reacties. 
En dan valt direct de rol van membranen, deeltjes en grensvlakken in dat soort processen 
op. 

Biochemische en technische processen berusten natuurlijk op dezelfde fysisch-
chemische principes en wetmatigheden. En in beide zijn grensvlakverschijnselen nuttig 
als middel tot beheersing van processen door het dempen van instabiUteiten. Het is dus 
ook niet toevallig dat de studie van grensvlakken in de laatste decennia zo'n hoge en dure 
vlucht heeft genomen. Oog in oog met de uitdaging van nieuwe industriële ontwikkelin
gen - die vragen om precies, lokaal beheersbare processen waarmee chips, lasers, tele-
communicatiefibers en Compact Discplaten in grote oplagen gemaakt kunnen worden 
- grijpt de technicus naar methoden van processing die beheerst wordt door verschijnse
len als adsorptie. Dat soort processen, en de producten die er mee gemaakt worden zijn 
de voorboden van een toekomstige nijverheid waarin arbeidsintensieve "manufactu
r ing" dankzij de extreme, lokale beheersing van het verloop van chemische reacties heeft 
plaatsgemaakt voor "processing". En als we in Nederland technologisch en economisch 
overeind willen blijven zullen we de tekenen van deze wereldwijde ontwikkeling moeten 
onderkennen en er op inspelen. Anders doen anderen dat voor ons, en zullen dan met 
de aan deze ontwikkeling inherente snelle productiviteitsgroei ook onze markten annexe
ren . 

Dat moet natuurlijk niet gebeuren, en dat vormt een pleidooi om in natuurweten
schappelijk opzicht een hoog ontwikkeld land te blijven. In zo'n land zouden bijvoor
beeld "centers of excellence" bestaan, die bezig zijn met "high technology". We lezen 
wel over dat soort zaken in kranten en propagandistische pamfletten. Maar het is nuttig 
daarbij te bedenken dat de producten van zulke high technology alleen maakbaar en ver
koopbaar zijn voor diegenen, die bedrijven, die landen, waar zich het fundamenteel on
derzoek afspeelt aan de beheersing - lokaal en in het tijdsdomein - van chemische proces
sen. Dat onderzoek - naar verschijnselen ver van evenwicht, naar specificiteit van reac
ties in grensvlakken, naar adsorptie en katalyse - ontwikkelt zich snel en wereldwijd. En 
in die beheersing speelt het grensvlak een essentiële rol vanwege de beschreven mogelijk
heid om daar, en daar allèèn het ontstaan van instabiliteiten te voorkomen door "Extre
me Control" . Vandaar de titel van dit verhaal: "Grensvlakscheikunde: tussen chemie 
en industrie". 



D E ZIEKE VROUW I N DE A C H T T I E N D E EEUW 

door 

A . M . Luyendijk-Elshout 

Een vrouwen portret uit de achttiende eeuw verrast telkens weer door de fijngevoelig
heid, waarmede de kunstenaar het beeld heeft vastgelegd. Wanneer wi j de tedere gestal
ten van Fragonard bezien, of de schilderingen van Boucher, Jean Baptiste Creuze, Jean-
Marc Nattier en andere kunstenaars uit de Franse school, dan krijgt de toeschouwer een 
wezen te zien, dat een welhaast etherisch aspect heeft, vol dromerige schoonheid en hul
peloze liefelijkheid. Tegen een achtergrond van zwaar beloverd geboomte komt zij nog 
transparanter, nog kwetsbaarder tevoorschijn dan in de sierlijke medaillons en miniatu
ren. Met haar ingeregen taille en haar weelderige, wijdgeplooide rokken, haar ingewik
kelde coiffures, vol veren en bloemen, of haar pruiken, bezet met parelsnoeren, wordt 
de vrouw getoond als een sieraad, om naar te kijken en mee te pronken. Dit geldt zelfs 
voor de eenvoudige meisjes van het platteland, die in blanke onschuld met blote voetjes 
stoeien met lammetjes en hondjes, terwijl de herdertjes toekijken. Inderdaad ki jk t op 
veel afbeeldmgen uit de achttiende eeuw de man toe. Soms vanachter de bedgordijnen 
soms door een even geopende deur. Z i jn langbenige élégance, zijn gespannen, f i j n besne
den gelaat waarlangs de haarlokken golven, komen op de tweede plaats. De weelderige 
vrouw domineert het beeld, haar gestalte staat centraal. 

Gravure van Chaponnier "La Servanle officieuse" Colleclie Speyer 

Natuurkundige Voordrachten N.R. 66. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij 
Natuurkunde Dihgentia te 's-Gravenhage op 21 maart 1988, 
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Toch is de achttiende eeuw de t i jd van de misogynie, de afkeer van vrouwen. Veel 
mannen bezochten de arts om te klagen over hun gemoedstoestand, zij schreven hun 
slechte spijsvertering toe aan hun lastige echtgenote. Ook de filosofen en de fysiologen 
hielden zich intensief met het wezen van de vrouw bezig. Z i j kwam steeds meer centraal 
te staan in verhandelingen over de mens, die zelfs een wetenschap gingen vormen: de 
anthropologie of menskunde. Voorts ging de katholieke kerk wat meer aandacht beste
den aan de vrouw als draagster van het nageslacht. Uiteraard waren ook de medici daar
mee bezig. Tenslotte werd de vrouw oefenterrein van psychologen en kwamen haar aard, 
aanleg en bestemming ter discussie in de literatuur. In de romantische literatuur wordt 
de vrouw vaak beschreven als slachtoffer, als het deugdzame jonge meisje dat zwaar 
moet lijden onder onrecht en wreedheden van de mannelijke buitenwereld. 

Had de vrouw in de achttiende eeuw zo'n tedere constitutie als Fragonard en Richard-
sons "Clarissa Har low" doen verwachten? Was zij zwakker, weerlozer dan haar zusters 
uit voorafgaande tijden of die van de huidige generaties? Of had zij verborgen wapens 
achter haar gepoederde gezichtje en haar galante manieren? Hoe gedroeg zij zich in ge
zondheid en ziekte, hoe reageerde zij op de normen, die de samenleving vereiste en hoe 
veroverde zij het geluk, dat zij van het leven kon verwachten? Wat betekende voor de 
vrouw het begrip "vr i jhe id" , dat zo belangrijk wordt tijdens de Verhchting? 

Vanuit medisch-historisch standpunt gezien zijn dit boeiende vragen, omdat in de 
menselijke samenleving steeds het voortbrengen van nageslacht als de belangrijkste op
gave van de vrouw is gezien. A l haar daden, dromen, gedachten en beslissingen dienden 
op deze taak te z i jn gericht. Naarmate in de geneeskunde de kennis van het voortplan
tingsproces toenam en men meer inzicht kreeg in het leven vóór de geboorte werden de 
ogen met meer aandacht en argwaan op de vrouw gericht. In de achttiende eeuw zagen 
veel filosofen Eva als de oermoeder, die de kiemen van het ganse mensengeslacht mee
droeg in haar eierstokken! Z i j was dus de hoedster van het toekomstige nageslacht, dat 
in haar schoot gewekt kon worden door de kracht van het mannelijk zaad. Negen maan
den herbergde de vrouw het groeiend leven in haar schoot en werd zij verantwoordelijk 
geacht voor het heil van de vrucht. In zekere zin hadden onze voorouders hierin gelijk. 
Immers, niemand zou dit groeiend leven kunnen manipuleren buiten de vrouw om! Z i j 
alleen wist of ze zwanger was, hoe lang ze zwanger was en wie de mogelijke verwekker 
kon zijn. Het resultaat moest maar worden afgewacht. Juist in deze periode zijn de 
meest onberekenbare invloeden op het groeiend leven te verwachten. De vrouw is hierbij 
het medium, met haar temperament, haar psychische gesteldheid, haar milieu, zowel in 
fysisch als in metafysisch opzicht. A l deze factoren worden in de achttiende eeuw door 
de filosofen gerangschikt en vastgelegd. Afhankelijk van het door hen gevormde mens
beeld wordt de vrouw opnieuw geboren in de samenleving, haar wezen wordt opnieuw 
bepaald en ingepast in het systeem, dat zij aanhangen. 

Deze vrouw verschilt aanzienlijk van haar forse zusters uit onze Gouden Eeuw. Of
schoon er toen evenzeer normen en waarden waren vastgelegd, en de vrouw evenzeer aan 
een streng régime van voortplantingsplicht was onderworpen, was toch haar vrijheid 
groter en was zij minder beperkt in belangrijke aangelegenheden als huwelijks- en voort-
plantingszaken. Ook dat vah te zien aan het genre schilderingen, dat de vrouw afbeeldt 
in relatie tot haar sexualiteit. Geen tedere verwachtingen, maar alreeds verloren maagde
lijkheid of smachtend verlangen. Ziekte is hier: liefdesverdriet, desnoods bleekzucht. De 
schilders maken er een pretje van, het is niet nodig om over zwangerschap in te zitten, 
in de eerste weken kan immers op discrete wijze een ongewenste zwangerschap worden 
afgebroken! Bovendien was de vroedvrouw handig in het herstel van het maagdenvlies, 
zodat de bruidegom niets zou merken van de escapades van de bruid vóór het huwelijk. 
De kraam was een zaak voor de vroedvrouw, hoe minder de chirugijn erbij gehaald 
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moest worden hoe beter. De Dokkumse vroedvrouw "vrouw Schrader" getuigt ervan 
in haar dagboek, een uitstekende begeleiding van de geboorten in Friesland in de periode 
1693-1754, met een opvallend lage mortahteit. 

Terug naar de achttiende eeuw, naar onze dehcate schepseltjes. De katholieke kerk 
heeft vanaf Augustinus een hiërarchie in het huwelijk aangehouden, waarbij de man ede
ler, volmaakter en met meer gezag is voorzien dan de vrouw. Sedert de zondeval is de 
vrouw ontevreden met deze staat en tracht zij zich daaraan te onttrekken. Vandaar dat 
z i j , volgens diverse katholieke auteurs in de achttiende eeuw in verhandelingen over het 
huwelijk als volgt wordt beschreven: 

"Sedert de zondeval is haar natuur bedorven, een groter smart en straf voor de 
vrouw dan ondergeschikt aan de man te zijn, des te groter omdat zij tengevolge 
van dit bederf vaak lichtzinnig, onstandvastig, ijdel, hoogmoedig, ongeduldig en 
verlangend naar vrijheid is. Z i j is een speelbal van haar hartstochten en minder 
vatbaar voor rede dan de man." 

De Protestante geestelijkheid is milder over de vrouw. Z i j betrekken de Providentia 
de Voorzienigheid in hun oordeel en de plaats van de vrouw in de orde der Natuur. Z i j 
zien het huwelijk als een contract, waarbij de man de leiding krijgt en de vrouw deze 
accepteert in ruil voor bescherming en verzorging. Het is de taak van de man om zich 
als een respectabel autoriteit op te stellen. 

In het algemeen stelden de juristen in de achttiende eeuw zich wat minder negatief op 
jegens de vrouw dan de ongetwijfeld in die periode misogyne kathoheke kerk. Dit zal 
vooral duidelijk worden bij de bespreking van ongewenste zwangerschap en vruchtdood. 
Toch ts ook de juridische positie van de vrouw ondergeschikt aan die van de man. 

Om een goed inzicht te krijgen in de rol van de zieke vrouw moeten wi j ons eerst verdie
pen in het fysiologisch model, dat de achttiende-eeuwse medicus voor ogen stond. Uiter
aard is dit model niet statisch. Bovendien is het model nauw vervlochten met een moreel 
en metafysisch beeld van de vrouw, alles onder het schutspatroon van de Rede. 

De eeuw begint met de invoer van mechanistische grondslagen voor de wetenschap 
met alleen voor de natuurkunde, waarvoor Isaac Newton de wetten had opgesteld, maar 
ook voor de biologie, waarvoor Herman Boerhaave een mooi sluitend mechanistisch 
systeem had bedacht, dat als grondslag voor de geneeskunde heeft gediend tot in de ne
gentiende eeuw. Vanaf 1750 wordt aan deze grondslag de leer van de irrilabiUteit en sen
sibiliteit toegevoegd. Dat betekende meer wetten voor het lichaam en meer waakzaam
heid voor de verrichtingen van de geest. Albrecht van Haller, de beroemde Zwitserse ge
leerde en trouwe volgeling van Boerhaave, gaf hiermede aan de medisch-
wetenschappelijke wereld een nieuw begrip om het wezen "vrouw" te bepalen. Het be
grip sensibiliteit, het vermogen tot gewaarwording, zou bij de vi'ouw hoger ontwikkeld 
zijn dan bij de man. De artsen beschrijven de beide sexen in hun "nieuwe" fysiologie: 

"De man is krachtig en stevig. Z i jn denken is koen, zijn hchaam is moedig, geschikt 
voor de vrijheid. De vrouw is broos en wispelturig, zij is overgevoelig en zij schept beha
gen in onderworpenheid. Zi j is ongeschikt voor de vrijheid, maar voorbeschikt tot 
dienstbaarheid. Deze dispositie leidt tot verrukkelijkheid en schoonheid, tot weelderig
heid en geluk. Z i j reageert veel intenser op bedreigingen van buitenaf, haar ziektever
schijnselen zijn heftiger, zij lijdt meer aan zenuwaandoeningen, aan krampen in haar 
zachte onderbuik, die extra sensibel is vanwege de voortplantings-functie." 

De Duitse arts Georg Ernst Stahl, die geen aanhanger is van het mechanisme maar uit
gaat van een voortdurende bezieling van het hele organisme, legt er nog een psycholo
gisch element in. 

" I n de eenvoud van haar geest, die gericht wordt door haar vegetatieve aanleg, liggen 
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haar grootste kansen op geluk. De verwoede pogingen van haar verstand, dat op zoek 
gaat naar nieuwe mogelijkheden van bestaan, kunnen dit geluk in gevaar brengen. Haar 
bestemming is de voortplanting, slechts daar ligt haar geluk." 

Stahl ziet die "verwoede pogingen" vooral bij jonge meisjes, die "een geraffineerd 
samenspel van verstandelijke en vitale beweegredenen aan de dag leggen". De franse me
dicus Theophile Bordeu, die geheel breekt met het mechanistisch mensbeeld en die uit
gaat van een vitalistisch mensbeeld, verschaft voldoende materiaal aan de franse medi
sche wereld om een verdergaand psychologisch beeld van de vrouw te ontwerpen. Het 
wordt er niet vriendelijker op. Pierre Roussel publiceert in 1775 een werk over de vrouw 
in haar lichamelijk en geestelijke gesteldheid. Z i j n Système physique et moral cle Femme 
ademt een bezetenheid met het tot probleem geworden wezen: de vrouw. H i j maakt zich 
uitermate ongerust. Dat wezen met haar weke substantie, met haar sensibiliteit, met haar 
"fijnbesnaardheid", een netwerk van uiterst fijne zenuwvezels die reageren op de ge
ringste prikkels. Haar hele innerlijke leven bestaat uit sensaties en innerlijke beweging, 
in plaats van uit constructieve ideeën. Haar centraal zenuwstelsel is voortdurend in be
weging, zij kan zich niet concentreren en is niet in staat tot synthetiseren. Ze denkt niet 
geordend, maar d r i j f t op haar intuïtie. Haar relaties zijn meer affectief dan berekend, 
zij heeft gevoel voor natuurlijke deugd en praktische zin. Haar grote slagwoord van 
Roussel is gestatie, de instelling op de zwangerschap, eerst psychologisch, dan fysiek. 
Met pathos roept hij uit: 

Anatomen! Ik daag U uh om orgaan na orgaan te onderzoeken, waar houdt de 
vrouw op en begint de mens? Waar is zij gelijk aan de man?" 

Roussel wil de vrouw beschermen tegen haar eigen natuur, zo zegt h i j , of hever tegen 
de neigingen "contre nature." Ontzet noemt hi j het euvel van de slechte vrouw: 

" Z i j vervloekt het kind dat zij draagt, omdat het haar uitzuigt. Omdat het haar 
uitteert en haar teint berooft van frisheid. Het kind maakt haar lelijker dan haar 
rivalen. De ontsporing van haar sensualiteit leidt haar tot preventie van de con
ceptie. Z i j gebruikt voorbehoedmiddelen om haar onvruchtbaarheid te behouden. 
Als deze geen uitwerking hebben smoort zij de vrucht in de knop, of verstikt het 
voldragen kind bij de geboorte". 

In de encyclopedie van Diderot komt de vrouw er weer iets beter af. Het hoofdstuk 
"Femme" is geschreven door de filosoof-medicus Paul Joseph Barthez. H i j legt niet, 
zoals Roussel, de vrouw in een psychosomatische eenheid waarover zij geen macht zou 
hebben met haar verstand, hij acht haar in verstand gelijk aan de man, alleen schommelt 
zij meer tussen verstand en gevoel. Bovendien gloort langzaam het inzicht in het belang 
van de sociale status van de vrouw als factor bij gezondheid en ziekte. De samenleving 
wordt mede schuldig geacht aan haar ziekten, door haar inferioriteit en afhankehjkheid 
op te leggen. Wanneer deze gedachten ontstaan, is de Franse revolutie reeds volop aan 
de gang en beroepen de vrouwen zich evenzeer op "vri jheid, gelijkheid en broeder
schap" als de mannen! 

Mag men nu een specifiek morbiditeits patroon voor de vrouw verwachten? Uiteraard 
werden vrouwen evenzeer ziek als mannen, en stierven zij evenzeer na een kort of lang 
en soms smartelijk lijden. Wi j zullen ook niet spreken over pokken, typhus of tuberculo
se, kwade gesels in de t i jd . Het meest op de voorgrond stonden die ziekten, die het voort
brengen van nageslacht in gevaar brachten, pathologie van de zwangerschap en de ba
ring. Daarnaast werd de vrouw bedreigd door de modeziekte, de hysterie, eveneens nauw 
met haar voortplantingsfunctie verbonden. 

Zowel de verlichte medici als de theologen achtten de vrouw in eerste instantie geheel 
en al verantwoordelijk voor het verloop van het voortplantingsproces. Beide partijen 
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zijn het er over eens dat dit reeds begint bij de opvoeding van het jonge meisje. De onna-
tuurlijive levenswijze, zo gelaakt door Jean Jacques Rousseau, had tot gevolg dat het 
jonge meisje te weinig lichaamsbeweging nam en verkeerde, overvloedige spijzen at 
waardoor het maandelijks bloedverhes zou toenemen. De dicht bij de natuur levende 
vrouw zou nimmer menstrueren, of , net als de dieren, uitsluitend in de bronstperiode. 
Voorts zou de vrouw jong moeten huwen om van de hinderlijke menstruatie te worden 
bevrijd door de zwangershap. Was zij eenmaal zwanger, dan diende zij in ieder opzicht 
te waken over het heil van het embryo. Werd zij niet zwanger, dan bestond het gevaar 
van de opgekropte sexualiteit, die een rijzing van de baarmoeder in de buik tot gevolg 
kon hebben, met de ziekte hysterie als resuhaat. 

Het bewaken van het groeiend leven in de baarmoeder wordt vanaf 1758 een ware ob
sessie, voor vrouw, medicus en de katholieke theoloog. In dat jaar breekt de Sicihaanse 
geestelijke Fran?ois Immanuel Cangiamila met de vertrouwde leer van het creatianisme 
van Thomas van Aquino. Diens scholastieke opvatting van de ontwikkeling van het em
bryo kende aan het vroege stadium geen rationele ziel toe, deze zou pas na veertig dagen 
door God worden geschonken, bij meisjes zelfs pas na tachtig dagen. Deze leer heeft 
vooral gedurende de late middeleeuwen en de Renaissance er toe bijgedragen, dat aan 
vroegtijdige onderbreking van de zwangerschap weinig aandacht werd besteed. De leer 
van Augustinus nam een onsterfelijke ziel aan vanaf de conceptie, deze zou vanaf Adam 
worden overgedragen, gelijk met de erfzonde. Volgens deze leer was dus iedere abortus 
een vergrijp aan een door God bezield wezen, en daarmede een zware zonde. Het ging 
de padre vooral om de doop. Chirurgijns en artsen werden opgeroepen om bi j dreigende 
abortus de vrucht te dopen, desnoods intravaginaal, met behulp van een clysteerspuit. 
Het boek Embryologia Sacra werd wereldberoemd door de franse vertaling en commen-
tariering van de Abbé Dinouart, dat in 1775 verscheen. In die periode was de medische 
wereld al agressiever in haar optreden tijdens het geboorteproces. De vroedmeester-
chrirugijn had de begeleiding van de geboorte uit handen genomen van de vroedvrouw, 
de kunstverlossing had zijn intrede gedaan en de tang van Palf i jn of de geheim gehouden 
hefboom van Roonhuyzen was volop in gebruik. Door de Abbé Dinouart wordt deze 
techniek aangevuurd: bespoedig de verlossing om zeker te zijn van de doop als het kind 
niet bestand zou zi jn tegen een langer durende baring. Erger nog: het kind kan de moe
der overleven in de baarmoeder, als de moeder dreigt te bezwijken tijdens de baring moet 
in allerijl een keizersnede worden verricht, en het kind desnoods intrauterien gedoopt 
worden. H i j komt tot de forse uitspraak dat liever honderd vrouwenlichamen tevergeefs 
moeten worden geopend, dan dat er één kind verloren zou gaan. Deze stellingname heeft 
vergaande consequenties gehad. Het heeft zeker het katholieke standpunbt beïnvloedt 
dat bij zwangerschap en verlossing gekozen moet worden voor het leven van het kind, 
zelfs al zou dit de dood van de moeder tengevolge hebben. 

Hoewel de Verlichting de vrouw geprogrammeerd heeft in zowel psychologisch als fy
siek opzicht, en dit op het eerste gezicht op haar nageslacht niet al te vriendelijk over
komt, kunnen we toch zeggen dat de misogynie van de eeuw haar betrekkelijk weinig 
schade heeft berokkend. Z i j was gevrijwaard van de dood op de brandstapel, waarop 
zij nog in de zeventiende eeuw, althans in de centraal Europese landen, wegens hekserij 
terecht kon komen. Hoewel de katholieke geestelijken haar weke onderbuik als een mak
kelijke toegangspoort voor demonen zagen, werd zij toch bij de geboorte van een wan
schepsel niet meer veroordeeld. Liever zagen de filosofen dat als een spehng der natuur, 
waar men over kon twisten of deze Gods wil was of niet. Dat wil echter niet zeggen dat 
de vrouw beschouwd werd als een gelijkwaardige partner van de man. Z i j was en bleef 
volgens het natuurrecht ondergeschikt aan de man. Maar binnen die ondergeschiktheid 
kon zij een aantal vormen aannemen, zowel in gezondheid als ziekte, die haar geschikt 
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maakten voor liefkozing en kwelling. Liefkozing was de verering, die de man bereid was 
aan de dag te leggen voor haar delicate schoonheid en de lichtvoetigheid van haar ver
rukkelijke natuur. De kwelling kwam in bedekte grimmigheid aan de orde, als het ging 
om het behoud van vruchtbaarheid en nakomeling-schap. Bovendien trokken filosofen, 
medici en theologen één l i jn als het ging om het behoud van de maatschappelijke orde. 

En de vrouwen zelf? Hebben zij zich geconformeerd aan de opgeroepen beelden, of 
zijn de beelden ontstaan tengevolge van hun veranderd gedrag in een veranderende sa
menleving? Om deze vragen te beantwoorden kunnen alleen bronnen dienen, die ge
schreven zijn door vrouwen zelf of romans, die het thema behandelen. 

" I k heb geen talent voor ondergeschiktheid", zo schrijf Belle van Zuylen aan haar 
vriend Constant d'Hermenches. Belle was in de gelukkige omstandigheid dat zij kennis 
kon verwerven, dat zij kans zag contacten te onderhouden met levendige intellectuelen 
en dat zij uitstekend op de hoogte was van de wijsgerige en literaire stromingen van haar 
t i jd . Bovendien was zij goed gezond en genas zij haar hoofdpijn, neerslachtigheid en an
dere kleine ongemakken met koud-water therapie, en de bekende handleiding van de be
tere standen voor het behoud van de gezondheid. Z i j was wel getuige van ziekte en dood 
om haar heen, de levensverwachting voor vrouwen was slechts zestig jaar in die t i jd , die 
van mannen vijf-en zestig. Men vindt dus in alle bellettrie van die t i jd de verhalen over 
het jonge meisje, dat aan longontsteking ten gronde gaat of de jonge moeder, die in het 
kraambed overlijdt. Aanleiding voor veel beklag en de verzuchting, dat men jong gestor
ven, vroeg bij God is. 

De volmaakte vrouw was dertig jaar en vruchtbaar. Wanneer zij was uitgediend als 
voortbrengster van het nageslacht was zij oud, veertig jaar. Dan handhaafde zij zich als 
matrone, en had zij een zekere macht door haar oordeel over jonge vrouwen die betrok
ken waren in heimelijke liefdesavonturen, en die soms de gevolgen daarvan hadden weg
gewerkt. Kindermoord werd zwaar gestraft, anderzijds kon zwangerschap een reden zijn 
om een executie uit te stellen of af te wijzen. De matrones werden vaak " i n consuh" 
geroepen, als het ging om de diagnose zwangerschap of een verheimelijkte baring. In Ne
derland had hun oordeel echter geen directe rechtsgeldigheid, zoals dat in de zeventiende 
eeuw nog gold voor de expertise van de vroedvrouw. Wel kon door intriges en 
kwaadsprekerij een jonge vrouw in een moeilijke positie worden gebracht. Daarover is 
in de literatuur genoeg geschreven. 

Men kan zich afvragen hoe de achttiende eeuwse dametjes, die deelnamen aan de r i 
tuele sociale omgangsvormen van hun t i jd reageerden op hun emotionele problemen en 
hoe dezen ontspoorden in psychische ziekten. De achttiende eeuw is de eeuw van de hy
pochondrie, de zwartgalligheid. Dit was de grote modeziekte, die werd toegeschreven 
aan de veranderde samenleving en de invloed van onnatuurlijke omstandigheden zoals 
verwarmde slaapkamers, lezen bij lamphcht, het gebruik van koffie , thee en chocolade. 
W i j zagen al bij Belle, dat zij zich hardde tegen sombere buien met behulp van koud
water therapie. De artsen achtten het ongewoon dat een jonge brouw hypochondrische 
klachten kreeg. Die waren meer algemeen bij mannen, die een zittend leven leidden en 
die voortdurend last hadden van hun ingewanden. De daarmede gepaard gaande som
berheid kon aanleiding geven tot vreemde denkbeelden: zij konden zich wanen van boter 
te zi jn, of van glas. Vooral in de Engelse literatuur kan men zulke waandenkbeelden aan
treffen, maar dan ook bij oudere vrouwen. Eén dame dacht zelfs, dat zij bezig was te 
veranderen in een ganzenpastei! Veel algemener echter was het ziektebeeld van de hyste
rie, de "vapeurs" zoals de fransen deze ziekte noemden. Tot ver in de negentiende eeuw 
zou deze ziekte verbonden worden met onbevredigde sexualiteit, waarvan de verschijnse
len karakteristiek waren voor jonge vrouwen. Veel studenten wijdden hun proefschrift 
aan deze modeziekte, waarbij ze hun ontzetting uitspraken over de veranderingen, die 
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bij die lieve meisjes plaats grepen als ze niet tijdig veilig in het huwelijk waren geborgen 
Zwangerschap gold ook voor hysterie als de beste remedie. Voorts lag deze ziekte op een 
grensgebied tussen geneeskunde en magie. Veel verschijnselen, die b i j het ziektebeeld 
werden waargenomen, zoals de gevoelloze plekken op het hchaam en de prikkelende ge
waarwordingen in buik en ledematen werden met argwaan gevolgd, de vrouw was en 
bleef een makkelijke toegangspoort voor demonen. Toch won ook hier de hardingsthe
rapie veld, voorts een zekere psychische hygiëne, het vermijden van heftige emoties, het 
vermijden van prikkelende lectuur, zoals romans. We hebben reeds gezien hoe de vrouw 
ook geestelijk werd gedefinieerd, vooral in de Franse school. Gelukkig was de marge 
waarbinnen een vrouw haar psychische ziekte kon uitvieren vri j ruim, waanzin kwam 
pas aan de orde wanneer er sprake was van een opgewonden melanchohe, thans zouden 
WIJ van een psychose spreken. De opvang van krankzinnigen was in de achttiende eeuw 
verre van gunstig, tk hoef slechts te wijzen op het beroemde schilderij van de bevrijding 
van de krankzinnigen uit hun ketens door de franse arts Phihppe Pinel. Bovendien was 
er geen enkele controle op de asylering, de macht van de man was groot. Tekenend is 
de wanhoopskreet van Maria, een jonge vrouw die door haar echtgenoot in een gesticht 
werd gemanoevreerd: 

"De gehele wereld is een grote gevangenis, waarin vrouwen als slaven worden gehou
den." " 

Zo kwam ook de opvatting tot stand dat de vrouw eerder voorbestemd was tot waan
zin dan de man, zij was zelfs vaak het symbool van de waanzin. In de achttiende eeuw 
verschoof geleidelijk het symbool van de weekheid van het vrouwelijke hchaam dat zo 
gemakkelijk toegankelijk zou zijn voor demonen, naar het psychologisch beeld'van de 
vrouw, door filosofen en medici opgesteld. Zoals wi j gezien hebben waren voor haar 
geest, cultuur, vrijheid en rede niet weggelegd. Z i j stond voor instinct, irrationahteit ve
getatieve lichamelijkheid. Haar lot was liefkozing of kwelhng, haar doel overgave aan 
haar gestatieplicht. 

Slotbeschouwing: We hebben gezien dat de zieke vrouw in de achttiende eeuw een b i j 
zondere plaats in de historie is gaan innemen, niet zozeer bepaald door haar aanwezig
heid in een vigerend ziektepatroon, als wel door haar plaatsbepaling in de samenleving 
door theologen, medici en filosofen. Enerzijds is zij daardoor gevrijwaard voor de 
brandstapel, omdat door de Verlichting en het rationalisme veel bijgeloof werd verban
nen. Anderzijds echter werd de vrouw een groot gedeelte van de vrijheid, die haar zusters 
in de Renaissance nog bezaten, uit handen genomen en vervangen door een protocol van 
plichten, die beti'ekking hadden op haar taak als vrouw en moeder, ondergeschikt aan 
de man. Ofschoon er zeker een kloof heeft bestaan tussen filosofie en prakt i jk , waar het 
opkomend feminisme aan het einde van de eeuw van getuigt, mag toch worden vast
gesteld dat de ideologie, die zich omtrent het beeld van de vrouw ontwikkelde, in wezen 
misogyn was en uitwassen open liet die zich in de negentiende eeuw op kwalijke wijze 
konden ontwikkelen. Dit is vooral het geval geweest in de psychiatrie, waarin de vrouw 
opnieuw als de belangrijkste determinant van de waanzin werd gezien. Het zou nog meer 
dan honderd jaar duren, vóórdat de hysterie als diagnose bij mannen werd gesteld. Maar 
toen was er een andere maatschappij, met weer geheel andere problemen voor man en 
vrouw, zowel de gezonde als de zieke. 
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DE GEOLOGISCHE INVLOED V A N DE BIOSFEER 

door P. Westbroek 
in samenwerking met G.J. de Bruijn 

De ozonlaag wordt aangetast, het atmosferisch koolzuur springt omhoog, het tropisch 
regenwoud verdwijnt, woestijnen dringen op ... zo wordt het natuurlijk miheu onder
worpen aan de woekering van onze samenleving. Veel wetenschappelijk onderzoekers 
zijn verontrust en wijzen op de exponentiële toename van de bevolkingsdichtheid, van 
het energieverbruik per capita, van het grondstoffenverbruik ... en hun dreigende grafie
ken suggereren, dat een ramp van mondiale omvang onstuitbaar naderbijkomt. Hoever 
kunnen we gaan voordat onze planeet voor menselijke bewoning ongeschikt is gewor
den; is de situatie zo ernstig als men ons wil doen geloven; wat moeten we doen om een 
catastrofe te voorkomen? 

Geen mens die het weet. Onze kennis van de aarde is nog zo primitief, dat we ons geen 
voorstelling kunnen maken van de respons van dit systeem op de enorme veranderingen 
die momenteel plaatsgrijpen en bijgevolg hebben de prognoses weinig voorspellende be
tekenis. De stand van de aardwetenschappen kan men vergelijken met die van de 18de 
eeuwse fysiologie: de werking van de bloedsomloop werd weliswaar onderkend, maar 
overigens tastte men vrijwel in het duister over het functioneren van het menselijk h-
chaam. 

Er is behoefte aan een grootscheepse interdisciplinaire onderzoeksinspanning naar het 
samenspel van de fysische, chemische, biologische en culturele factoren die bepalend zijn 
voor de dynamiek van onze planeet en de stabiliteit van het globale ecosysteem. Onder 
de naam "Global Change" gaat nu een dergelijk program van start. Het wordt een pro
ject van ongekende omvang, waarin de inspanning van onderzoekers over de gehele we
reld wordt gebundeld. IVIateriaalstromen te land, ter zee en in de lucht worden ter plaatse 
gemeten; met remote sensing technieken wordt de informatie in kaart gebracht en met 
computermodellen wordt het dynamische gedrag van de planeet gesimuleerd. Financiële 
middelen worden reeds ter beschikking gesteld door vele regeringen, waaronder die van 
Nederland. Niet alleen het huidige milieu is onderzoek van studie, maar men beseft, dat 
van een inzicht in het heden geen sprake kan zijn zonder een diepgaand inzicht in de ge
schiedenis van onze planeet. Zo hoopt men een beeld te krijgen van de ernst van de hui
dige situatie en van de maatregelen die moeten worden genomen voor de instandhouding 
van een leefbaar milieu. De coördinator van het project, Thomas Rosswah van de 
Zweedse Academie van Wetenschappen, spreekt van een unieke uitdaging voor deze en 
komende generaties van onderzoekers om oude scheidslijnen te doorbreken en een ver
smelting van hun disciplines te bewerken, zodat een geïntegreerde wetenschap van het 
systeem aarde kan ontstaan. 

Zal een oude droom eindelijk werkelijkheid worden? In 1795 hield een van de grond
leggers van de geologie, James Hutton, de Royal Society of Edinburgh voor, dat de aar
de als een super-organisme moet worden beschouwd en hij stelde, dat de fysiologie de 
methode is waarmee onze planeet dient te worden bestudeerd. Voor Hutton was het een 
vanzelfsprekende zaak, dat het leven een zeer belangrijke rol speelt in de dynamiek van 

Natuurkundige Voordrachten N.R. 66. Lezing gehouden voor de Koninkli jke Maatschappij voor 
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de aarde. Maar helaas is in de twee eeuwen die volgden van deze grootse visie weinig 
overgebleven. De grote verscheidenheid aan geologische fenomenen dwong de onderzoe
kers tot een steeds verdergaande specialisatie en het zicht op het geheel verdween. In de 
aardwetenschappen ontstond de overtuiging, dat fysische en chemische krachten primair 
verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van onze planeet; men beschouwde de bio
sfeer (de dunne schil rond de aarde waar het leven voorkomt) als niet veel meer dan een 
decoratie van het aardoppervlak, een interessant, maar oppervlakkig fenomeen. Het le
ven wist zich steeds aan te passen aan de wisselende externe omstandigheden, maar zou 
nimmer een belangrijke invloed hebben uitgeoefend op het verloop van de aardgeschie-
denis. 

De laatste t i jd ontstaat echter een hernieuwde belangstelling voor de geologische 
krachten van de biota (een verzamelnaam voor alle levende systemen op aarde tezamen) 
en het idee, dat het leven in belangrijke mate de ontwikkehng van de aarde heeft beïn
vloed vindt weerklank in brede kring. Men beseft, dat zonder een inzicht in de actieve 
rol van het leven in de aardgeschiedenis een juist beeld van de planetaire dynamiek on
mogelijk is. Een vergaande integratie tussen aard- en levenswetenschappen vormt daar
om een speerpunt in het "Global Change" programma. In dit artikel wil ik trachten de 
achterliggende filosofie kort samen te vatten. 

Gaia 
De Britse onderzoeker James Lovelock heeft de meest extreme formulering gegeven van 
het concept van het leven als geologische kracht. Z i jn "Gaia hypothese' behelst, dat de 
omstandigheden in de biosfeer, inclusief het klimaat, door de biota zelf op een voor het 
leven comfortabel peil worden gehouden. De evolutie heeft een netwerk van biologische 
regelsystemen van mondiale omvang voortgebracht, dat automatisch, zonder enigerlei 
planning, onze planeet voor het leven optimaliseert. Evenals Hutton vergelijkt Lovelock 
de aarde met een groot organisme, dat z'n interne constitutie en integriteit op peil houdt 
zoals wi j onze bloeddruk of lichaamstemperatuur. De Gaia hypothese dient vooral als 
verklaring voor het feit, dat het leven op aarde gedurende 3,5 miljard jaar zonder onder
breking kon standhouden, ondanks het feit, dat de intensiteit van de zonnestraling over 
die periode met meer dan 20% is toegenomen en enorme catastrofes de aarde hebben 
geteisterd. 

Recentelijk heeft Lovelock een computer-simulatie uitgevoerd ("Daisyworld") waar
mee de werking van het Gaia-principe wordt aangetoond. Een denkbeeldige planeet 
wordt beschenen door een ster waarvan de straling gestadig toeneemt. Op het oppervlak 
van de planeet liggen zaadjes van madeliefjes, zwarte en witte. Alle madeliefjes hebben 
dezelfde groei-eigenschappen: ze kunnen alleen groeien tussen 5 en 40°C, hebben een 
groeioptimum bi j 20°C en vertonen bij gelijkblijvende temperatuur een exponentiële 
groei totdat de beschikbare ruimte is bezet. De temperatuur op de planeet kan eenvoudig 
berekend worden uit de stralingsintensiteit van de ster en het albedo van het planeetop
pervlak (d. i . het percentage van het opvallende licht dat wordt teruggekaatst). 

Wanneer deze randvoorwaarden in de computer worden geprogrammeerd kan het ge
drag van het systeem worden berekend. Aanvankelijk zal bij toenemende straling van 
de ster de temperatuur van de planeet overeenkomstig toenemen. Maar zodra de magi
sche grens van 5°C wordt bereikt springt de temperatuur omhoog tot dichtbij hét opti
mum van 20°C. De planeet is donker geworden door de plotselinge opkomst van de 
zwarte madeliefjes. Z i j houden de warmte vast, en creëren in hun onmiddelijke omge
ving een temperatuur die dichtbij het optimum ligt. De witte madeliefjes daarentegen 
kaatsen het licht terug en hebben een verkoelend effect op hun omgeving. Z i j creëren 
dus zelfeen milieu waarin de madeliefjes minder snel kunnen groeien en de natuurlijke 
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selectie werkt dus automatisch in hun nadeel. Bij toenemende stralingsintensiteit echter 
verschijnen steeds meer witte madeUefjes. De temperatuur van de planeet b l i j f t daardoor 
dichtbij het optimum. Uiteindelijk bloeien alleen nog maar witte madeliefjes; de zwarte 
worden onderdrukt. Dan, plotsehng, stort het levende systeem in. De madeliefjes sterven 
af, de temperatuur schiet omhoog en evenals aan het begin van het experiment wordt 
het temperatuurverloop van de planeet weer bepaald door niet-biologische factoren. 

Daisy World is natuurlijk slechts een discussie-model, bedoeld om een principe te de
monstreren. Als de temperatuur op aarde al door het leven wordt gereguleerd dan zal 
het albedo waarschijnlijk slechts een beperkte rol spelen in het regelsysteem. Veel waar
schijnlijker is het, dat een aantal verschillende biologische mechanismen bij zo'n tempe-
ratuurregulatie betrokken is, elk op zich onvoldoende om de vereiste kracht te ontplooi
en, maar tezamen sterk genoeg om de aarde voor het leven comfortabel te houden. Naast 
het albedo (waarschijnlijk van wolken) kan men denken aan regulatie van de concentra
tie van "broeikas"-gassen in de atmosfeer zoals C02, en van de hoeveelheid waterdamp. 
Over de biologische rol in de werkelijke temperatuurregulatie op aarde bestaat echter 
nog geen zekerheid. 

Geringe inassa, grole invloed 

Maar de Gaia hypothese heeft niet alleen betrekking op de temperatuur; de planetaire 
homeostasie zou alle aspekten van het klimaat betreffen en evenzo de chemische en fysi
sche constitutie van de atmosfeer, de oceanen en de aardkorst. In deze gedachtengang 
worden het leven gigantische krachten toegedacht. Hier komt een veelbetekenende te
genstelling naar voren: de massa van de atmosfeer is 2.500 maal, die van de hydrosfeer 
een miljoen maal en die van de aardkorst zelfs tien miljoen maal zo groot als de totale 
massa van alle levende organismen op aarde tezamen. De biosfeer is een flinterdun 
filmpje vol gaten en lege plekken, verwaarloosbaar klein vergeleken met z'n omgeving. 
Kan zo'n iele struktuur de grote molens van de aardse dynamiek wel beïnvloeden en is 
toch de leefbaarheid van onze planeet niet veeleer bepaald door een toevallige samenloop 
van fysisch en chemisch bepaalde omstandigheden? 

Het is gemakkelijk in te zien, dat ondanks hun geringe omvang de biota toch in princi
pe de mogelijkheid hebben een enorme kracht te ontplooien. In de eerste plaats is het 
leven een typisch oppervlakteverschijnsel: de biosfeer neemt een strategische positie in 
op het grensvlak van gesteenten, water en lucht en kan daardoor het chemische verkeer 
tussen die fasen sterk beïnvloeden. Daarbij komt, dat de zonnestraling ook gemakkelijk 
tot de biosfeer kan doordringen, zodat de biota in een sterk geënergetiseerde toestand 
worden gehouden. Een andere belangrijke factor is, dat levende systemen reacties en 
processen laitalytisch beïnvloeden, d.w.z. ze kunnen het verloop ervan versneUen, soms 
meer dan een miljoen maal. Een zeer geringe biomassa kan daardoor een groot effect 
teweeg brengen. 

De biosfeer kan bijzonder flexibel op de steeds veranderende omstandigheden reage
ren. Zodra de omstandigheden voor een soort gunstig zijn wordt de beschikbare ruimte 
vrijwel onmiddelijk ingenomen. Een cel van de bacterie Escliericlna coli kan bijvoor
beeld iedere 20 minuten zich in tweeën delen. Na 40 minuten zijn er 4 cellen, na een uur 
zijn het er 8, na twee uur 64 ... en na enkele dagen is een volume bereikt zo groot als 
dat van de aarde! Natuurlijk is lang voor die t i jd de woekering gestopt omdat de omstan
digheden voor deling ongunstig geworden zijn. 

Een laatste oorzaak waardoor de biosfeer de aardse dynamiek kan beïnvloeden is de 
lange tijdsduur die de biota ter beschikking staat: het leven op aarde heeft meer dan 3,5 
miljard jaar stand gehouden. Zelfs een geringe beïnvloeding kan over zo'n lange spanne 
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tijds een gigantiscli effect hebben. De vraag is nu: hoe dynamisch is de aarde en hoe lean 
het leven die dynamiek beïnvloeden? 

Aardgeschiedenis in één dag 
Voor een goed begrip van de problematiek dient men zich vervolgens een beeld te vor
men van de ontwikkelingsgeschiedenis van onze planeet. De aarde is 4,600,000,000 jaar 
oud. Bi j zo'n getal schiet iedere intuïtie voor wat wi j als t i jd ervaren tekort. Voor het 
overzicht is het daarom aardig die hele periode eens als één dag voor te stellen. Een der
gelijk gedachten-experiment helpt ons het geheel te overzien en de verhoudingen niet uit 
het oog te verliezen. We weten dan dat de aarde ontstaat om 0.00 uur en zien, dat om 
4 uur de oudst bekende gesteenten ontstaan. Er zijn dan al oceanen, want die oudste 
gesteenten zijn onmiskenbaar van mariene oorsprong. De vroegste sporen van leven die 
we kennen dateren van 6 uur in de ochtend. Om 11 uur vindt een zeer belangrijke geo
chemische gebeurtenis plaats: er komt zuurstof in de atmosfeer. Dh in essentie zeer gi f t i 
ge gas, dat alle organische materiaal afbreekt, is voor die t i jd niet of nauwelijks vri j in 
de atmosfeer aanwezig. Ik kom hierop later terug. 

Waarschijnlijk ontstaan pas om 5 uur in de namiddag de eerste cellen met een kern. 
Uit deze "eukaryote" voorouders zijn alle huidige protozoën, algen, planten, dieren en 
ook wijzelf voortgekomen. Merk op, dat van 6 tot 17 uur er aheen bacteriën op aarde 
leven. Bacteriën kunnen een enorm skala van chemische reacties katalyseren (versnel
len); ze zijn van eminent belang voor de geochemische huishouding in de biosfeer. Daar
entegen zijn de eukaryoten vanuit metabolisch oogpunt zeer gespeciahseerd en kunnen 
zonder ondersteuning door bacteriële activiteit niet bestaan. We wijn eraan gewend bac
teriën als ziektekiemen te beschouwen, maar vergeten dan hoezeer we van deze orga
nismen afhankelijk zijn. Het wordt zelfs waarschijnlijk geacht, dat de eukaryote cel uit 
een vruchtbare samenwerking van enige bacteriesoorten is voortgekomen. Als dat inder
daad zo is, kan men ook mensen als heel speciale bacteriekolonies beschouwen. 

Pas om tien voor half negen in de avond ontstaan de eerste dieren. Even later, om 
tien over negen, gaan dieren en masse skeletten vormen en het is ook vanaf die t i j d , dat 
vele gesteenten met duidelijk herkenbare fossielen worden gevormd. Om tien voor tien 
worden de continenten bevolkt met vaatplanten; de mens ontstaat om tien voor twaalf 
en de industriële revolutie vindt plaats 3,7 duizendste seconde vóór middernacht. 

De aarde als dynanüsche planeet - de gesteentencyclus 
Meer dan aan het verkort in de t i j d , dat we hierboven hebben toegepast, zijn we de laat
ste t i jd gewend geraakt aan het verkort in ruimtelijke zin: de gehele aarde is op satelliet
foto's in één oogopslag te zien. De geologische theorie van de platentektoniek laat nu 
toe om het verkort in t i jd en ruimte inéén te schuiven en de ontwikkeling van de planeet 
als in een versneld afgedraaide fi lm te overzien. De aarde bli jkt dan een zeer dynamische 
planeet te zijn. Continenten verschuiven in allerlei richtingen over het aardoppervlak, 
soms klonteren ze samen en dan spatten ze weer uiteen. Langs zeer langgerekte onderzee
se gebergteketens wordt uit de ondergelegen mantel oceaankorst gegenereerd. Deze 
schuift aan weerszijden van de keten naar opzij en na relatief korte t i jd (minder dan 200 
miljoen jaar) duikt ze onder en wordt weer in de onderliggende mantel opgenomen. 

Langs de zones waar de oceaankorst onderduikt en ook waar continenten met elkaar 
botsen ontstaan gebergteketens. Gesteentenmassa's worden omhoog gedrukt, en zodra 
ze zich boven het oppervlak verheffen worden ze aangetast door weer en wind en verpul
verd tot gruis (verwering). Het puin wordt weggewassen (erosie), bergafwaarts ge
transporteerd en afgezet als sediment. Het kan daar enige t i jd blijven hangen, maar 
tenslotte wordt het weer naar het oppervlak gebracht, vergruist of opgelost en verderop 
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weer neergelegd. De massa verplaatst zich van het continent naar de platzee en tenslotte 
wordt het op de bodem van de diepzee afgezet. Nu wordt het met de schuivende oceaan
korst meegevoerd naar een diepzeetrog, naar de diepere aarde gevoerd, verhit, samenge
perst, gedeeltelijk opgesmolten en gestold en in een volgende fase van gebergtevorming 
weer naar het oppervlak opgedrukt. De ontwikkeling begint nu weer van voren af aan. 

Zo bevindt zich de materie van de buitenkant van de aarde in een voortdurende kring
loop, die honderden miljoenen jaren kan duren, de gesteentencyclus. Het principe hier
van werd al door de eerder genoemde Hutton onderkend, maar het inzicht in dit proces 
heeft door de opkomst van de platentektoniek een nieuwe dimensie gekregen. In f ig . 1 
wordt deze cyclus in zeer vereenvoudigde vorm weergegeven. De vraag is nu: wat is de 
rol van het leven, de biosfeer, in dit dynamische geheel? 

transport 

verwering 

platentektoniek 

Fig. I. De gesteentencyclus vanuit fysiscli-c/winiscli oogpunt. 

De biosfeer en cle gesteentencyclus 

Door hun bijzondere positie op de grensvlakken van gesteenten, water en lucht en in het 
hcht van de zon zijn levende systemen met name actief betrokken b i j die processen van 
de gesteentecyclus die zich nabij het oppervlak van de aarde afspelen: verwering, erosie 
transport en sedimentatie. Om enig inzicht te verkrijgen in de aard van deze biologische 
interventie dient men zich rekenschap te geven van de tegenstelling tussen de geringe 
snelheid van platentektoniek en gebergtevorming vergeleken met de enorme activiteit die 
levende systemen over een groot deel van het aardoppervlak ontplooien. Voor het leven 
noodzakelijke voedingsstoffen, zoals fosfaat, ijzer, koper of molybdeen worden slechts 
mondjesmaat vanuit de diepte van de aarde aan de biota aangeboden. De biologische 
activiteit kan alleen in stand worden gehouden doordat de natuurlijke selectie een groot 
aantal mechanismen heeft voortgebracht waarmee organismen de zeer karige stromen 
van voedingsstoffen ten eigen bate kunnen exploiteren. 

Ten eerste wordt een verhoogde toevoer van voedingsstoffen verkregen doordat het 
verweringsproces sterk door biologische systemen wordt geïntensiveerd. Schimmels 
bacteriën en plantewortels dringen door in kleine barstjes in het moedergesteente en 
creeeren micromilieus waar mineraalkorrels gemakkelijk kunnen desintegreren. Voor de 
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Fig. 2. De gesteentencyciiis vanuit biologiscli oogpunt. 

biologie is het verweringsproces te vergelijken met mijnbouw: het onttrekt de noodzake
lijke grondstoffen aan het gesteente en stelt ze ter beschikking aan het leven. 

Vervolgens worden de voedingsstoffen door hergebruik lange t i jd in circulatie gehou
den. Een belangrijke rol hierbij vormen de verweringslagen of bodems. Ze vormen een 
noodzakelijk substraat voor de vegetatie: dood plantenmateriaal wordt er door orga
nismen afgebroken, en de vrijkomende nutriënten kunnen opnieuw door de planten wor
den benut. Opvallend is, dat voedingsstoffen die in overmaat worden aangeboden veelal 
worden uitgewassen of aan de biologisch gekatalyseerde circulatie worden onttrokken 
door opslag in de weefsels, door precipitatie of evaporatie, terwijl groeibeperkende stof
fen meestal zeer efficiënt worden hergebruikt. Zo worden de stromen van voedingsstof
fen door de levensgemeenschappen omgeleid, zodanig, dat ze aan de plaatselijke behoef
te zijn aangepast. 

Hoewel levende systemen bij het verweringsproces de afbraak van gesteenten sterk be
vorderen zijn er vele mechanismen ontwikkeld waarmee het resulterende puin, in de 
vorm van de voor de biota zo belangrijke bodems, op z'n plaats wordt gehouden. Be
groeiing, wortels en slijmafscheiding dragen hiertoe b i j . Het hergebruik van voe
dingsstoffen is echter nimmer volledig. De door de biota gekatalyseerde cycli zi jn lek en 
op langere termijn worden de voedingsstoffen verdund. Levensgemeenschappen worden 
ondermijnd en verdwijnen; de bodemlaag wordt weggewassen en vers gesteente komt 
aan de oppervlakte. Het gehele proces kan nu opnieuw beginnen. Inmiddels kunnen de 
weggewassen voedingsstoffen stroomafwaarts de biologische activiteit opnieuw stimule
ren. Zo wordt tenslotte het leven in de oceaan door deze stroom van voedingsstoffen on
derhouden. 

Uiteindelijk worden de afgewerkte eindproducten van het leven op de bodem van de 
diepzee gedeponeerd en ingesloten in het langzaam accumulerende sediment. Door de 
platentektonische bewegingen wordt het afval naar een diepzeetrog vervoerd; de sedi
mentmassa wordt blootgesteld aan hoge temperaturen en druk en bi j gebergtevorming 
opnieuw omhoog gestuwd. Het vormt nu wederom de grondstof voor een nieuwe cyclus. 
Zo dient de platentektoniek niet aheen als riool voor het leven, maar verzorgt ze ook 
de regeneratie van verse nutriënten uit de afvalstroom. Het is daarom de vraag of zonder 
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platentektoniek het leven zich lang op aarde zou kunnen handhaven. In figuur 1 is de 
klassieke, geologische visie op de gesteentencyclus afgebeeld; figuur 2 geeft ter vergelij
king hetzelfde proces, maar nu gezien vanuit biologisch oogpunt. 

Toxische sloffen 

Geheel anders is het gedrag van levende systemen t.a.v. toxische stoffen. Deze kunnen, 
evenals de nutriënten, bij verwering van gesteenten worden vrijgemaakt. Daarnaast ko
men giftige verbindingen in lucht of water voor en kunnen ze zelfs als bijprodukt van 
biologische reacties worden gegenereerd. Er is een groot aantal mechanismen beschreven 
waarmee giftige stoffen actief uit biologische systemen worden geweerd. Zo kunnen 
zware metalen zich ophopen in bacteriecelwanden en zo buiten bereik van de cehulaire 
machinerie worden gehouden. 

Met zware metalen beladen dode of levende organismen worden veelal in sedimenten 
opgenomen, zodat het bovenstaande water wordt gezuiverd. In de oceaan worden giftige 
stoffen op deze wijze onttrokken uit de bovenste waterlagen, waar planktonische orga
nismen kunnen bloeien. In tegenstelling tot de voedingsstoffen worden de toxische stof
fen dus in het algemeen uit de biologische circulatie geweerd of zelfs actief uit de biosfeer 
verwijderd. Soms kunnen ze echter in nuttige of onschadelijke stoffen worden omgezet 
en dan in de nutrientencycli verder worden verwerkt. Uiteindelijk zal de meeste gifstof
fen hetzelfde lot beschoren zijn als de afgewerkte resten van de biota: in één of andere 
vorm zullen ze in het diepzeesediment worden opgenomen en door de interne dynamiek 
van de aarde pas na lange t i jd weer in circulatie worden gebracht. 

Eén aspect dient nog te worden vermeld. De interactie van het leven met de gesteenten
cyclus, zoals hierboven beschreven, kost energie. Zonder zonlicht zou het proces spoedig 
tot een einde komen. Het licht wordt door de biota ingevangen en omgezet in chemische 
energie. Deze energie wordt via een fijnmazig netwerk door de biosfeer gevoerd en zet 
de gehele machinerie in werking. Uiteindelijk verdwijnt het in een laagwaardige vorm 
in de ruimte. 

De biosfeer is een uiterst complexe en hoog geënergetiseerde schil rond de aarde. De 
geochemische materiaalflu.xen verstrengelen zich hier tot uiterst complexe netwerken, die 
zichzelf organiseren en in stand houden. In een vroeg verleden zijn ze uit niet-biologische 
geochemische fluxen voortgekomen. Dit is het leven: een bijzonder geochemische pro
ces. Biochemie is een speciaal onderdeel van de geochemie. 

Deze algemene beschrijving van de interactie tussen de biota en de gesteentencyclus 
vat op eenvoudige wijze samen hoe voor het leven belangrijke stoffen zich in de biosfeer 
zullen gedragen. In de praktijk zullen de processen ingewikkelder verlopen, vooral door
dat niet-biologische processen voortdurend de acdviteit van de biota verstoren. Niette-
mm is het frappant hoezeer de realiteit van deze algemene regels door een uitgebreide 
microbiologische en ecologische literatuur wordt gesteund. 

Glazen bollen - de biosfeer als huishouden 

De meest sprekende illustratie van de genoemde principes zijn dichtgesmolten glazen 
bollen van ongeveer 20 cm diameter die door EcoSphere Accociates in Tucson, Arizona 
in de handel worden gebracht, De bollen zijn voor drie-kwart met zeewater en voor een 
kwart met lucht gevuld. Er zijn algen en kleine rode garnaaltjes in opgesloten, en onge
twijfeld ook een rijke bacterieflora. Op de bodem ligt wat f i j n grind. Alleen hcht en 
warmte kan met de buitenwereld worden uitgewisseld. Volgens opgave van de producent 
kunnen de garnaaltjes 10 jaar in leven blijven. Om dit uiterst complexe en fragiele 
systeem gaande te houden moeten twintig chemische elementen al die t i jd zeer efficient 
worden hetgebruikt. Vele toxische verbindingen worden voortdurend uit de biochemi-
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sche circulatie geweerd. Men kan dergelijke afgesnoerde biologische gemeenschappen als 
afzonderlijke biosferen beschouwen. Met soortgelijke systemen in het groot wordt mo
menteel geëxperimenteerd ten behoeve van biosferische experimenten en lange bemande 
ruimtereizen. 

Indien de bovenstaande eenvoudige regels voor de biologische beïnvloeding van de 
gesteentencyclus op aarde juist zijn zou men de biosfeer met een huishouden kunnen ver
gelijken. Wi j leiden de voedsel- en energiestromen door onze woning, verwijderen het 
vuil en zorgen dat alles op z'n plaats staat, zodat we zo aangenaam mogelijk kunnen 
leven. Ook in de biosfeer wordt van de voedsel- en energiestromen efficiënt gebruik ge
maakt en schadelijke stoffen worden zoveel mogehjk buitengesloten. Het ziet ernaar uit, 
dat de chemische toestand in de biosfeer wordt geoptimaliseerd ten behoeve van de 
voortgang van het leven, en wel door het leven zelf. 

De gelijkenis tussen de biosfeer en een huishouden is niet meer dan een analogie en 
men moet oppassen met de vergelijking te strak door te voeren. Zo is het duidelijk, dat 
de ordening die door het leven aan de biosfeer wordt opgelegd niet het resultaat is van 
bewust overleg en een door een intelligent wezen gestuurde organisatie. De enige sturen
de factor is de natuurlijke selectie en de organisatie die wij waarnemen is spontaan tot 
stand gekomen. Automatisch vlechten zich de voedselketens aaneen zodat een schifting 
tussen voedings- en toxische stoffen wordt aangebracht. Voedingsstoffen worden naar 
de biosfeer toegezogen en hun beschikbaarheid wordt door hiernieuwd gebruik ver
hoogd; toxische stoffen worden uit de biosfeer verdreven. Dit beeld van een zichzelf re
producerende biosfeer die zelf actief optimale omstandigheden voor z'n voortbestaan in 
stand houdt is misschien de meest sprekende en best gedocumenteerde illsutratie van het 
Gaia principe. 

Gaia ondermijnd 
Hoe aantrekkelijk het Gaia-concept moge zijn, als weergave van de werkelijke gang van 
zaken op onze planeet is het toch ontoereikend. Men kan hoogstens zeggen, dat er een 
tendens bestaat in de biosfeer naar biologisch gereguleerde optimahsering en stabilheit. 
Maar er zijn ook talloos veel voorbeelden bekend waar een biologisch gestabiliseerde 
toestand wordt gedestabiliseerd. Dat hoeft dan niet eens door uitwendige invloeden te 
gebeuren; de ondermijning kan ook het gevolg zijn van de werking van het stabihserende 
systeem zelf. 

Een alledaags voorbeeld is het helmgras uh de duinen. Deze plant is een pionier die 
zich voedt door v r i j in het zand voorkomende nutriënten in te vangen. Helmgras gedijt 
dus het best in zand dat regelmatig door de wind wordt verstoven of van elders door de 
wind wordt aangevoerd, want hierdoor komen voortdurend nieuwe nutriënten ter be
schikking. Helm is uitermate geschikt om stuivend zand in te vangen en doordat het kor-
rehge sediment tussen de plantjes vr i j aan het oppervlak komt vormt het weinig belem
mering voor de verdere verstuiving. De omstandigheden waaronder helm kan gedijen 
worden dus door de plant zelf geoptimaliseerd. De groei van helm zal echter tevens een 
verhoging van het gehalte aan organische stof in de zandige bodem ten gevolge hebben 
en hierdoor krijgen concurrerende plantengemeenschappen een kans die de opgeslagen 
nutriënten kunnen recyclen. Zo kan helm verdrongen worden door de opkomst van con
dities waartoe het zelf heeft bijgedragen. 

Zuurstof 
Een tweede voorbeeld is de accumulatie van zuurstof in de atmosfeer, een dramatische 
gebeurtenis die ongeveer 2 miljard jaar geleden heeft plaatsgevonden en waarnaar hier
boven al werd gerefereerd. Algemeen wordt aangenomen, dat de aardatmosfeer voor die 
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t i j d weinig of geen zuurstof heeft bevat. Door z'n sterk oxiderende eigenschappen is 
zuurstof een zeer toxische verbinding: evenals door chloor in het toilet wordt organische 
stof door zuurstof gemakkelijk omgezet in koolzuur en water. De organismen die nu met 
zuurstof tn contact komen kunnen alleen overleven doordat ze voorzien zijn van een r i jk 
arsenaal aan detoxificerende mechanismen. 

Figuur 3 geeft het mechanisme weer waardoor de zuurstofontwikkeling heeft kunnen 
plaatsvmden. Zuurstof is een bijprodukt van de fotosynthese, het proces waarbij bepaal
de microorgamsmen, algen en planten de energie van de zonnestraling omzetten in de 
chemische energie waarvan alle verdere leven afhankelijk is. Koolzuur en water worden 
omgezet in organische stof en zuurstof en deze verbindingen worden bij de ademhaling 
weer m koolzuur en water omgezet. Deze biologisch gekatalyseerde cyclus van koolstof 
moet al vroeg na het ontstaan van het leven op gang gekomen zijn 

De cyclus is echter lek: een klein gedeelte van de gevormde organische koolstof wordt 
in sedimenten ingesloten en kan daar zeer lang verblijven. Zo kon een gigantisch reser
voir aan organisch koolstof in de aardkorst worden gevormd. Voor ieder molecuul orga
nisch koolstof dat zo aan de biologische circulatie werd onttrokken werd één molecuul 
zuurstof vrijgemaakt. Oorspronkelijk kon dit zich echter niet in de atmosfeer ophopen 
Het reageerde onmiddelijk met gereduceerd ijzer en zwavel en bijgevolg werden grote 
reservoirs aan geoxideerd ijzer en zwavel (roest en gips) samen met het gereduceerde 
koolstof in de aardkorst opgeslagen. Karakteristiek voor de vroege ontwikkehng van de 
aarde is daarom een geleidelijke trend waarbij steeds meer ijzer en zwavel van de geredu
ceerde in de geoxideerde vorm werd gebracht. Tenslotte werd nog zo weinig gereduceerd 
Ijzer en zwavel naar het oppervlak gebracht dat vr i j zuurstof zich in de atmosfeer kon 
gaan ophopen. 

De oorspronkelijke biosfeer, die uiteraard was aangepast aan een zuurstofvrije atmos-
teer werd plotseling geconfronteerd met een alomtegenwoordig giftig gas. Nakomehn
gen van dit vroege leven vindt men nog in moerassen, sommige onderzeese sedimenten 
en in onze ingewanden. Slechts een fractie van de aanwezige organismen kon zich aan 
de nieuwe vijandige omstandigheden aanpassen en leerde er zelfs dankbaar gebruik van 
maken. Z i j vormden de aanzet voor een indrukwekkende ontplooiing van de biosfeer 
Wijzelf z i j n voor ons voortbestaan geheel van zuurstof afhankelijk. Ook hier werd door 
de ontplooiing van het leven zelfeen mondiale miheukrisis ontketend waarbij een stabili-
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Fig. 3. Koppeling van de biologiselie en geologisclie cycli van organiscli koolsiof, 
zuurs/of; de lierkonisl van zuurstof in de atmosfeer. 
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serend biologisch regelsysteem werd vernietigd en door een nieuw vervangen. 
Merk overigens op hoezeer de aanwezigheid van zuurstof in onze atmosfeer bepaald 

is door de werking van de platentektoniek: door de inwendige bewegingen van de aarde 
wordt het reliëf van het aardoppervlak steeds opnieuw gecreëerd. Voortdurend ontstaan 
sedimentatiebekkens waarin het organische koolstof kan worden opgehoopt, zodat het 
zuurstof kan vrijkomen. Pas honderden miljoenen jaren later wordt het ingesloten orga
nische materiaal weer bij gebergtenvorming naar het oppervlak gevoerd en kan dan als
nog met zuurstof reageren. 

Cultuur 
Een derde voorbeeld van een levend systeem waarvan de ontwikkeling verstorend werkt 
op een evenwichtssituatie op aarde is de mens. Door een unieke combinatie van werk-
tuiggebruik, abstract denken en taal kon de evolutie zich buiten het lichaam verplaatsen 
en kon de aarde aan de mensehjke cultuur worden onderworpen. Hierdoor zijn geoche
mische fluxen aan de gang gezet die de natuurlijke veelal in de schaduw stellen. De kern 
van het probleem is samengevat in f ig . 4. T.o.v. de natuurlijke situatie zijn de extractie 
van grondstoffen uit de omgeving, het gebruik ervan en ook het verwijderen van het af
val sterk geïntensiveerd. Nieuwe en niet-natuurlijke chemicahën worden op grote schaal 
in circulatie gebracht en ook zijn de culturele behoeftes aan grondstoffen kwahtatief 
sterk verschillend van de natuurlijke. De f i j n geschakeerde subtiel op elkaar inspelende 
natuurlijke mechanismen voor hergebruik en detoxificatie zijn binnen de cultuur nog 
weinig tot ontwikkehng gekomen. De cultuur is een fenomeen dat met explosieve kracht 
de aarde overwoekert en door de voortdurende ontwikkeling van de technologie steeds 
van aard verandert. 

Zoals bekend heeft deze woekering een diepe invloed op het globale ecosysteem. Maar 
in tegenstelling tot wat algemeen wordt gedacht is deze invloed ook zeer oud. Vanaf z'n 
vroegste bestaan, veel meer dan een miljoen jaar geleden, heeft de mens door verbran
ding enorme gebieden ontbost. Het is zeer waarschijnlijk, dat hierdoor de erosiesnelheid 
dramatisch is toegenomen. De fluxen van nutriënten van land naar zee werden versterkt 
en veroorzaakten algenbloei in de oceaan. Hierdoor werd het broeikas-gas C02 uit de 
atmosfeer onttrokken en als dode organische stof op de bodem van de zeeën gedepo
neerd. Een afkoehng van het khmaat zal het gevolg geweest zi jn. Het is daarom niet on
waarschijnlijk, dat onze voorouders in een grijs verleden de i js t i jd letterlijk hebben aan
gestoken, of althans de intensiteit van deze khmaatsveranderingen sterk hebben beïn
vloed. 

De ontplooiing van de culturele krachten is nog in vohe gang en over de afloop tasten 
we in het duister. Sommigen putten hoop uit de gaia hypothese in de veronderstelling, 
dat de natuurlijke tendens tot homeostase ons van een catastrofe zal vrijwaren. Maar 
zo'n opvatting is uiterst oppervlakkig en ook geheel strijdig met de opvattingen van Lo
velock. De geschiedenis laat zien, dat de aarde voortdurend van gedaante verandert; 
soms zijn die veranderingen geleidelijk en dan weer plotseling en catastrofaal. De gaia 
hypothese postuleert niet meer dan dat er in de biosfeer een tendens bestaat tot stabilisa
tie en optimalisering van het milieu voor de biota; enerzijds worden fluctuaties in het 
milieu hierdoor tegengegaan, anderzijds wordt door de werking van de biologische regu
latie het systeem uit z'n balans gehouden en wordt juist daardoor de mogelijkheid ge
schapen tot ingrijpende veranderingen. 

Het is mogelijk, dat vele van de mondiale regelmechanismen waardoor voorheen de 
omstandigheden voor het leven geschikt werden gehouden thans door de culturele ont
wikkeling worden vernietigd. Indien dit zal leiden tot een katastrofe zal waarschijnlijk 
een nieuwe opbloei van het leven volgen. Maar of de mens daarbij inbegrepen zal zijn 
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Fig. 4. De gesleeiilencycliis vanuit cultureel oogpunt. 

is de vraag. Wereldwijde onderzoeksprogramma's zoals "Global Change" vormen een 
eerste stap naar een beter begrip van de problematiek in z'n volle omvang. Maar dat is 
met genoeg. Uiteindelijk zal een diepgaande maatschappelijke reorganisatie nodig zi jn. 
Indien de voortgaande verandering op enigerlei wijze beheersbaar zal kunnen worden ge
houden kunnen nieuwe en ongekende kansen ontstaan, zowel voor de mensheid als voor 
de natuur. 





DE DOORDRINGBARE COMPUTER 

door 

l.S. Herschberg 

1. Typering van de Icralcer en zijn weric 

De toehoorder zij gewaarschuwd: het onderwerp van deze voordracht is niet geheel com
me i l faut: wie zich met Itraken ophoudt laadt tenminste de schijn van oneerbaarheid op 
zich. Een tweede waarschuwing is ook op haar plaats: wie zich met "kraken" ophoudt 
werkt aan de rand van de legahteit. Wehswaar is de handeling nog niet binnen het bereik 
van de strafwet, doch de commissie-Franken heeft in haar rapport d.d. april 1987, geti
teld "Informatietechniek en Strafrecht" zich ferm voorgenomen bepaalde vormen van 
kraken binnen het bereik van het strafrecht te brengen. Kortom, het onderwerp van deze 
voordracht is min of meer louche. 

Anderzijds echter staat het zowel journalistiek als maatschappelijk in het centrum van de 
belangstelhng, getuige de niet-aflatende stroom van berichtgeving door bezorgde bladen, 
die niet nalaten van t i jd tot t i jd en met steeds toenemende frequentie het gekraakt zi jn 
van systemen aan de kaak te stehen en aan de grote klok te hangen. 

Vooraleer we op het onderwerp kunnen ingaan ben ik u een definitie schuldig van het 
begrip "kraken". Een wezenstrek hiervan bestaat erin dat de bedrijver van deze daad, 
uitgaande van minimale voorrechten (wellicht zelfs in het geheel geen voorrechten), zich 
weet op te werken tot het niveau van privileges die in de strikte zin slechts de eigenaar van 
het systeem zouden behoren toe te komen. Daarbij passen enkele kanttekeningen: in de 
eerste plaats gaat het hier vaak om systemen met enkele duizenden, zo niet tienduizenden 
gebruikers ("Jan en alleman"); in de tweede plaats wordt gesteld dat de eigenaar van het 
systeem zuinig en verstandig privileges uitdeelt. Het zal duidelijk zijn dat hieruit voort
vloeit dat een kraker slechts gedefinieerd kan worden in verhouding tot de niet open
baarheid van de gegevens. Een inbreuk, hoe vergaand ook, op de registers van de burger
lijke stand kan niet als zodanig gelden, omdat de wet bepaalt (BW artikel 16 hd 5), dat 
deze registers openbaar zi jn. Een kraak kan derhalve leges omzeilen, maar geen wezen
l i jk vertrouwelijke informatie aan de dag brengen. 

2. De l<ral<er, zijn hcennis en zijn Icennen 

Een kraak bestaat dus uit het openbaar maken, althans aan de kraker, van informatie die 
de eigenaar van het systeem bedoeh voor zich te houden. Het is onze ervaring dat zo een 
kraak niet al te moeilijk bl i jk t . Weliswaar is het niet iedereen gegeven zo een kraak te zet
ten, maar het aantal der jonge begaafden die daartoe wel in staat zijn groeit gestaag; zij 
wisselen bovendien met elkaar ervaringen uit, zodat men veihg kan stellen dat mogelijk
heden van doordringing zich als een lopend vuurtje door de gemeenschap van krakers 
verspreiden. 

Zo is, terecht o f ten onrechte, de toestand in Nederland en daarmee in het overgrote 
deel van onze westerse wereld, waarvan Nederland slechts één of een krappe twee procent 

Natuurkundige Voordrachten N.R. 66. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor 
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 29 september 1986. Op schrift gesteld door Prof. Dr. 
H.J . van den Herik, Rijksuniversiteit Limburg. 
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uitmaakt. Naar de oorzaken Iaat zich licht gissen. Toen zo een kwart eeuw geleden com
puters bij grote bedrijven hun intrede deden was het aantal "deskundigen" rondom een 
enkele computer van de orde van grootte van een dozijn. Deze deskundigen hadden hun 
handen er vol mee, dag, nacht en de weekenden niet uitgesloten, het eigenzinnige appa
raat zinvol in te zetten. Geen van het dozijn dacht er ook maar aan tegen de computer te 
ageren: het werken ermee was al moeilijk genoeg. Sociale controle, in de informeelst mo
gelijke zin was dan ook aan de orde van de dag en dus was van een kraak geen spraak. 

Kom daar nu nog maar eens om: het dozijn deskundigen is uitgegroeid tot twintig gros of 
meer gebruikers, verspreid over een land, een werelddeel of zelfs de gehele aarde, die men 
als eigenaar van het systeem niet eens meer kan kennen, laat staan dat enige vorm van so
ciale controle over hen nog mogelijk zou zijn. Hinc ihae lacrimae. Kwantificerend kun
nen we stellen dat het aantal actieve gebruikers sinds deze prille dagen met een factor 100 
tot 1000 verruimd is: een stoel-reserveringssysteem als dat van de K L M gaat prat op 2000 
gebruikers, American Airlines stoft op minstens 10.000. 

Het verwondert dan ook allerminst dat in het begin van de jaren zestig er nog geen be
hoefte aan beveiliging was. Het verwondert evenmin dat men in de jaren tachtig daar
aan een dwingende behoefte gevoelde. De subtiele conclusie is helaas dat beveihging als 
arrière-pensée aan onze systemen is toegevoegd om, achteraf, misbruik, waaronder kra
ken, te vermijden. Er doet zich nu een antinomie voor: kon men zich in het eerst veroor
loven een systeem zo lek te laten als een vergiet, men eist nu dat het zo dicht is als een 
snelkookpan. Men behoeft geen ingenieur te zijn om te steUen dat een snelkookpan 
(want er staat nogal wat druk op de ketel!) beter niet geconstrueerd kan worden door één 
voor één de gaatjes uh het vergiet dicht te lassen. Strikt genomen is deze metafoor nog te 
gunstig: bij een vergiet liggen de gaatjes in regelmatige vijftallige patronen rondom een 
centraal gaatje en dit zestallige patroon herhaah zich in lengte en breedte op regelmatige 
afstanden. Niet echter aldus onze lekken in de beveiliging, die zich zonder klaarblijkelij
ke regelmaat op regelloze afstanden en op onvoorspelbare plaatsen voordoen. Het dicht-
lassen is mede daardoor onbegonnen werk . . . 

3. Lekken en achtergronden 
Het optreden van lekken wordt mede in de hand gewerkt door de omvang van de bestu
ringsprogrammatuur. Voor een zeer populair systeem wordt geschat dat het 10 miljoen 
opdrachten omvat, ofwel naar schatting 5000 mensjaar aan werk. 

Mag ik dan betwijfelen of het zelfs een bovenmachtig oog gegeven is zo een gigantisch 
opus nog te overzien? Inderdaad bl i jkt dat op elk gegeven tijdstip 100 a 200 fouten be
kend zi jn, maar nog niet gerepareerd; een reparatie sleept trouwens niet zelden een nieu
we fout in haar kielzog mee . . . We zijn reeds lang voorbij de t i jd dat we konden zeggen: 
"De dappere Michael / weet den brand / met zijn hand / uit te blussen". 

Toegegeven, niet al deze fouten druisen tegen de beveiliging in , niettemin bl i jk t in de 
praktijk dat elke fout, hoe ver verwijderd ook van de beveiliging, een wezenlijke bedrei
ging van de beveihgbaarheid inhoudt. Dit is de achtergrond; wij veranderen het toneel en 
richten nu de schijnwerper op de kraker. 

4. De begaafde jongeman 
H i j is jong (en dat ik over hem en niet over haar spreek ligt niet in mi jn aard maar in de 
feitelijkheid). Er bestaat, met uw goedvinden of niet, een bevolking van jonge lieden, in 
leeftijd uiteenlopend van 13 tot wellicht 25, met een natuurlijke affimteit tot systeemken
nis. De handboeken, vaak meters lange, droog en slecht gestelde systeembeschrijvingen 
behelzend en vaak niet vrij van interne tegenspraak in dor proza, worden door hen met 
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rode oortjes verslonden. Niet alleen dat, maar zij onthouden ook nog elk woord zonder 
dat ze daarvoor bewust moeite doen. Sterker nog, het is gesprekstof van alle dag binnen 
deze begaafde kring: het gesprek hoeft zich niet aheen mondeling af te wikkelen, het kan 
zich ook via een elektronisch prikbord afspelen. Zo ontstaat een generatie van overbe-
gaafde, zij het eenzijdig begaafde jonge lieden voor wie systemen even vanzelfsprekend 
zijn als voor Mozart de compositie: lag er voor Wolfgang Amadeus niet al t i jd een viool
kist open en stond het clavecimbel niet altijd te spelen klaar? Zo min als Mozart wist dat 
componeren moeilijk was, zo min beseffen deze jongemannen dat doordringing een 
kunst is. Let wel: met deze woorden is niet gesteld dat kraken allemanswerk is: begaving 
en diepgaande kennis zijn een onontbeerlijke voorwaarde. Gegeven echter deze voor
waarden bl i jk t het niettemin in een handomdraai te gelukken. Een enkel voorbeeld ter i l 
lustratie: twee jongemannen, in de geschetste gevoelige leeftijd, kregen van een vage 
bondgenoot een telefoonnummer met de mededeling dat zich achter dit nummer welis
waar een computerlijn verschool, maar dat deze met driehonderd bit per seconde niet 
aanspreekbaar was. De gelukkige ontvangers konden echter, luxueuzer maar duurder, op 
vier maal deze snelheid communiceren. 

Het eerste wat zij leerden was de aard van het systeem. Voor een goed begrip: elk systeem 
heeft de hebbelijkheid zich te melden met een inleidend schermbeeld in de geest van 

GOEDENDAG D I T IS U W VRIENDELIJKE XYZ-SYSTEEM 

PLEASE L O G I N 

Het was onze krakers-in-spe daarmee op de eerste bhk duidelijk dat zij verbonden waren 
met een VAX-systeem. Om de koper van zo een systeem toegang te verschaffen tot het 
gekochte worden deze machines uitgerust met één of twee almachtige wachtwoorden, na
melijk "demo" en "games", met bijbehorende gebruikersnamen. Pas de tweede poging 
(zoals ze met spijt in hun stem vertelden) was raak: 

GAMES GAMES 

verschafte de aanroepers alle bevoegdheden die zij zich maar konden wensen. Voor onze 
krakers was de rest slechts een zaak van volharding: hoe grijpt men gevoelige informatie 
uit bestanden die, in strekkende meters boek uitgedrukt, wel een hectometer beslaan? 
Gelukkig kwam hun de systematiek van het systeem zelf te hulp. Gevoelige bestanden 
droegen namen, die deze gevoeligheid allerminst verhulden. Zo vonden z i j , onder veel 
andere, een memorandum dat voorstelde de beveiliging van het onderhavige systeem op 
een specifieke manier te verbeteren: de opsteller van het memorandum had zich echter 
niet bedacht dat hij bij de gegeven onveihgheid van het systeem zo een notitie nooit bin
nen het systeem zelf had mogen opslaan . . . Sterker nog, uit een ander memorandum, 
eveneens opgeslagen in dit vermoedelijk doordringbare systeem, bleken meesterwacht-
woorden voor dertien andere systemen. 

In de praktijk betekende dit dat de krakers niet langer met Groningen behoefden te com
municeren, maar konden volstaan met Den Haag of Rotterdam, met een overeenkom
stige reductie in de telefoonkosten per uur . . . 

De kroon op het werk werd gezet toen zij op grond van hun informatie ontdekten dat 
er een bestand bestond dat zij konden bereiken onder de benaming "008 + " . Anders dan 
008, uw bekende informatienummer, gaf dit bestand bij een gegeven telefoonnummer de 
tenaamstelling en bovendien, als het nummer om wat voor reden dan ook niet in de tele
foongids prijkte, de indicatie " G E H E I M " . Met deze wetenschap is het niet moeilijk 
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meer de Personal Computer van de kraker in te schakelen om 10.000 opeenvolgende tele
foonnummers af te tasten. Verschijnt de indicatie " G E H E I M " , dan slaat de kraker het 
nummer op, zo neen, dan gaat hij over tot het volgende nummer. Op deze wijze gelukte 
het, doordat de krakers zich concentreerden op "bancaire wi jken" in het hart van onze 
grote steden een oogst te verwerven van circa 50 procent numiners in computerlijnen, 
hetgeen bevestigd kon worden doordat deze nummers, indien opgebeld, antwoorden met 
de bekende pieptoon van 1000 Hz, een klein octaaf hoger dan de c van uw piano. 

5. De nalatige systeembeheerder 
Bijna en passant kwamen bij deze "kraak" ook overigens vrijwel alle denkbare fouten 
tegen de beveiliging aan het licht. Wat dacht u er bijvoorbeeld van dat men over pro
gramma's beschikt om ongebruikelijke activiteiten te signaleren, maar nalaat deze pro
gramma's aan het werk te zetten dan wel de resultaten niet eens beziet? Dankzij deze fout 
heeft het kunnen gebeuren dat de krakers zich zes weken lang 's nachts naar hartelust in 
het systeem hebben mogen bewegen, zonder dat iemand iets was opgevaUen, hoewel het 
achteraf mogelijk bleek hun activheiten op de seconde nauwkeurig te reconstrueren. Ik 
geef het u alweer toe: de krakers hadden met voorbedachte rade hun werkzaamheden 
naar de nacht verplaatst en er bovendien nog zorg voor gedragen dat hun terminal de eni
ge actieve gebruiker representeerde, er aldus voor wakend dat geen medegebruiker zelfs 
maar hun aanwezigheid binnen het systeem zou kunnen constateren. Maar niettemin, 
wat denkt u van de beveiligingsmerites van een systeem dat elke gebruiker desgevraagd 
ervan in kennis stelt hoeveel medegebruikers hij bij aanmelding zou hebben? Wat denkt 
u verder van een systeem waarop, in wezen onbeschermd, zich de wachtwoorden van de 
dertien andere netwerk-partners bevinden? Wat denkt u voorts van een systeem dat niet 
kan vergeten, zoals bl i jkt uit een lijst van wanbetalers die zich, naar het schijnt, tot vele 
jaren her uitstrekt? Bij al het bovenstaande twee kanttekeningen: ik klap niet uit de 
school, want deze hele tragikomedie hgt besloten op de voorpagina van de Volkskrant 
van 15 februari 1986. In de tweede plaats is dit systeem slechts een voorbeeld, noch voor
beeldig slecht, noch voorbeeldig goed. 

Het valt gezien de ervaring van mijn leerstoel met kraken en krakers niet moeilijk syste
men aan te wijzen die nog minder beschermd zijn, terwijl men na veel zoeken met Dioge
nes' lantaarn er ook wel enige kan aanwijzen die aan alle redelijke eisen voldoen. 

6. Vriendelijlc of veilig? 
Voor het gros van de systemen geldt echter onverminderd de uitspraak: "de beveihging 
schommelt tussen matig en knudde". Ook voor deze krasse uitspraak kan men redenen, 
althans vergoelijkingen aangeven. 
Het gebruik van computers, van persoonlijke apparaten tot die van de grootste maat, is 
immers al tien jaar lang in de ban geraakt van de ten onrechte zogenoemde "gebruikers
vriendelijkheid". Dit begrip schijnt in te houden dat iedereen met een computer moet 
kunnen omgaan, ongeacht onderscheid van geloof, geslacht, ras of zelfs maar geestelijke 
bagage. Gebruikersvriendelijkheid houdt derhalve het slechten van beletselen in, terwijl 
elke beveiliging juist het opwerpen van barrières inhoudt, al was het maar door eens per 
dag een juist wachtwoord te eisen. Gebruikersvriendelijkheid en beveiliging zi jn , zo be
zien, diametraal tegengesteld; bij discussies, zo die al gevoerd worden, delft de beveili
ging in de praktijk onvermijdelijk het onderspit. 

Een tweede aangevoerde reden: om beveihgingsmaatregelen niet ernstig te nemen is het 
schoonschijnende argument dat beveiliging, naar beweerd wordt, wat extra machinetijd 
zou kosten, zeg eens 15 procent om de gedachten te bepalen, hoewel de schatting mij 
hoog l i jk t . Maar wat dan nog? Bezoekt u een installatie en komt u twee jaar later weer. 
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dan bli jkt de capaciteit zich door de werking van een onverklaarde natuurwet verdubbeld 
te hebben. Een eenvoudige berekening leert dat men in het ergste geval ten behoeve van 
de beveiliging de komst van de naast grotere machine met een maand of drie zou hebben 
moeten vervroegen - en zo een vervroeging valt binnen de foutenmarge van de leverter
mijn ... 

Tenslotte hoort men tegen beveiliging vaak aanvoeren dat deze geen meetbare voorde
len met zich meebrengt. Op zichzelf is dit juist, maar welke bankier, administrateur of 
zelfs minister zou het voor zijn verantwoording willen nemen dat ahe gegevens van zijn 
bank, administratie of departement in feite op straat liggen of toch tenminste naar wille
keur leesbaar en wijzigbaar zijn door een handjevol slimme snotjongens? De toestand, 
zoals wi j krakers vanaf den beginne en tot op heden, die aantreffen is, een gunstige uit
zondering niet te na gesproken, rondweg betreurenswaardig. Bovendien is deze toestand 
lijnrecht in strijd met wat ons ambtelijk of wettelijk wordt of zal worden bevolen. Im
mers, gebrek aan beveiliging houdt een gebrek aan de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer in, terwijl wi j krachtens wet en verdrag tot het laatste verplicht zi jn ... 

7. Kruipend over zeven fiorden 

Ik neem nu maar voetstoots aan dat de kraker die ik u beschreven heb van goede bedoe
lingen bezield is. Zo nee, dan opent zich een wereld van fraude, die geen grenzen kent, 
noch in de grootte van het verduisterde bedrag, noch in de reikwijdte. Goede bedoehn-
gen veronderstellend draagt dus de kraker de feiten voor aan de eigenaar van het systeem 
m den hoop uiterlijk morgen, zo niet eergisteren enige verbetering te brengen in een vol
gens hem en ons onaanvaardbaar nalatige omgeving. Daarbij wordt hi j geconfronteerd 
met niet minder dan zeven opeenvolgende reacties, die mijzelf geworden z i jn en die ik 
mi jn studenten bi j wijze van vaccinatie tracht in te scherpen. 

De eerste reactie is er een van puur ongeloof: het feit van de kraak wordt botweg ont
kend. Deze reactie is menselijk, al te menselijk, verklaarbaar: de systeemleverancier is -
hoe kan het anders? - overtuigd van de voortreffelijkheid van zijn systeem waarin zich, in 
zijn morele blikveld, een dergelijke fundamentele fout niet zou mogen voordoen en 
(dus?) niet voordoet. Een demonstratie door de kraker overwint dit ongeloof alras. 

De tweede reactie luidt stereotiep dat de kraker wehswaar een lekje gevonden heeft, 
maar dat men dit gerust kan bagatelHseren omdat het immers maar een " k l e i n " lekje 
voorsteh. Alsof de ervaring niet heeft geleerd dat elk " lek je" verruimd kan worden tot
dat het de kraker de volledige macht over het gekraakte systeem verleent. Kort gezegd: er 
bestaan geen kleine lekjes. 

I n de derde reactie wordt de kraker hemelhoog geprezen: men bestempelt hem tot een 
genie. Achter deze lofuiting verschuilt zich een theorie: weten wi j niet dat tegen genieën 
mets bestand is? Mogen we hieruit niet afleiden dat het systeem voor gewone mensen, 
waaraan geen geniahteh toekomt, nog veilig genoeg is? 

Als vierde reactie krijgt de kraker te horen dat hij zijn lek behoort te verzwijgen. Ook 
hierachter staat een twijfelachtige theorie, die namelijk steh dat een lek, zolang en voor
zover onbekend, in wezen geen lek voorstelt. Alsof krakers hun ervaringen niet uitwisse
len, door middel van prikborden of anderszins. 

Ten vijfde krijgt onze goedwillende kraker tenslotte de toezegging dat het euvel gerepa
reerd zal worden. Deze vijfde reactie gaat echter vergezeld van een blik in de keuken van 
de produktie van besturingsprogrammatuur: het huidige systeem is immers al over de ge
hele wereld verbreid en elke wijziging, zo al mogelijk, zou dus onoverzienbare gevolgen 
hebben. De aangewezen opvolger van dit systeem is helaas al in proefgebruik b i j een aan
tal Noord-Amerikaanse giganten van de industrie en wordt daarom als onaantastbaar en 
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onveranderlijk beschouwd. De opvolger daarvan weer is al evenmin beïnvloedbaar: heb
ben de software-leveranciers niet al van nature de neiging te weinig te laat af te leveren? 
We schromen er dus voor hun, met wie een contract al gesloten is, nog extra wijzigingen 
op te leggen. Maar, wordt de kraker verzekerd, in de daaropvolgende versie zal het lek 
worden gedicht. Als u meegeteld hebt en bovendien weet dat versies eenmaal per halfjaar 
verspreid worden, dan kunt u berekenen dat het rondweg anderhalf jaar tenminste duurt 
voordat de leverancier het gevonden lek zal hebben afgegrendeld. 

De zesde reactie is nu aan de beurt. Triomfantelijk kraaiend beh de leverancier de kra
ker op: "Jouw truc werkt niet meer!" En inderdaad, het krakende programma leidt tot 
een fout-reactie die het effectief uit het systeem verwijdert. Helaas, bij het afgrendelen 
van het lek heeft de leverancier zich tot kosmetische maatregelen beperkt. Wehswaar zijn 
de symptomen van het lek bestreden, maar aan een therapie van de onderliggende oorza
ken is men niet toegekomen. Het gevolg is dan ook dat de kraker binnen opmerkelijk 
korte t i jd , zeg een tiende van zijn oorspronkelijke inspanning, de beweerde reparatie 
weer weet te doorbreken. 

De zevende reactie, ten lange leste, is nog het meest opmerkelijk: de geslaagde kraker 
wordt door zijn chefs en diensgelijken ontmoedigd zijn onderzoek voort te zetten, in de 
vaderlijke stijl van "zou je dat wel doen?". Laat hij zich daardoor niet uit het veld slaan, 
dan wacht hem vaak een gesprek tussen directeuren, waarvan men kort verslag kan doen 
door de directeur van de leverancier aan het woord te laten: " K i j k , uw firma en de mijne 
zijn groot in de industrie en wij gedragen ons zoals het de groten past: wi j z i jn heren in 
het verkeer en het is nu eenmaal bekend dat heren zich niet schuldig maken aan onweL 
voeglijkheden als het lezen van andermans post. Nu geef ik u graag toe dat uw kraker in
tellectueel een aanzienlijke prestatie geleverd heeft, maar het feit b l i j f t helaas dat hi j 
daarmee bl i jk geeft gegeven van een wat opmerkelijke belangstehing". En dit laatste is 
keurige directie-taal, die zich onverbloemd laat weergeven als "zi t er aan die kraker van 
jou niet eigenlijk een luchtje?". 

8. Ethiek en etiquette 
Menigeen zal zich nu afvragen waarom mijn leerstoel nog steeds een actief aandeel neemt 
in de krakerij. De reden hiervoor kan ik u kort uiteenzetten: wij hopen, ondanks alle be
letselen, nog steeds op een betere, kraakvrijere wereld. Aan de totstandkoming hiervan 
willen wij een bijdrage leveren. Vroegere activiteiten zoals het publiceren van waarschu
wende, theoredsch getinte artikelen, zi jn vruchteloos gebleken. Goedschiks gaat het ken
nelijk niet, dan moet het, zij het met tegenzin, maar kwaadschiks. Wat doen we dus, in 
samenwerking met hart en verstand van goede krakers? W i j signaleren een lek (en lekken 
laten zich met angstwekkende regelmaat vinden) en stellen de eigenaar van het systeem 
daarvan in kennis. We gunnen hem een redelijke t i jd , zeg zes weken tot zes maanden, af
hankelijk van de omvang, moeilijkheidsgraad en reikwijdte van zijn systeem om zijn za
ken beter op orde te stellen. B l i j f t hij weigerachtig dan rest ons, zij het met uiterste tegen
zin, nog maar een middel: het publiceren van de aangetroffen nalatigheid. 

Hoezeer deze gedragswijze de betrokkenen en wellicht de samenleving ook tegenstaat 
menen wi j toch op grond van onze ervaring dat onze gedragswijze in overeenstemming is 
met de beste regel van de ethiek: "Handel steeds zo dat de essentie van uw handelen sa
menvalt met wat gij wenst dat de algemene wet zou z i j n " , aldus Kant die me de vertahng 
wel zal vergeven. 


