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De algemene ledenvergadering vond op 8 oktober 1990 plaats.
De periodiek aftredende bestuursleden mw. J. Evers en de heren P. de Loor en E. Talman werden herkozen.
De insteming van Prof. Dr. P. Sevenster (etholoog) om toe te treden tot het bestuur werd
te laat ontvangen om op de agenda vermeld te worden. De vergadering besloot hem als
bestuursHd te beschouwen, drie weken na bekendmaking van een voorstel hiertoe.
Ongeveer 50 leden bezochten op 19 oktober 1990 de nieuwe waterzuiveringsinstallatie
van het Hoogheemraadschap van Delfland. Z i j werden op deskundige wijze rondgeleid
en uitvoerig voorgehcht.
De maatschappij telde op 1 januari 1991, 476 leden.
De lezing die Prof. D.C. Koningsberger op 3 december 1990 voor de leden hield zal niet
in dit, maar in het volgend jaarboek gepubliceerd worden. Door uitzending naar de V.S.
kon hij geen tijd vinden om het manuscript op tijd voor publicatie, te leveren.
J . W . M . Evers
secretaris.
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HONDERD JAAR GELEDEN
L E Z I N G E N S E I Z O E N 1890-1891
Een bloemlezing en een commentaar

In een eerder artikel in deze rubriek is al eens betoogd, dat wetenschap bestaat uit de
innige samenhang van waarneming, theorie en experiment in een voortdurende opeenvolging. Een stelhng, die in de loop van de tijd vele malen is geformuleerd en herhaald,
omdat men telkens aan dit grondbeginsel moest worden herinnerd om te worden behoed
tegen de afdwaling in een schijnwetenschap.
Een mooi voorbeeld van een andere omschrijving van deze stelling is de volgende:
" A l s we het standpunt innemen waarin het als heel normaal beschouwd kan worden
dat geesten zich willekeurig bemoeien met het verloop van dingen in de wereld, zullen
alle wetenschappelijke onderzoekingen ophouden, aangezien we nooit meer kunnen vertrouwen en ons nooit meer kunnen verlaten op enig scheikundig experiment of enige
plantaardige of dierkundige soort...
Maar zoals we al zo vaak hebben gezien, dat de vooruitgang van de wetenschap keer
op keer als natuurlijk heeft onthuld wat eerdere generaties als bovennatuurlijk zagen,...
(Herman Casar Hannibal Schubert, 1848-1911, duits wiskundige)".
In dit hcht is het kenmerkend voor de zorgvuldigheid van de Maatschappij, dat - voor
zover was na te gaan - nergens in de verslagen van de lezingen van de Maatschappij tegen
deze grondstelling is gezondigd. Natuurlijk zijn er wel veronderstellingen gemaakt, die
later geen grond bleken te hebben, maar dan werden ze toch steeds met de nodige voorzichtigheid uitgedragen.
Een heel lang bewandeld zijpad van het weten is dat van de Generatio Spontanea, het
ontstaan van levende wezens uit dode stof. Er waren zelfs verschillende "bewijzen"
voor. Zo konden muizen uit een vuil hemd voortkomen. En paardeharen in water brachten wormen voort (WP). Het verschijnsel van de spontane opwekking kwam onder meer
in de lezing van M . Straub: "Over de methoden der Bacteriologie" ter sprake. Daarin
wordt aangegeven, dat verkenning van de wereld van de bacteriën begon met de "merkwaardige ontdekking van den grooten voorloper der bacteriologie, Antony Van Leeuwenhoek (1628-1723), die de leden van de Royal Society te Londen verbaasd deed staan
over zijn naïeve mededeehng, dat hij in het speeksel zijner tanden meer 'kleine diertjes'
had gevonden dan de Geünieerde Provinciën inwoners telde".
Een heel belangrijke ontdekking, waarmee men echter niet veel verder kwam omdat
het grote twistpunt over de mogelijkheid van het spontaan ontstaan van leven een vooruitgang op dat gebied danig in de weg zat.
Pas een goede honderd jaar na de waarnemingen van Van Leeuwenhoek werd door
Louis Pasteur (1822-1896) de besUssende stap gezet. H i j toonde aan, dat de generatio
spontanea onder experimentele omstandigheden nimmer kon worden waargenomen
(1861). Voorzichtig als een natuurvorser betaamt, deed h i j geen uitspraak over de generatio spontanea in het algemeen (WP). H i j kon daarbij aan het eerste ontstaan van het
leven in een heel ver verleden hebben gedacht.
De bevindingen van Pasteur vonden niet direct ingang. Sterker nog, zijn ideeën onder-
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vonden zelfs zeer grote weerstand. Op den duur werd de aanvaarding evenwel steeds groter. Van dat moment kon verder worden gewerkt aan het vaststellen van de eigenschappen van de talloze ontdekte bacteriën.
Men stelde vast:
" 1 . dat er in de micro-flora een groot aantal soorten is, even scherp van elkaar onderscheiden als de overige planten en dieren;
2. dat er onder voorkomen die volkomen onschadelijk zijn voor den mensch;
3. dat er bacteriën zijn waarvan de kennis van groot belang is, omdat zij de hoofdrol
spelen bij gistings-processen;
4. dat er ook voor mensch en dier hoogst gevaarlijke zijn, omdat zij als de dragers van
velerlei besmettelijke ziekten beschouwd moeten worden".
Vooral de uitbreiding van de kennis op in het in punt 4 genoemde terrein was van het
grootste belang. Niet alleen om de uitbreiding van de kennis, maar ook om de mogelijkheden om tot afweermiddelen te komen. Men wist toen al van afweermiddelen, die een
organisme bij een doorstane ziekte kon hebben opgebouwd en van de natuurlijke afweermiddelen in een organisme.
De spreker besluit dan met:
"Maar ontegenzeggelijk is men ontzaglijk veel vooruit, vergeleken met 20 jaar geleden, toen men zeker niet had durven voorspellen wat men nu reeds weet. En al heeft men
voor 't oogenblik nog weinig zekere resultaten, de weg is gebaand en er zijn slechts enkele vonken van genie noodig om het nog ontbrekende licht te ontsteken, dat ons eindelijk
de wapenen in handen zal geven in den strijd tegen de besmettelijke ziekten, die de
menschheid teisteren."
f f o e en wanneer dat ontbrekende hcht zou worden ontstoken, lag toen nog in de
schoot van de toekomst verborgen. Het zal evenwel zeker zo zijn, dat door intensief en
gericht speurwerk telkens een tip van de sluier wordt opgelicht. De natuur zal daarbij
ook wel een handje willen helpen, door een verschijnsel zo veelvuldig te presenteren, dat
het door een aandachtige natuurvorser wel moet worden opgemerkt en als natuurlijke
wetmatigheid wordt herkend.
Zo ging dat bijvoorbeeld met het verschijnsel van de besmettelijke mensenpokken,
waarvan in de voordracht van Dr. A . W . H . Wirtz: "Over voorbehoedende inentingen
tegen ziekten" melding wordt gemaakt. In zijn inleiding over de mensenpokken zet spreker uiteen, dat die ziekte al voor het begin van de jaartelhng bekend was. De streek van
oorsprong lag daarbij waarschijnlijk in China en in het noorden van India.
Omstreeks de middeleeuwen wordt de ziekte naar Japan overgebracht en verspreidt deze
zich tegelijkertijd in zuidelijke en zuidoostelijke richting over het vaste land. Dan doet
de ziekte zich in de 6e eeuw reeds in Frankrijk voor. De Kruistochten en de middeleeuwse
oorlogen hebben onder andere tot die verspreiding bijgedragen. In de 16e eeuw komt de
ziekte naar Zuid- Amerika en in de 17e eeuw naar Noord-Amerika. Op het einde van
de 18e eeuw zijn het alleen Nieuw-Zeeland en Tasmanie, die nog niet door de pokziekte
zijn bezocht.
In de 18e eeuw stierf een op de twaalf mensen aan deze gevreesde besmettelijke ziekte.
"De ervaring, dat de menschen, die de ziekte hadden doorstaan, ook de vatbaarheid
daarvoor verloren hadden, deed in verschillende landen het middel beproeven om de
ziekte, altijd in lichten graad, opzettelijk bij den mensch te verwekken". Op zichzelf
weer een voorbeeld van hoe de natuur bij de oplossing van een probleem af en toe een
hint verstrekt.
Bij de toepassing van de inoculatie (inenting met menselijke pokstof) kreeg men al
spoedig in de gaten dat men met een verzwakte entstof moest werken om de ziekte een
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goedaardig verloop te geven.
De inoculatie maakte een geweldige opgang. Echter er waren ook nadelen. De inoculatie was bijvoorbeeld de oorzaak van een aantal sterfgevallen. Verder bleek de ingeënte
persoon voor zijn omgeving een besmettingsbron te zijn en in een geval werd er zelfs het
optreden van een nieuwe epidemie aan geweten. Dit leidde ertoe dat in een aantal landen
een verbod op het inoculeren werd uitgevaardigd.
Het instellen van het verbod had ook nog een andere reden: "namelijk de hier en daar
ontstane en toenemende volksmening, dat toevalhge besmetting met koepok (toen veel
meer voorkomende), beschutting tegen menschenpokken verleende. De juistheid dezer
mening werd door ervaring en proefneming bewezen." Wat de koepokken betreft, was
men van oordeel, dat die koepokken niet anders dan menschepokken waren en dat die
in het lichaam van de koe in een goedaardige vorm werden omgezet, zonder dat daarbij
de voorbehoedende werking verloren ging. Dit luidde de zogenoemde koepokinenting in
(vaccinatie, van vacca = koe), waaraan de naam van Dr. Eduard Jenner (1749-1823)
onverbrekelijk is verbonden.
Met wisselend succes werd het beginsel van de vaccinatie ook op andere ziekten, zowel
bij de mens als b i j het dier, toegepast. I n het bijzonder legde men zich toe op het bereiden van goedaardige entstoffen uit gevaarlijke ziektestoffen.
\
De overige lezingen van het seizoen waren:
Prof. Dr. K. Martin
Dr. A . Brester Jz.
Dr. H . van de Stadt
Dr. W . C . L . van Schaik
Dr. L . Aronstein

Vulkanen
Scheikundige verschijnselen in den Sterrenhemel
Natuurkundige proeven zonder instrumenten
Het ontstaan van tonen in orgelpijpen (2)
Samengestelde stoffen

Bij het maken van een keuze voor de bloemlezing wordt v^ak op de titel van de voordracht afgegaan. Zo prikkeh de titel "Natuurkundige proeven zonder instrumenten" zeker de nieuwsgierigheid. Een subjectieve methode van kiezen, omdat de niet behandelde
lezingen schijnbaar worden achtergesteld. Mocht evenwel iemand voor een andere titel
belangstelling hebben, dan is daaraan in het Gemeentearchief van 's-Gravenhage aan
tegemoet te komen. Dit archief beschikt namelijk over de volledige reeks voordrachten
van 1872 af.
Die verslagen werden te beginnen bij het seizoen 1872/73 (tot 1922) bewerkt en in druk
uitgegeven door P . A . Haaxman Jr.
Maar nu teruggekeerd naar de proeven zonder instrumenten. Het verslag van de lezing
begint met:
"De populaire spreker uit Arnhem, wel bekend ook in den Diligentia-kring, heeft deze
winter het bewijs geleverd, dat men ook op natuurkundig gebied het nuttige aan 't aangename kan paren. Te oordeelen naar de toejuichingen aan het slot en het homerisch
gelach tijdens de voordracht, wist de spreker met zijne handige proeven en klare toehchting het ten spijt van de overstroomde straten (23 januari 1891) vrij talrijk opgekomen
publiek bijzonder te boeien. We zullen het kind maar bij den naam noemen: de voordracht bewoog zich op het gebied der 'physique amusante', maar was toch streng wetenschappelijk van 't begin tot 't eind".
In deze - enigszins op een verontschuldiging gelijkende - inleiding is sprake van "physique amusante". Spreker doelt daarbij naar alle waarschijnlijkheid op het in 1890 uitgekomen boek " L a Science Amusante" (Nederlandse titel "Natuurkunde in de huiska-
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mer") van de schrijver Arthur Goot, die dit boek (drie delen) onder de schuilnaam
" T o m T i t " publiceerde. Een boek, dat niet alleen in Frankrijk maar ook in vele andere
landen zeer populair was.
Bij zijn inleiding over proeven waarbij de drukking van de lucht in het geding is, noemt
spreker een proef van Aristoteles. Deze woog een zak met lucht, perste daarna de lucht
eruit en woog de zak opnieuw. Resultaat: geen verschil in gewicht. Conclusie: lucht heeft
geen gewicht. Ja, nu weten w i j - min of meer opgevoed met de wet van Archimedes wel beter. Maar i n die tijd moet die proef van Aristoteles toch wel overtuigend zijn geweest. Het duurde welhaast 2000 jaar eer men begreep, dat de lucht wel degelijk gewicht
had en dus drukking kon uitoefenen.
Tweeduizend jaar, eer men de interpretatie van de proef kon verbeteren! Een enorme
t i j d , die mogelijk alleen kan worden verklaard uit de omstandigheid, dat men geen enkele behoefte had om nog eens nader op het verschijnsel in te gaan ondanks dat er genoeg
signalen in die richting waren.
Ir. M . J . Bottema

EETSTOORNISSEN
door
D . C . van Sirien en J . J . P . Hendrickx

Inleiding
Anorexia nervosa en boulimie zijn twee eetstoornissen die op de middelbare schoolleeftijd voorkomen.
Bij anorexia nervosa patiënten staat de afmagering op de voorgrond. Het zijn vaak
meisjes (90%), die ideale leerlingen zijn voor een leraar; Z i j zijn attent, hardwerkend en
behalen goede resultaten. Vaak starten ze op een gemiddeld niveau en ontwikkelen zij
zich tot uitstekende leerlingen.
Als de ziekte geen al te ernstige vorm aanneemt, handhaven zij zich redelijk tussen
hun leeftijdsgenoten. Meestal hebben zij enkele goede vriendinnen of vrienden, kennen
weinig conflicten en vertonen geen uitagerend gedrag. Als de ziekte toeneemt, groeit hun
ijver uit tot fanatisme en brokkelen door desinteresse de relaties met klasgenoten af.
Dat de patiënten steeds magerder worden, valt niet op. Het is moeilijk te zien, omdat
zij door het dragen van volumineuze en wijde kleiding het lichaam verbergen. Door l i chamelijke activiteit en door urenlang hard te werken aan het huiswerk vangen zij hun
preoccupaties en tobberijen rond het eten op. Kortom, door enkele ontwikkelingen
waaraan ook positieve aspecten zitten en door de ontkenning van de patiënten is de ziekte, zeker in de aanvang, moeilijk waarneembaar voor leerkrachten.
Bij boulimie-patiënten is het onderkenningsprobleem nog groter. Kenmerkend voor
deze patiënten zijn de vreetbuien, vaak in combinatie met overgeven. Beide symptomen
worden vooral thuis in praktijk gebracht.
Patiënten schamen zich ervoor en zullen er niet gemakkelijk over praten. H u n gewicht
is vaak normaal. Wel doen zich gewichtsschommelingen voor, maar ook die zijn moeilijk waarneembaar voor buitenstaanders.
Korte historische
schels
Boulimie is een recent in de belangstelling gekomen probleem. Voor de Tweede Wereldoorlog gold het als een vrij zeldzaam voorkomend symptoom bij anorexia nervosa.
Daarna hebben medici het vaker beschreven en de afgelopen tien jaar zijn zij het gaan
zien als een apart ziektebeeld. Vanaf die tijd hebben zij ook meer onderzoek gedaan naar
het voorkomen en de behandeling van deze eetstoornis.
Anorexia nervosa is al veel langer bekend. Sydenham, een Engelse arts, gaf reeds i n
de zestiende eeuw een duidelijke beschrijving. In die t i j d realiseerden artsen zich al dat
de grondslagen van het vermageren niet gezocht moesten worden in een lichamelijke
ziekte, maar in psychische problematiek. Pas in de negentiende eeuw komt het onder-

Lezing geliouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage
op 24 september 1990.
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werp meer systematisch in de belangstelhng; zowel Franse als Engelse medici beschrijven
gevallen.
De ontdekking van de werking van de hormonen heeft tot gevolg dat medici in de eerste helft van de twintigste eeuw voortdurend pogingen doen om dit ziektebeeld primair
te verklaren vanuit afwijkingen in het hormonale stelsel. Inderdaad bestaat er ook een
ziekelijke vermagering ten gevolge van dysfuncties van de hormonale klieren. Omdat
daarnaast het verdwijnen van de menstruatie een opvallend verschijnsel bij anorexia nervosa is, behoorde de ziekte vooral tot het gebied van internisten, van de endocrino- en
gyneacologen.
Pas in 1948 slagen medici erin om een duidelijke grens te trekken tussen de hormonaal
veroorzaakte vermagering en anorexia nervosa, waarbij de vermagering tot stand gebracht wordt door opzettelijk de opname van voedsel te verminderen. Eetstoornissen
worden als een psychiatrisch probleem gezien met overigens ernstige hchamelijke gevolgen.
Sindsdien is de wetenschappelijke belangstelhng en die van het publiek sterk toegenomen en lijken de aantallen patiënten te stijgen.
Centrale
syinptonien
De officiële psychiatrie beschouwt anorexia nervosa en boulimie als twee aparte ziektebeelden. Dit neemt niet weg dat drie kernsymptomen bij beide ziekte-beelden aanwezig
zijn.
In de eerste plaats worden alle eetgestoorde patiënten beheerst door een grote angst om
dik le worden. Deze angst laat zich onderscheiden van de angst, die veel mensen hebben
om dik te worden: dik zijn is geen mode en is dus niet mooi. Eetgestoorde patiënten hebben een irreële, een uit zijn proportie getrokken angst. Z i j maken zich voorstellingen
waarbij het lichaam, als het niet heel streng onder controle wordt gehouden, grenzeloos
kan uitdijen en een dergelijk idee roept de grootst mogelijke walging op. Sommige patiënten hebben soms voorstellingen als zou hun hchaam hierbij kunnen openscheuren of
ontploffen. De patiënten zien het absurde van deze voorstelHngen wel in, maar hun angst
is er niet minder om. Z i j ervaren hun angst als heel natuurlijk en vinden het vanzelfsprekend dat ook andere mensen net zo bang zijn als zijzelf om dik te worden.
In het verlengde van deze allesoverheersende angst ligt de obsessie met het eten en het
figuur. De gedachten van de patiënten, die zij vaak niet onder controle hebben en die
daarmee uitgroeien tot een obsessie, worden voortdurend beheerst door eten en hoe zij
eruit zien. Bij het opstaan denken zij eerst aan wat zij straks zullen moeten eten. I n de
loop van de dag zijn zij met dit schema voortdurend bezig en 's avonds i n bed vallen
zij daarover piekerend in slaap. Dit beheerst worden door tobberijen over wat zij wel
en niet mogen eten, of zij van dat voedsel meer of minder dik zullen worden, welke gevolgen dat eten voor het uiterlijk zal hebben, hoe zij die zouden kunnen veranderen, welke variaties in voedsel mogelijk zijn, hoe zij aan een volgende maaltijd zouden kunnen
ontsnappen e t c , dergelijke gedachten zijn voor de patiënt zelf vaak het meest hinderlijke
van de ziekte.
Want als die uitgroeien tot een obsessie, vormen zij een obstakel voor andere bezigheden als school- en huiswerk. In tegensteUing tot het eetgedrag zelf en tot de daarbij behorende vermagering, die moeilijk bespreekbaar zijn, is praten over deze obsessieve gedachten vaak wel mogelijk. De patiënten, die meestal prestatiegericht zijn, lijden onder
hun onvrijheid, onder hun onvermogen om hun gedachten ergens b i j te houden. Overeenstemming hierover kan als startpunt fungeren voor een eventueel hulpverleningsproces.
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Het derde kernsymptoom is het gestoorde lichaamsbeeld. Dit lichaamsbeeld is een ingewikkeld begrip. Het gaat zowel om het feitelijke beeld, het hchaam zoals de patiënte
dat ziet in een spiegel, maar ook om het beeld dat zij ervaart van binnen uit, dat zij voelt.
Beide soorten hchaamsbeelden zijn bij deze patiënten gestoord. Als zij hun eigen hchaam waarnemen, zijn zij niet in staat om de werkelijkheid te onderkennen. Z i j zien
een lichaam dat veel omvangrijker is. De lezer moet zich dat vrij letterlijk voorstellen.
Als een arts aan een patiënte vraagt om voor de spiegel te gaan staan, het eigen Hchaam
te bekijken en te beschrijven, dan zal de patiënte oprecht verteUen dat zij iemand ziet
met een dik lichaam. Als de arts vervolgens opmerkt dat haar lichaam huiveringwekkend
mager is, dan zal zij twijfelen aan de oprechtheid van deze mededeling en vertwijfeld
tegenwerpen het daar helemaal niet mee eens te zijn. Maar zoals reeds beschreven gaat
het niet alleen om de visuele waarneming. De patiënten voelen hun lichaam ook als dik,
vet. Ze klagen over een gezwollen buik, over een klemmende broeksband, over dijen die
elkaar in de weg zitten etc. Z i j zijn ook niet meer in staat om te voelen hoe vol of leeg
hun maag is. Als ze twee boterhammen hebben gegeten, zitten zij barstensvol en voelen
zij hun buik zwellen.
Deze trias symptomen, de angst om dik te worden, de obsessie met eten en uiterlijk, en
het vertekende Hchaamsbeeld zijn centrale symptomen bij eetstoornissen, zowel bij anorexia nervosa als b i j boulimie. Ook vormen zij als het ware de motor van waaruit andere
symptomen zich ontwikkelen of worden onderhouden. De drie symptomen jagen elkaar
op: het vertekende lichaamsbeeld, de ervaring dik te zijn, doet de angst om nog dikker
te worden toenemen en draagt bij tot de obsessie.
Ook al delen anorexia nervosa en boulimie deze kernsymptomen, beide ziektes hebben
ook veel varianten en tussenvormen: het is mogelijk dat een patiënte in haar symptomatologie van anorexia nervosa naar boulimie of andersom opschuift.
Anorexia
nervosa
Bij anorexia nervosa staat de vermagering, het gewichtsverUes voorop. Tot voor enkele
jaren hanteerden diagnostici het gewichtsverhes van 25% ten opzichte van het oorspronkelijke lichaamsgewicht als grens voor anorexia nervosa. Nu houden zij 15% aan. Het
gewichtsverlies is echter niet de essentie van anorexia nervosa; wel is het het gemakkelijkst te objectiveren symptoom en kan in die zin fungeren als alarm voor de omgeving.
'Overigens b l i j f t het verbazingwekkend hoe lang patiënten een ernstige vermagering
en veranderende eetgewoonten zelfs voor hun naaste familieleden verborgen kunnen
houden. Het is slechts te begrijpen vanuit de drie kernsymptomen, die hierboven beschreven staan.
Alle patiënten streven ernaar om het aantal calorieën te verminderen, om dieet te houden en aan de lijn te doen, om te vasten. I n onze cultuur zijn verstandig eten en met
mate aan de l i j n doen, geaccepteerde zaken. Het extreme dieet-houden van anorexia
nervosa-patiënten is echter aan veel kritiek onderhevig. Dit besef laat hen naar de buitenwereld volhouden dat zij trachten gezond te eten, dat zij " w a t " willen afvallen. I n werkelijkheid vermijden zij zoveel mogelijk maaltijden en proberen zij hun voedsel-intake
te beperken tot minder dan 1000 calorieën. Meestal slaan zij hun ontbijt over, hun lunch
nemen zij wel mee naar school maar gooien die weg. B i j de avondmaaltijd schuiven zij
met het voedsel op hun bord meer heen en weer dan dat zij eten; jus, indien al aanwezig,
wordt een "randverschijnsel", vlees voeren zij aan de hond of doen ze terug in de pan.
Kortom, zij eten zo weinig mogelijk.
Naast deze beperkte voedsel-intake bestaan er andere methoden om gewicht te verliezen. Een aantal patiënten braakt het voedsel, dat zij binnenkrijgen, weer uit. Meestal
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is de ontdekking, dat zij kunnen braken, een opluchting.
Z i j leren "deze kunst" van anderen, lezen erover en wanneer zij de techniek onder
de knie krijgen is het braken een makkelijke oplossing voor een groot probleem. Wanneer zij onverhoopt in gezelschap toch moeten eten, kunnen zij zich zonder veel risico
bij deze onvermijdelijke gang van zaken neerleggen. Immers, na de maahijd kunnen zij
het genuttigde voedsel op het toilet met de vinger in de keel er toch weer uitgooien. Tussen de patiënten bestaan er in dit opzicht nogal wat verschillen: sommigen kunnen deze
mogelijkheid wel benutten, anderen proberen het maar zijn er niet toe in staat, weer anderen vinden het zo'n nare ervaring dat zij er liever geen gebruik van maken.
Een andere manier om het genuttigde voedsel versneld uit het lichaam te krijgen is het
misbruiken van laxeertabletten. Laxantia-misbruik komt minder vaak voor dan braken,
maar kan ook extreme vormen aannemen. De patiënte koopt laxeertabletten, die bij
iedere drogist of apotheek te vinden zijn en gebruikt er soms enkele tientallen per dag
van. De daarmee gepaard gaande buikkrampen en diarree wegen niet op tegen het idee
van de versnelde voedsel-passage en -verwijdering. Braken en laxeren zijn bijkomende
symptomen van gestoord eetgedrag en zijn lang niet bij alle patiënten (in even grote mate) aanwezig. Ditzelfde geldt voor hyperactiviteit, een symptoom dat niets met eten te
maken heeft maar dat wel wordt gebruikt om het hchaamsgewicht naar beneden te k r i j gen. Hyperactiviteit, een uitgesproken lichamelijke rusteloosheid, kan zich op verschillende manieren uiten. I n de eerste plaats zijn sport en andere uitgebreide en fanatieke
vormen van lichamelijke inspanning hier voorbeelden van. In essentie zijn dat natuurlijk
acceptabele vormen van hchaamsbeweging, maar door de t i j d , die de patiënten er mee
bezig zijn en door het fanatisme groeien deze activiteiten uit tot een "rage". Sommige
patiënten geven zich gedurende twee uur per dag over aan aerobics, joggen dagelijks tien
kilometer, doen iedere avond op hun kamer 500 buikoefeningen, etc. Daarnaast bestaan
er vormen van hyperactiviteit, die zich duidelijk buiten de sociaal acceptabele grenzen
begeven. De patiënte heeft dan een voortdurende drang tot bewegen, kan niet meer stil
zitten, zoekt allerlei excuses om weer iets te ondernemen, zoals een boodschap doen, iets
van boven halen, huishoudelijk werk verrichten, etc.
Soms kan dit zo'n extreme vorm aannemen dat zij niet meer in staat is om rustig zittend een boek te lezen of een televisieprogramma te bekijken. Zelfs maaltijden worden
staand genuttigd en in één enkel geval deed een patiënte alsof zij op een stoel zat, die
er in werkelijkheid niet stond. Het aannemen van een zittende houding, dat haar uiteraard energie kostte, bevredigde haar meer dan het gemak van op een stoel plaatsnemen.
Vasten, braken, laxeren en hyperactiviteit leiden tot gewichtsvermindering. Daarnaast
hebben anorectische patiënten ook nog andere kenmerken. I n de eerste plaats ontkennen
zij hun ziekte. Z i j beseffen dat hun gedrag en de gevolgen daarvan beter niet bekend
kunnen worden, want dan worden zij gedwarsboomd in hun plannen. Z i j zullen lang
volhouden dat er niets aan de hand is. Slechts langzaam zal het besef tot hen doordringen dat er sprake is van extreem gedrag. Diep in hun hart zijn zij vaak trots op hun
prestaties.
Het ontkennen van honger en van de noodzaak tot eten geeft hun een gevoel van
macht over hun eigen aandriften: zij hebben als het ware de natuur overwonnen en beleven een gevoel van triomf, waar ze overigens niet mee te koop lopen, en voor hun
gestoorde hchaamsperceptie ziet het vermagerde hchaam er goed uit.
Anorexia nervosa-patiënten zijn meestal niet depressief, wel teruggetrokken en snel
geïrriteerd. Buitenshuis zetten zij vaak hun beste beentje voor. Z i j maken hun huiswerk
met toenemend fanatisme en met hoge punten zijn zij nog niet tevreden. Meestal waren
zij voor hun ziekte al perfectionistisch en prestatiegericht, maar tijdens de ziekte neemt
hun eerzucht absurde vormen aan. Leeftijdsgenoten begrijpen en accepteren dit fana-
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tisme vaak niet. Uit contacten trekken de patiënten zicii langzaam terug. Enerzijds liebben zij steeds minder tijd voor en interesse in anderen, want hun gevoelens worden beheerst door hun kwaal. Anderzijds confronteert de omgang met leeftijdsgenoten hen
vaak met hun ziekte: verjaardagspartijen ontlopen zij, omdat zij geen gebak willen nemen en mogelijke uitnodigingen om thee te komen drinken of te blijven eten gaan zij
bij voorbaat uit de weg. Als zij toch nog pogingen ondernemen om enige populariteit
te behouden, ervaren klasgenoten die al snel als aanstellerige euforie.
De meeste patiënten raken in toenemende mate sociaal geïsoleerd, overigens zonder
daar veel last van te hebben. Soms b l i j f t de ene boezemvriendin aanwezig, met wie vaak
heftig gerivaliseerd wordt wat betreft de slanke lijn.
Voor vriendjes, vrijers en vrijpartijtjes hebben zij steeds minder belangstelhng. Z i j
walgen vaak van iedere lichamelijke, ook niet-sexuele aanraking. Sexuele verlangens en
opwinding verdwijnen.
Anorexia nervosa patiënten slapen vaak slecht. Meestal slapen zij moeilijk i n , soms
hebben zij doorslaapproblemen die zij vaak oplossen door 's morgens vroeg al weer met
het huiswerk te beginnen.
Lichamelijke symptomen
bij anorexia nervosa
Anorectische problematiek gaat vaak gepaard met hchamelijke symptomen, Amenorrhoe, het verdwijnen van de menstruatie, is een eerste symptoom. Gewoonlijk houdt de
menstruatie op, wanneer een vrouw niet meer of weinig eet en haar gewicht sterk afneemt. Bij anorexia nervosa treedt de amenorrhoe vaak al voor de gewichtsvermindering
op. Veelal verdwijnt de menstruatie in dezelfde maand, waarin de patiënte met vasten
begon. Waarschijnlijk bestaan er op hoger cerebraal niveau circuits, die op basis van
psychische mechanismen de menstruele cyclus onderbreken. Patiënten hebben weinig bezwaar tegen het stoppen van hun menstruatie, integendeel, zij zijn er blij mee. Z i j ervaren hun menstruatie als een p i j n l i j k , hinderlijk en vaak smerig gebeuren, waarmee geen
enkele positieve connotatie is verbonden. Amenorrhea is een belangrijk signaal voor de
vroege onderkenning van anorexia nervosa. Als het lichaamsgewicht zich herstelt, komt
de menstruatie meestal vanzelf, zij het met vertraging, terug. Het is geen uitzondering
dat één jaar na het gewichtsherstel de menstruatie nog niet teruggekeerd is.
Een ander gevolg van vermagering is hchamelijke zwakte en snel vermoeid zijn. Patiënten ontkennen deze symptomen en "overschreeuwen" die zelfs door tegengesteld gedrag. Wat zij naar buiten laten blijken zijn bedrijvigheid en hard werken.
Als er uitdrukkelijk naar gevraagd wordt, geven zij wel toe zich vaak doodmoe te voelen.
Ook hebben de patiënten veel last van kou. Z i j kruipen voortdurend tegen de verwarming aan, dragen vele lagen kleding, ontwikkelen winterhanden en -voeten.
Als het gewicht verder afneemt, treedt haaruitval op. Van dit symptoom schrikken vele patiënten. Ook gaat hun huid veranderen: hij wordt extreem droog, schilferig en jeukerig. Nagels van handen en voeten verliezen hun kracht, worden brokkelig o f breken
af. Op armen en benen, in de nek, op schouderbladen en soms in het gezicht komt er
een donzige haargroei, lanugo-haar genoemd, dat bij een laag lichaamsgewicht opvallend wordt.
Bij uitgebreider lichamelijk onderzoek treden de volgende afwijkingen aan het hcht.
De hartslag is vertraagd. De polsslag telt vaak niet meer dan 50 slagen per minuut. De
bloeddruk is meestal niet hoger dan 90 over 60, terwijl op die leeftijd een bloeddruk van
125 over 75 normaal is. Laboratoriumonzerzoek wijst uit dat de hormonale huishouding
is gewijzigd. Grofweg is de hormonale huishouding teruggekeerd naar de verhoudingen
en niveaus van iemand, die nog niet in de puberteit is.
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Bij patiënten met een sterice vermagering, die reeds op jonge leeftijd en voor de
groeispurt in de puberteit is ontstaan, kan er een ernstige groeivertraging optreden. Als
het hchaamsgewicht zich herstelt, is er alsnog groei mogelijk. Maar soms wordt die nimmer bereikt en blijven patiënten klein en onvolgroeid. Juist bij deze patiënten is vroegtijdige onderkenning en hulp van het grootste belang voor hun latere leven.
Boulimie
Boulimie komt uit het Grieks en betekent letterlijk "eten als een r u n d " . I n eerste instantie l i j k t deze term in schrille tegenstelling te staan tot de drie, reeds eerder genoemde
kernsymptomen. Deze symptomen brengen patiënten er toe om zoveel mogelijk l i chaamsgewicht kwijt te raken en hun voedsel-intake strikt te controleren. Patiënten
moeten dus zeer gedisciplineerd leven. B i j sommigen werkt echter de controle onvoldoende.
Dit gebeurt vooral bij diegenen, die ontdekken dat ze hun voedsel ook kunnen uitbraken. Z i j laten zelf-controle en -disciphne varen en gaan juist doen wat ze vroeger vresel i j k en ongezond vonden. Ze eten plotseling koolhydraatrijke voedingsstoffen als brood,
macaroni, boter, kaas. Nog "ergere" producten als koekjes, chocola en andere snoep
worden verslonden. Ze slokken die achter elkaar, in een tijdspanne van een half tot twee
uur op, tot er niets meer bij kan. Soms stoppen z i j , omdat zij maagpijn krijgen, omdat
het eten op is of omdat iemand hen zou kunnen betrappen. Tijdens vreetpartijen denken
patiënten niet na, zij handelen i n een roes en zijn niet in staat tot zelf-controle. Als de
vreetbui voorbij is, voelen zij zich slecht, schuldig en gezwollen en zullen zij er alles aan
doen om het eten weer kwijt te raken. Bijna steeds wordt de vreetbui gevolgd door braken en/of door laxantiamisbruik. De meeste patiënten gaan naar het toilet, steken hun
vinger in de keel of hoeven slechts maar een shkbeweging te maken en geven het voedsel
over.
Vreetbuien doen zich meestal voor op de weinig gestructureerde, lege momenten van
de dag. De patiënten zijn dan alleen. Als er een programma is, bijvoorbeeld naar school
gaan, komen vreetbuien slechts sporadisch voor en bestaat hun eetgedrag voornamelijk
uit vasten. Als zij van school thuiskomen, en er niet meteen een duidelijke taak is, gaan
zij eten.
Aanvankelijk denken zij het bij één of twee hapjes o f boterhammen te kunnen laten.
Als ze eenmaal deze zelf opgelegde grens overzijn, is het hek van de dam: zij eten door
en braken het vervolgens uit. Sommige patiënten eten en braken wel 10 of 20 keer, b i j voorbeeld in week-ends. Patiënten hebben vrijwel geen vreetbuien in aanwezigheid van
anderen. Z i j schamen er zich voor en anderen mogen het niet weten. Op hun vasten zijn
de meeste patiënten heimelijk trots, over vreetpartijen voelen zij zich rot. Z i j willen er
dolgraag van af.
Uiteraard houden patiënten er rekening mee dat huisgenoten wel iets zullen merken
van hun niet geringe voedselomzet. Z i j nemen maatregelen om de voedselvoorraad aan
te vullen en besteden een groot gedeelte van hun zakgeld hieraan. Sommigen stelen voedsel en in extreme gevallen nemen patiënten ook wel eens hun toevlucht tot het opvissen
van eten uit vuilnisbakken.
Lichamelijke gevolgen van boulimie
Boulimisch eetgedrag brengt lichamelijke risico's met zich mee. Door het herhaaldelijk
braken komen slokdarm en mondholte voortdurend in contact met maagzuur. Een pijnlijke ontsteking van de slokdarm kan daarvan het gevolg zijn. Ook kan het glazuur van
de tanden worden beschadigd.
Door het braken ontstaat er een relatief tekort aan kalium in het lichaam. Dit kan lei-
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den tot beschadiging van de nieren, tot epileptische verschijnselen en in uitzonderlijke
gevallen door een gestoorde prikkelgeleiding tot een acute dood ten gevolge van het falen
van het hart.
Anorexia nervosa en boulimie
De drie kernsymptomen, de angst om dik te worden, het vertekende hchaamsbeeld en
de preoccupatie met voedsel en lichaam komen i o w e l bij anorexia nervosa- als b i j bouhmiepatiënten voor. Deze twee apart gedefinieërde ziektebeelden komen vaak gecoiiibineerd voor of hggen in eikaars verlengde. Een anorectische patiënt met een laag gewicht
kan na verloop van tijd vreetbuien krijgen. Dit kan leiden tot verhoging en zelfs tot normalisering van het gewicht. Andere patiënten starten met vreetbuien gevolgd door braken en bereiken nooit een laag hchaamsgewicht. Meestal wordt de volgende indehng
aangehouden:
1. Anorexia nervosa: het klassieke beeld van vasten al dan niet samen met braken of
laxeren en een laag gewicht.
2. Anorexia nervosa met bouhmie: naast het lage hchaamsgewicht ten gevolge van vasten
zijn er vreetbuien en vaak ook laxeren en braken.
3. Bouhmie na anorexia nervosa: ten gevolge van vreetbuien is het hchaamsgewicht
gestegen zodat men niet meer kan spreken van anorexia nervosa.
4. " N o r m a l weight" boulimie: ten gevolge van vreetbuiten schommelt het hchaamsgewicht alleen maar, en b l i j f t het binnen normale grenzen.
Tenslotte bestaat er ook nog een groep a-typische eetstoornissen, omdat men deze patiënten niet kwijt kan in bovengenoemde catgorieën.
Zo zijn er bijvoorbeeld patiënten, die een groot gedeelte van de dag doorbrengen met
het regurgiteren van voedsel. Dit wil zeggen, zij laten het voedsel terugkomen in de
mond, kauwen het opnieuw en slikken het weer i n . Op deze wijze hoeven zij niet te eten
en bestrijden zij toch hun honger.
Voorkomen
De meeste onderzoekers gaan ervan uit dat eetstoornissen de laatste decennia flink zijn
toegenomen. Zeker is dat veel meer patiënten bij de dokter, en met name bij de psychiater belanden. Anderen bestrijden deze toename. Vroeger zouden patiënten een andere
diagnose gekregen hebben (voor de tweede wereldoorlog werd de oorzaak gezocht in
hormonale afwijkingen), door de aanwezigheid van schoolartsen en door de verbeterde
ziektekostenverzekering zou de opsporing nu beter zijn en door de toegenomen voorlichting zou de ziekte vlugger herkend worden.
Op dit moment zou de ziekte b i j ongeveer 1 op de 100 a 250 meisjes in de leeftijd van
16 tot 20 jaar voorkomen. Eetstoornissen komen voor 90 a 95% voor bij meisjes en voor
5 a 10% bij jongens. De ziekte begint b i j het merendeel van de gevallen in de puberteit
en adolescentie, dus na de eerste menstruatie. Zelden begint de ziekte eerder. Ook zijn
er patiënten die de ziekte pas krijgen in het derde of vierde decennium van hun leven,
maar ook die zijn i n de minderheid. In de aanvangsleeftijd, die dus grofweg tussen 12
en 18 jaar ligt, zouden twee pieken zijn. De eerste doet zich voor rond het 13e, 14e levensjaar en wordt in verband gebracht met de beginnende puberteit. De tweede piek ligt
rond het 17e jaar en zou te maken hebben met de losmaking van thuis en met beslissingen over de verdere carrière.
Eetstoornissen worden vooral aangetroffen in de westerse consumptiemaatschappij.
Noord-Amerika en Noord-Europa spannen de kroon. In de andere werelddelen komt de
ziekte minder voor. Patiënten uit een land als bijvoorbeeld India zijn meestal afkomstig
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uit de liogere, meer ontwikicelde en verwesterde klasse. Daarmee wijken zij trouwens niet
af van de westerse samenlevingen: proportioneel zijn ook daar de hogere klassen oververtegenwoordigd.
De meeste patiënten groeien op in gezinnen met een sociaal stabiele positie en met weinig problemen. De gezinnen gelden als redelijk succesvol.
Bovenstaande kan als volgt worden samengevat: eetproblemen komen vooral voor bij
meisjes in de puberteit uit welgestelde gezinnen, die leven in rijke, westerse landen.
Oorzaken
Over het ontstaan en over de oorzaken van eetstoornissen bestaan verschillende theorieën, die niet empirisch onderbouwd zijn. A l deze theorieën behchten bepaalde aspecten
van deze ziekte: zij zijn allemaal een beetje waar, maar niet volledig. Zoals bij vrijwel
alle psychiatrische ziekten, moet men uitgaan van een multicausale oorsprong.
Over biologische aanlegfactoren is weinig bekend. Er zijn geringe aanwijzingen voor
erfelijkheid: eetstoornissen komen soms iets meer voor in bepaalde families dan in andere. Het gegeven dat meisjes, die in dezelfde omstandigheden leven als een eetgetoorde
patiënte, deze ziekte toch niet krijgen, zou toch kunnen wijzen op een nog onbekende
lichamelijke o f psychische aanleg.
Sociaal culturele theorieën benadrukken het belang van de culturele waarden en normen in de samenleving. De westerse maatschappij stelt de eis aan vrouwen om slank te
zijn. Deze eisen worden waarschijnlijk steeds strenger. Voorhchting en reclame benadrukken het belang en het begerenswaardige van slank zijn. Vooral een eindeloze hoeveelheid diëten wordt aangeboden om dit doel te bereiken. Voedingsleer heeft een hoge
vlucht genomen en de kennis hierover is enorm toegenomen. Via verstandig eten kunnen
mensen inderdaad hun mterlijk beïnvloeden. Z i j krijgen er een verantwoordelijkheid b i j ,
namelijk om er goed, slank, energiek en jong uit te zien. Deze cuhurele norm stimuleert
dat veel mensen voordurend lijnen, hetgeen zou kunnen ontsporen tot een eetstoornis,
Intrapsychische
theorieën benadrukken het conflict dat zich binnen de patiënten afspeelt. Dit conflict is grotendeels onbewust en vindt zijn oorprong in de vroege kindert i j d . Voornaamste veronderstelling is dat het losmakingsproces van de moeder al in de
vroege peuter- en kleutertijd verstoringen heeft gekend, die zich opnieuw openbaren in
de "tweede individuatieperiode", zoals de puberteit genoemd wordt. I n deze periode
worden er dusdanige eisen gesteld aan de zelfstandigheid, dat de patiënte daaraan niet
kan voldoen door de al eerder opgelopen lacunes.
Belangrijke bestanddelen van deze theorie zijn de angst voor het beginnende sexuele
functioneren, voor de losmaking van de ouders en voor het verlaten van het ouderlijk
huis, voor het op kamers gaan wonen Dat veel leeftijdsgenoten zich wel aangetrokken
voelen tot deze ontwikkelingstaken, maakt het alleen nog maar gecomphceerder voor de
patiënte.
Gezinstheorieën benadrukken dat anorectische kinderen opgroeien in gezinnen, waarin loyaliteit aan de famiUe en bescherming van de kinderen prevaleren boven autonomie
en zelf-reahsatie. De gezinnen zijn zeer kind-georiënteerd: de ouders zijn overbetrokken
op het welbevinden, op de psychobiologische behoeften van hun kinderen. I n een dergelijke context leren kinderen naar perfectie streven: gezond eten en goed leren zijn daar
slechts enkele voorbeelden van. Kinderen worden zeer alert op reacties van anderen en
afhankelijk van ouderlijke goedkeuring. Wanneer zij de adolescentiefase bereiken, hebben zij geen vaardigheden ontwikkeld om met leeftijdsgenoten om te gaan. I n plaats van
zich te oriënteren op de buitenwereld trekken zij zich thuis terug. Binnen hun gezinnen
spelen zij een centrale rol in conflict-vermijdende patronen: of zij fungeren als de coaUtiepartner van één van de ouders of door hun ziektes zorgen zij ervoor dat hun ouders
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hun onderlinge spanningen niet onder ogen hoeven te zien. Deze spanningen raken bedolven onder de gemeenschappelijke zorg voor hun ziek kind.
Oniwikkelingspsychologische
theorieën leggen het accent op de eisen, die de puberteh
stelt. Deze eisen zouden te hoog zijn: meisjes met eetstoornissen schrikken ervan en
brengen hun lichamelijk en psychisch functioneren terug naar het niveau van de prepuberteit. De kern van het probleem zou dus gelegen zijn in comphcaties rondom de puberteit.
Feininistisclte theorieën doen de laatste t i j d veel opgang. Z i j benadrukken de verzwaarde eisen, die de maatschappij stelt aan opgroeiende vrouwen. Meisjes moeten er
niet alleen uiterlijk perfect uitzien, zij moeten ook hun school afmaken en een carrière
plannen. Z i j moeten én een leuke vrouw én een goede moeder én een succesvolle "professional" zijn. Tegen dergelijke onmogelijke zware opdrachten zijn niet alle opgroeiende meisjes bestand. Z i j zijn er bang voor en zien liever van een aantal aspecten van deze
ontwikkeling af.
Behandehng
Eetstoornissen, die al enkele maanden bestaan en die reeds geleid hebben tot gewichtsvermindering, zijn ernstige ziektes. Verwijzing naar arts of speciahst moet snel overwogen worden. Het grootste probleem van de verwijzers is, vooral in de eerste stadia van
de ziekte, het vertrouwen winnen van de patiënte. Om dh doel te bereiken moeten z i j ,
samen met de patiënte, nagaan of er een (gedeeltelijke) overeenstemming bestaat over
de gesignaleerde probleemgebieden. Vaak kan die gezocht en gevonden worden b i j de
preoccupaties van de patiënte en bij haar lichamelijke klachten.
Behandeling start bij voorkeur met het geven van uitgebreide informatie aan de patiënte en aan haar ouders. Voorlichting over hchamelijke en psychische symptomen en
over hun betekenis, over de gevolgen en over de prognose van de ziekte zijn belangrijke
onderdelen, die de patiënten kunnen overtuigen van de risico's die zij lopen en die hun
motivatie voor verandering kunnen bevorderen. Belangrijke behandeldoelen zijn het
doorbreken van het eetgedrag en het herstel van het hchaamsgewicht. Het is verstandig
eerst pogingen te ondernemen om deze doelstelhng in samenwerking met de patiënten
te realiseren. Patiënten kunnen daarbij gebruik maken van de diensten van een diëtiste.
Deze laatste kan voorhchting geven over wat een patiënt minimaal nodig heeft om weer
aan te komen en kan met haar een voedselvoorschrift samenstellen.
Als duidelijk is dat de patiënte deze doelstelUngen niet kan halen en als, bij voorkeur,
de patiënte zelf en/of haar ouders hiervan overtuigd zijn, kan dwang overwogen worden.
In geval van bouhmie is het opvoeren van sociale controle vaak een belangrijk behandelingsonderdeel. Vreten en braken zijn voor de patiënte dermate met schaamte beladen,
dat een tijdelijke plaatsing in een gastgezin meestal leidt tot een symptoomdoorbraak.
Naast maatregelen om het gestoorde eetgedrag te doorbreken, moet ook aandacht geschonken worden aan de dieperliggende problematiek achter de eetstoornis. Als de patiënte over voldoende zelfinzicht beschikt, kan dh het best geschieden via een intensief
psychotherapeutisch programma.
Eetstoornissen zijn hardnekkig en de kans op recidive b l i j f t aanwezig. Ook hierover
moet de patiënte voorlichting krijgen. En aan het einde van de behandehng aandacht
besteden aan de vroege onderkenning van terugkerende symptomen is geen overbodige
luxe.

STRUCTUUR E N E V O L U T I E V A N P L A N E E T A T M O S F E R E N
door
J.W. Hovenier

1. Inleiding
Sterren zenden uit ziclizelf zictitbaar liclit uit, maar planeten doen dat niet. Wel weerkaatsen planeten het op hen vaUende zonhcht in alle richtingen, en alleen daardoor zijn
ze zichtbaar.
Uit eenvoudige sterrenkundige waarnemingen van de planeten is al lang geleden de
conclusie getrokken dat de Aarde niet de enige planeet is die een atmosfeer (dampkring)
bezit. Een sprekend voorbeeld daarvan is Venus. Regelmatig bevindt deze planeet zich
tussen de Aarde en de Zon. Op zulke momenten ziet men, kijkend naar de Z o n , daarop
een donkere ronde vlek, die de projectie van Venus vormt. Het bijzondere is nu dat men
bij gunstige waarneemomstandigheden rond die donkere vlek een lichtende krans kan
zien. Dit werd o.a. waargenomen door M . V . Lomonosov op 26 mei 1761 en hij begreep
als eerste dat zo'n lichtende krans ontstaat door afbuiging van zonhcht in de atmosfeer
van Venus.
We kennen negen planeten, die ieder een elliptische baan om de Zon beschrijven [Zie
Tabel 1 en Fig. 1]. Inmiddels is gebleken dat alle negen planeten een atmosfeer bezitten.
Het onderzoek daarvan vorderde slechts langzaam, zolang men alleen vanaf de Aarde
waarnemingen kon doen. Zo werd pas i n 1932 gevonden dat bepaalde lijnen i n het spectrum van Venus werden veroorzaakt door kooldioxide (COj) in de atmosfeer van Venus en niet door C O j in de dampkring van de Aarde. Het duurde tot 1965 voor ook andere stoffen dan C O j in de atmosfeer van Venus werden gevonden. Geleidelijk aan
werd door waarnemingen vanaf de Aarde wel veel waardevol materiaal betreffende planeetatmosferen verzameld, maar de interpretatie van dat materiaal in termen van fysische en chemische eigenschappen van de betreffende atmosferen leverde lange t i j d
slechts weinig betrouwbare resuhaten op.
Na de tweede wereldoorlog werden vele nieuwe gegevens over de planeten verkregen
door meetapparatuur (vrijwel) buiten de aardse dampkring te brengen door middel van
ballonnen, raketten en kunstmanen. Nog sneller ging de vooruitgang in de planetenkunde i n de zestiger jaren, toen het mogelijk werd ruimtevoertuigen ("deep space probes")
naar andere planeten toe te sturen en ze dan dichtbij een planeet te laten passeren i n een
scheervlucht ("fly-by mission") of als kunstmaan i n een elliptische baan om de planeet
te brengen ("orbiter"), dan wel capsules in de atmosfeer van een planeet te laten neerdalen ("entry probes"), al dan niet gevolgd door een harde o f zachte landing. Vooral door
deze grote ontdekkingsreizen is onze kennis over de planeten enorm toegenomen. Niet

Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage
op 8 oktober 1990.
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Tabel 1. Enige gegevens

betreffende

de

planeten

Naam

Afstand
Diameter Gemiddelde Eerste bezoek Atmosfeer
(milj.km)' (km)
dichtheid
door ruimte(g/cm-")
voertuig in

Mercurius
Venus
Aarde
Mars
Jupiter
Saturnus
Uranus
Neptunus
Pluto

58
108
150
228
778
1427
2875
4504
5900

4878
12104
12756
6794
142800
120660
51400
50400
2300

5,4
5,3
5,5
3,9
1,3
0,7
1,3
1,6
2,0

1974
1962
1965
1973
1979
1986
1989
-

waterstof, hehum
kooldioxyde
stikstof, zuurstof
kooldioxyde
waterstof, helium
waterstof, hehum
waterstof, helium
waterstof, hehum
methaan

'. Het betreft de gemiddeld afstand van de planeet tot de Zon, uitgedrukt in miljoenen
kilometers. Alle getallen zijn afgerond.

Figuur I.
De banen van Mercurius, Venus, de Aarde en Mars otn de Zon (bovenste
- op een kleinere schaal - de banen van Mars en de overige
planeten.

tekening)

en
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alleen konden door de ruimtevoertuigen tal van fysische grootheden rechtstreeks worden
gemeten, maar ook kon door combinatie daarvan met resultaten van aardgebonden
waarnemingen deze laatste veel beter gebruikt worden voor het optellen van modehen
voor de planeten en in het bijzonder voor hun atmosferen.
De bedoeling van dit verhaal is een globale indruk te geven van onze kennis betreffende de structuur en evolutie van de atmosferen van de planeten. De nadruk wordt daarbij
gelegd op de samenhang van verschijnselen en niet zo zeer op allerlei details van elk van
de verschijnselen. Het gegeven bestek maakt beperking tot enige hoofdlijnen noodzakel i j k , maar aan het einde van deze pubhkatie is enige literatuur voor verdere studie vermeld.
2. Teirestrische

planeten

en

reuzenplaneten

De planeten laten zich op een natuurlijke manier in twee groepen verdelen, namelijk
a. terrestrische planeten: Mercurius, Venus, Aarde ( = Terra), Mars (en misschien Pluto);
b. reuzenplaneten:
Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus.
Van Pluto is eigenlijk nog te weinig met zekerheid bekend om te kunnen vaststehen of
deze tot één van deze groepen behoort en zo ja, tot welke. Welhcht is Pluto een ontsnapte maan van Neptunus, die in een baan om de Zon terecht is gekomen. Vergeleken met
de terrestrische planeten hebben de reuzenplaneten [Zie Tabel 1] een grote diameter, een
kleine gemiddelde dichtheid en een korte rotatieduur. Verder kan men bij de terrestrische planeten duidelijk van elkaar onderscheiden het inwendige, het oppervlak en daarboven de atmosfeer of dampkring. Het oppervlak is in het algemeen vast; alleen bij de
Aarde zijn grote delen van het oppervlak vloeibaar: de oceanen, zeeën, meren etc.
De atmosfeer van elke planeet bestaat uit gassen, waarin kleine vaste of vloeibare deeltjes zweven. Deze deeltjes zijn soms gemakkelijk zichtbaar in de vorm van wolken en
nevels, maar vaak is hun aanwezigheid moeilijker vast te stellen. B i j de reuzenplaneten
is geen oppervlak onder de atmosfeer te ontdekken, d.w.z. niet alleen is er geen oppervlak zichtbaar, maar het is ook niet te vinden met instrumenten die straling kunnen detecteren in andere golflengtegebieden, zoals het gebied van de radargolven. De gassen
in de atmosfeer van een reuzenplaneet gaan op grote diepte heel geleidelijk over in een
vloeibare vorm zonder duidelijk grensvlak. Wel vermoedt men op theoretische gronden
dat er zich, althans bij sommige reuzenplaneten, een heel kleine kern van vast materiaal
rond het centrum bevindt. Ook een reuzenplaneet heeft dus een atmosfeer, waarmee we
in dit geval de buitenste lagen bedoelen, zonder te willen suggereren dat er een precieze
begrenzing aan de onderkant van de atmosfeer bestaat.
Als maat voor de omvang van een atmosfeer gebruikt men voor de terrestrische planeten vaak de gasdruk aan het oppervlak. Voor de Aarde bedraagt deze gemiddeld 1 atmosfeer (=1013 m i ü i b a r = 101300 pascal). De atmosfeer van Venus is echter veel indrukwekkender. De gasdruk aan het oppervlak is daar n.l. circa 90 atmosfeer. Daarentegen vinden we op het oppervlak van Mars slechts een druk van 0,006 atmosfeer. Dit
komt overeen met de druk op een hoogte van ca. 35 k m boven het aardoppervlak. De
atmosfeer van Mars is dus slechts bescheiden. Dit geldt echter nog veel sterker voor Mercurius. Bij deze planeet is nooit het geringste spoor van een atmosfeer gevonden zolang
men alleen vanaf de Aarde kon waarnemen. Met een ultravioletspectrometer aan boord
van het ruimtevoertuig Mariner 10 werd echter in 1974/1975 vastgesteld dat er wel degelijk een atmosfeer is, met o.a. hehum, waterstof en wellicht zuurstof. Deze atmosfeer
is wel heel erg i j l . De druk aan het oppervlak bedraagt naar schatting slechts één duizendste van een biljoenste deel van een atmosfeer. Dat ook Pluto een atmosfeer heeft
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werd met zekerheid vastgesteld op 9 juni 1988. Op die dag ging Pluto namelijk in de weg
staan van een ster ("sterbedekking") en veranderde de intensiteit van het sterhcht daarbij op een manier die karakteristiek is voor een dampkring. De druk aan het oppervlak
is geschat op één tienduizendste atmosfeer. De baan van Pluto is echter nogal langgerekt
en er zou materiaal (bijv. methaanijs) van het oppervlak kunnen verdampen wanneer de
planeet dichter b i j de Zon komt. Hierdoor kan de atmosfeer nogal variëren en zowel de
omvang als de aard ervan afhangen van de positie van Pluto in haar baan.
De atmosfeer van de Aarde bevat vele verschillende moleculen. De belangrijkste gassen zijn hier stikstof (ca. 78%) en zuurstof (ca. 21%). Informatie over de chemische samenstelling van andere planeetatmosferen is op verschihende manieren te verkrijgen.
Hierbij neemt het spectroscopisch onderzoek vanaf de Aarde en vanuit ruimtetoestellen
een belangrijke plaats i n . Zowel donkere als heldere lijnen in de spectra van planeten
kunnen ons, door meting van de betreffende golflengten, leren welke moleculen en atomen voorkomen. Ook kan door nauwkeurige analyse van de spectra kennis worden verkregen over de hoeveelheden van verschillende moleculen in een planeetatmosfeer. Dit
is echter niet eenvoudig, omdat de spectraallijnen vaak ontstaan door absorptie in gassen
waarin vaste o f vloeibare deeltjes zweven, die ook strahng kunnen absorberen, dan wel
op een ingewikkelde manier verstrooien. Directe metingen zijn enkele malen verricht met
chemische analysatoren en massaspectrometers e.d. aan boord van capsules die in de atmosfeer van een planeet neerdaalden. Het resultaat van de verschiUende onderzoekingen
is dat er nu een vrij uitgebreid assortiment bestaat van moleculen en atomen die in de
atmosferen van planeten zijn gevonden. Enkele van de allerbelangrijkste zijn vermeld
in Tabel 1. Venus en Mars hebben atmosferen die in hoofdzaak kooldioxide bevatten.
De reuzenplaneten bevatten veel waterstof en helium, waarbij de waterstof voor een
klein deel is gebonden in methaan ( C H 4 ) . Bij Pluto is spectroscopisch ook methaan
aangetroffen. A l met al is onze kennis over de chemische samensteUing van de gassen
in planeetatmosferen nog verre van bevredigend. Wel is duidelijk dat er grote verschülen
met de aardatmosfeer bestaan, zowel wat de hoofdbestanddelen betreft als de - soms
zeer belangrijke - sporegassen (ozon bijvoorbeeld).
Manen zijn in het algemeen wat kleiner dan planeten, en elke maan beschrijft een baan
om een bepaalde planeet. De Aarde bezh maar één zo'n metgezel en die noemen we de
Maan. Sommige planeten hebben echter vele manen. Van slechts enkele manen is met
zekerheid vastgesteld dat ze een atmosfeer bezitten. Dit werd voor het eerst gedaan door
onze landgenoot Gerard Kuiper. H i j stelde in 1944 spectroscopisch vast dat Titan, één
van de manen van Saturnus, een atmosfeer heeft waarin methaan voorkomt. Later zijn
ook atmosferen ontdekt bij lo (een maan van Jupher) en Triton (een maan van Neptunus). Inmiddels is gevonden dat ook de Maan een atmosfeer heeft, maar deze is zó ongel o o f l i j k i j l dat ze nauwelijks meetbaar is.
I n zichtbaar hcht is het oppervlak van Venus niet te zien, omdat dit geheel schuU gaat
onder de dichte atmosfeer met haar dikke wolkenlagen. Het zicht op het oppervlak van
Mercurius wordt uiteraard niet gehinderd door de uiterst ijle atmosfeer erboven. B i j
Mars kunnen stofstormen de oppervlaktedetails onzichtbaar maken, maar meestal is de
grond goed te zien. Het aardoppervlak is van buitenaf alleen goed zichtbaar in onbewolkte gebieden. Gemiddeld is de Aarde voor ca. 60% bedekt met wolken. Zowel b i j
de Aarde als Venus kan men echter het oppervlak door de wolken heen waarnemen met
behulp van radar.
3.

Temperatuurprofielen

De atmosferen van planeten vertonen een grote rijkdom aan interessante fysische en che-
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mische processen. Het binnenkomend zonliclit kan op vele manieren de atmosferische
atomen en moleculen beïnvloeden en bovendien door vaste en vloeibare deeltjes in alle
richtingen worden verstrooid. Door de verstrooiingsprocessen komt een deel van het
ontvangen zonlicht weer terug in de ruimte. Dit gereflecteerde zonlicht vindt men i n het
algemeen in alle richtingen en in hoofdzaak in het zichtbare deel van het spectrum. Het
niet-teruggekaatste deel van het zonlicht wordt geabsorbeerd, hetgeen leidt tot verwarming van de planeet. Als gevolg daarvan zendt een planeet zelf strahng uit, in hoofdzaak
in het infrarood. Deze zogenaamde thermische straling of warmtestraling geeft ook aanleiding tot tal van fysische en chemische processen. De studie van planeetatmosferen is
door dit alles dan ook zeker niet eenvoudiger dan de studie van steratmosferen.
Het gemiddelde temperatuurprofiel
(d.w.z. het verloop van de temperatuur met de
hoogte) van de aardatmosfeer is goed bekend, o.a. door waarnemingen vanuit ballonnen
en satellieten. Dit profiel is tezamen met de namen van de te onderscheiden gebieden en
overgangslagen enigszins schematisch weergegeven in Fig. 2. Hierbij is de temperatuur
uitgedrukt in keivin, afgekort met de letter K , d.w.z. dat elke temperatuur een bedrag
273,15 groter is dan volgens de temperatuurschaal van Celcius. Lokaal hangt het temperatuurprofiel in belangrijke mate af van o.a. de geografische breedte, het seizoen en het
uur van de dag. Zo hgt de tropopauze op een hoogte van ca. 15 k m bij de equator, maar
op slechts 8 a 10 k m boven de poolgebieden.
Het shngerende gedrag van de temperatuur in de aardatmosfeer kan men kwalitatief
verklaren door te letten op de voornaamste mogelijkheden voor absorptie van zonnestra-
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Zonlicht

Figuur 3.
Schematische voorstelling van het broeikaseffect.
Hel binnenkomend
zonlicht
(getrokken lijnen) verwarmt de grond. Deze zendt dan infrarode straling wl die voor een deel
terugkeert naar de grond en voor extra verwarming
zorgt.

ling. Straling in het zichtbare deel van het spectrum komt voor een deel door de atmosfeer heen en kan dan goed door de grond worden geabsorbeerd. Deze wordt hierdoor
verwarmd en gaat infrarode strahng uitzenden. De lucht erboven is niet goed doorzichtig
in het infrarood, maar zal de strahng absorberen en opnieuw uitzenden in aOe richtingen
[zie Fig. 3]. Een deel keert dus weer terug naar het oppervlak. Dit wordt derhalve door
de atmosfeer extra verwarmd, naast de normale verwarming door direct zonhcht. Zo
stelt zich een evenwicht in waarbij het oppervlak gedwongen wordt meer uit te stralen
(en een hogere temperatuur aan te nemen) dan wanneer er geen atmosfeer was. D h
noemt men hel broeikaseffect.
De gemiddelde temperatuur van het aardoppervlak is ca.
290 K ( = 17°C), maar dit zou 255 K ( = - 18°C) bedragen wanneer de Aarde geen atmosfeer zou hebben. Er is dus een verschil van 35°C dankzij het broeikaseffect.
Doordat het aardoppervlak goed straling kan absorberen is de temperatuur daar relatief hoog. Dit geldt ook voor de lucht er net boven. De warmte zal echter in het algemeen
de neiging hebben weg te stromen oftewel om te worden getransporteerd. De warmte
wordt omhoog getransporteerd in de troposfeer. In dit gebied is de lucht vrijwel voortdurend sterk in beweging, zowel in horizontale als in verticale richtingen en tevens wordt
dit deel van de atmosfeer gekenmerkt door wolkenvorming en neerslag. Zoals in Fig. 2
is te zien is de temperatuur boven de tropopauze vrijwel constant en neemt dan weer toe
met de hoogte. De oorzaak van deze toename van de temperatuur hgt in absorptie van
ultraviolet zonhcht door ozon. Als gevolg van deze absorptie neemt het gas boven de
tropopauze warmte op en ontstaat er een nieuw temperatuurmaximum, de siratopauze,
die de begrenzing vormt van de stratosfeer en de mesosfeer.
Boven de mesopauze gaat de temperatuur opnieuw toenemen en komen we in de Ihermosfeer. De hoge temperaturen aldaar worden veroorzaakt door absorptie van extreem-
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ultraviolet zonlicht. Het voornaamste absorptiemechanisme is hier foto-ionisatie. Hierbij wordt de energie van de zonnestraling gebruikt om elektronen los te maken uit atomen en moleculen. De verzameling vrije elektronen en ionen (boven ca. 50 a 80 km)
wordt de ionosfeer genoemd, waarbinnen (lettend op de elektronendichtheid) afzonderlijke lagen onderscheiden kunnen worden. De geladen deeltjes geven aanleiding tot vele
fysische processen, waar we nu niet verder op in zullen gaan.
Het precieze verloop van de temperatuur met de hoogte in de atmosfeer van de Aarde
en andere planeten kan aheen begrepen worden wanneer men rekening houdt met de verschillende fysische mogelijkheden die er bestaan voor warmtetransport (strahng, convectie, geleiding). Voor kwantitatieve verklaringen zijn ingewikkelde modelberekeningen
nodig, waar we nu verder niet op in zullen gaan. Wel kan vermeld worden dat convectief
warmtetransport gepaard gaat met een hneair verloop van de temperatuur met de hoogte.
Het temperatuurprofiel van de atmosfeer van Venus is goed bekend o.a. door metingen met instrumenten aan boord van neerdalende capsules [zie Fig. 4]. De hoge opper-
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vlaktetemperatuur (bijna 750 K = 473°C) is te danken aan een enorm broeikaseffect, ook
al bereikt maar een paar procent van de zonne-energie de grond (o.a. gemeten door Russische ruimtevoertuigen). De dikke atmosfeer en krachtige luchtstromingen zorgen ervoor dat er slechts geringe horizontale temperatuurverschillen zijn, zowel op grote als
op geringe hoogtes. I n het onderste deel van de atmosfeer daah de temperatuur weer on-
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geveer lineair met de hoogte. Daarom noemen we dit gedeelte, evenals bij de Aarde, de
troposfeer. Er zijn echter in de atmosfeer van Venus kennelijk geen ozonlagen of lagen
met een dergelijke werking, zodat de temperatuur boven de tropopauze alleen maar
b l i j f t toenemen.
Op Mars hangen de temperaturen sterk af van de geografische breedte, het seizoen en
het uur van de dag. Op de beide landingsplaatsen van de Vikings werden de laagste temperaturen rond zonsopkomst gemeten en de hoogste temperaturen vroeg in de middag.
Fig. 5 toont het verloop van de temperatuur in de lucht net boven de grond van Mars
voor gematigde breedtes en (onderste deel), ter vergelijking de temperatuurvariatie gemeten in een woestijn in Cahfornië. Op de equator van Mars bedraagt de hoogste temperatuur ongeveer 35°C, maar bij de polen wordt 's winters een minimum bereikt van ca.
-120°C!
Metingen van de temperatuur, o.a. door ruimteschepen tijdens het neerdalen, geven
het profiel geschetst in Fig. 6. De atmosfeer van Mars is dun, maar bevat altijd enig en
soms veel stof. Dit kan zonhcht en infrarode strahng absorberen en heeft daardoor een
grote invloed op het temperatuurverloop. Het broeikaseffect levert b i j Mars gemiddeld
slechts 6°C meer voor de oppervlaktetemperatuur dan wanneer er helemaal geen atmosfeer zou zijn.
De temperaturen van de reuzenplaneten zijn pas i n de laatste jaren goed bekend geworden. Aangezien er geen duidelijk referentievlak aanwezig is, neemt men meestal de
plaatselijke gasdruk als maat voor de diepte. Fig. 7 geeft een beeld van de temperatuurprofielen van de reuzenplaneten. Duidelijk is te zien dat de vier profielen op veel punten
overeenstemmen. De tropopauzes hggen alle bij ongeveer 0,1 atmosfeer; daaronder (in
de troposferen) daalt de temperatuur steeds op ongeveer dezelfde manier wanneer men
dieper in de atmosfeer komt. De overeenkomsten berusten niet op toeval, maar op het
feit dat de profielen het resuhaat zijn van evenwicht tussen overeenkomstige bronnen
en putten van energie. Bronnen worden gevormd door het binnenkomende zonlicht en
door inwendige energie, van nog onbekende oorzaak, die omhoog komt d.m.v. convectie. De putten ontstaan vooral door absorptie van straling door methaan en kleine zwe-
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vende deeltjes. Gebleken is dat Jupiter, Saturnus en Neptunus over een aanzienlijke hoeveelheid energie beschikken, maar voor Uranus is deze waarschijnlijk geheel te verwaarlozen ten opzichte van de binnenkomende zonne-energie.
4. Het verticale verloop

van druk en

dichtheid

Iedereen weet dat de luchtdruk en dichtheid verminderen naarmate we ons hoger in de
atmosfeer van de Aarde begeven. Bekende indicaties daarvan zijn de "knappende oren"
en het "happen naar lucht" b i j het beklimmen van een berg. Volgens de zogenaamde
barometrische hoogteformules nemen druk en dichtheid in een isotherme atmosfeer exponentieel af met de hoogte in de atmosfeer. Wat betekent dh? Stel de luchtdruk op het
aardoppervlak is P q . De barometrische hoogteformule houdt in dat er een zeker karakteristiek hoogteverschil, h, in het spel is, op de volgende manier: telkens als men in de
atmosfeer een afstand h is opgestegen vermindert de druk met 50 procent. D i t geldt ook
voor de dichtheid. Een andere manier om de betekenis van de barometrische hoogteformules te begrijpen wordt verkregen door een grafiek te maken van de logaritme (log)
van de druk tegen de hoogte. Dit is te zien in Fig. 8. Ook het verloop van de dichtheid,
in logaritmische maat, is daarin weergegeven. Volgens bovengenoemde barometrische
hoogteformules zouden in dergelijke grafieken rechte lijnen moeten ontstaan. Dat dit
niet precies zo is komt vooral doordat de aardatmosfeer in het getekende hoogtebereik
niet isotherm is [vgl. Fig. 2]. Toch zijn de krommes i n goede benadering rechte lijnen.
Het karakteristieke hoogteverschil h bedraagt onderaan in de aardatmosfeer ca. 5 km.
De gegeven wetmatigheden gelden niet alleen voor de aardatmosfeer, maar voor alle
planeetatmosferen. Alleen de waarde van h kan verschillend zijn. Een duidelijke illustratie daarvan wordt gegeven door Fig. 9. I n plaats van de dichtheid in gram/cm' is daar
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de equivalente deeltjesdichtheid (aantal vrije atomen en moleculen per cm^) uitgezet, i n
logaritmische maat, tegen de hoogte. Elke kromme in Fig. 9 is kennelijk goed te benaderen door een rechte l i j n en deze lijnen lopen zelfs ongeveer evenwijdig, hetgeen betekent
dat er slechts kleine verschillen in h bestaan.
In een groot deel van elke planeetatmosfeer neemt dus de dichtheid van elk atmosferisch bestanddeel in het algemeen exponentieel af met de hoogte, waarbij het karakteristieke hoogteverschil door het gemiddeld moleculair gewicht van de atmosferische gassen wordt bepaald. Uiteraard moet men voor bepaalde moleculen wel rekening houden
met hun deelname aan chemische reacties, waardoor belangrijke afwijkingen kunnen
optreden. Zo vormt fotodissociade van moleculair zuurstof (Oj) in de aardatmosfeer
het begin van een keten van reacties waardoor atomair zuurstof ( O) en ozon (O3) geproduceerd en vernietigd worden. Ozon wordt daarbij gevormd door de reactie
O - I - O 2 - I - M — O 3 - H V I , waarbij M één of ander molecuul is dat de vrijgekomen chemische energie kan meenemen. Nu is ozonchemie een vrij ingewikkelde zaak, maar het is
eenvoudig i n te zien, waarom zowel op grote als geringe hoogten weinig ozon aanwezig
kan zijn. I n het eerste geval is er n . l . weinig O j en M , terwijl i n het laatste geval weinig
O te vinden is, omdat er dan te weinig ultraviolette straling is om veel O2 te kunnen dissociëren. Een gedetailleerde beschouwing van de optredende reacties in de aardatmosfeer geeft de dichtheidsprofielen geschetst in Fig. 10. Hierin zijn de afwijkingen van de
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Aantal deeltjes per cm^
Figuur 9.
De deeltjesdichtheid
en Mars.

als functie

van de hoogte in de atmosferen

van Venus, de Aarde

barometrische formule voor O en O3 duidelijlc te zien, aangezien de betreffende curves
geen rechte lijnen zijn. Bovendien blijlcen er voor elke soort deeltjes afwijkingen op te
treden van lokaal chemisch evenwicht, d.w.z. van de toestand waarbij ontstaanssnelheid = verdwijningssnelheid. Zowel theorie als waarnemingen leren dat ozon gemiddeld
op ca. 25 km hoogte de grootste dichtheid bereikt in de aardatmosfeer. I n die zin is er
sprake van een ozonlaag.
De hoeveelheid O3 in de aardatmosfeer varieert met de geografische breedte, het seizoen en het uur van de dag. Gemiddeld is er slechts vrij weinig ozon vergeleken met de
andere gassen. Deze hoeveelheid is verantwoordelijk voor het temperatuurmaximum
tussen stratosfeer en mesosfeer en beschermt tevens vele vormen van leven op het aardoppervlak, dankzij de sterke absorptie van ultraviolette zonnestraling. Zelden wordt
door zo weinig moleculen zoveel gepresteerd. De laatste jaren worden steeds meer aanwijzingen gevonden voor het optreden van dunne plekke (ozongaten) in de ozonlaag,
met name boven de poolgebieden. De oorzaak hiervan is nog niet bekend.
De zwaartekracht heeft meer greep op zware dan op hchte moleculen. Het karakteristieke hoogteverschil is dan ook omgekeerd evenredig met het moleculair gewicht, zodat bijv. kooldioxyde de neiging heeft sneller af te nemen met de hoogte dan bijv. moleculair waterstof. Op geringe hoogten vindt een dergelijke diffuse scheiding niet plaats.
Door de vele botsingen die daar optreden zou een diffuse scheiding namelijk zoveel t i j d
vragen (ca. 30.000 jaar voor de Aarde) dat menging door bijv. wind en turbulentie ieder
begin snel in de kiem zou smoren. Op grotere hoogten is dit natuurlijk anders en kan
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wanneer er overal lokaal chemisch evenwicht zou heersen
(streepjes).

diffusie liet winnen van menging (boven ca. 100 km in de aardatmosfeer). Elke soort gas
neemt dan ook op voldoend grote hoogte ongeveer exponentieel af met een karakteristiek hoogteverschil dat door zijn eigen moleculair gewicht wordt bepaald. Het gemiddeld moleculair gewicht per volume-eenheid daalt dan geleidelijk met de hoogte. Zo is
er bij de Aarde op 300 km hoogte veel meer O dan O^, waardoor het gemiddeld moleculair gewicht in de buurt van 16 komt, in plaats van 29 zoals bij het oppervlak. Nog
hoger wordt hehum steeds belangrijker en helemaal bovenin vinden we i n hoofdzaak
atomair waterstof met een gemiddeld moleculair gewicht van 1. Ook bij andere planeten
vindt een soortgelijke diffuse separatie plaats. De kans op ontsnapping neemt ook toe
met de hoogte, zoals we later nader zullen bezien. Voor andere planeten dan de Aarde
is er echter nog veel onbekend over de verticale variaties in de chemische samenstelling
van hun atmosferen.
5. Wolken

en nevels

Een belangrijk aspect van de aardatmosfeer is het vóórkomen van wolken en nevels. Deze bestaan uit kleine waterdruppels of uit ijskristallen.
Ook in andere planeetatmosferen komen wolken en nevels voor, aLdan niet in verschillende lagen. Vooral de samenstelling van de wolken van Venus is onderwerp van
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Fasehoek (graden)
Figuur 11.
De graad van polarisatie van het zichtbare licht van Venus voor verschillende
fasehoeken. Waarneiningsresuhaten
van verschillende onderzoekers zijn weergegeven
d.m.v.
cirkeltjes, kruisjes, plusjes en driehoekjes. De krommen zijn gevonden door
berekeningen en gelden voor bolletjes met een brekingsindex
1,44 en met een
verdelingsfunctie
voor hun stralen die hier steeds dezelfde vorm heeft, maar waarvan de gemiddelde waarde, die ongeveer overeenkomt met de parameter a, verschillend is voor de vijf getekende
krommen.
veel studie geweest. Duidelijk was dat er veel wolken zijn, maar ook was al lang bekend
dat deze wolken een andere samenstelling moesten hebben dan op Aarde, omdat Venus
niet veel waterdamp bevat. I n de loop van de jaren werden de meest vreemde stoffen
voorgesteld. Zolang men alleen op de helderheid van Venus lette kon men het niet eens
worden. Dit is te begrijpen door te bedenken dat het licht in de dikke atmosfeer van Venus door de wolkendruppels vele malen verstrooid kan worden en dat daardoor allerlei
karakteristieke kenmerken van de afzonderlijke druppels kunnen vervagen. Anders ligt
het met de polarisatie van Venus, d.w.z. de verhouding
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waarbij 1,^ en I^^, de intensiteiten voorstellen van de trillingen loodrecht op, respectievel i j k evenwijdig aan het vlak dat gaat door Venus, de Zon en de Aarde. De polarisatie
bevat wel duidelijk kenmerken van de individuele druppeltjes in de wolken. Een uitvoerige vergelijking van waarnemingen met resultaten van ingewikkelde berekeningen over
lichtverstrooiing i n de atmosfeer van Venus heeft dan ook duidelijke gegevens over de
aard van de deeltjes opgeleverd. Fig. 11 toont b i j wijze van voorbeeld de polarisatie (in
procenten) van Ucht met een golflengte van ca. 0,55 micrometer dat afkomstig is van Venus en op de Aarde met een telescoop is waargenomen. Horizontaal staat de hoek uit
die wordt gevormd door de l i j n tussen de Zon en Venus enerzijds en de l i j n tussen Venus
en de Aarde anderzijds. Duidelijk is hier te zien dat de waargenomen en berekende waarden goed overeenstemmen voor bolletjes met een straal van ca. 1 micrometer (^tm) en
een brekingsindex van 1,44. Door dergelijke berekeningen te herhalen voor licht met andere golflengten en de resultaten te combineren met enige andere gegevens kon worden
aangetoond dat de wolken van Venus grotendeels bestaan uit druppeltjes geconcentreerd
zwavelzuur. D h werd later bevestigd door metingen vanuit ruimteschepen.
Over de wolken i n de atmosferen van de buitenplaneten is nog zeer veel onbekend.
Er zijn aanwijzingen dat zowel op Jupiter als op Saturnus wolken van ammoniak
(NH3) en ammoniumhydrosulfide ( N H 4 S H ) , beide in kristalvorm, voorkomen boven
wolken van waterdruppels en ijskristallen [Zie Fig. 12]. Dat Saturnus veel minder sterke
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contrasten vertoont op foto's dan Jupiter komt waarscliijnlijk door de veel uitgebreidere
wolkenzone bij Saturnus. De kleur van de Grote Rode Vlek (een enorme wervelstroom)
op Jupiter wordt vaak toegeschreven aan rood fosfor, dat op de een of andere manier
ontstaan moet zijn uit het spectroscopisch aangetoonde fosfien. Verder is het denkbaar
dat kleine hoeveelheden van verschillende vormen van zwavel bijdragen aan de op foto's
zo opvallende gele, rode en bruine tinten.
6. De evolutie

van

planeetatmosferen

De atmosferen van de planeten zijn niet altijd geweest zoals ze nu zijn en zullen ook niet
altijd zo blijven. De veranderingen in de tijd noemen we de evolutie van planeetatmosferen, naar analogie van de evolutie van sterren. Het onderzoek naar de evolutie van planeetatmosferen staat nog in de kinderschoenen. Op dit gebied liggen nog tal van onbeantwoorde vragen en worden vrij veel slecht onderbouwde veronderstelhngen gemaakt. Toch is dit onderzoek de moeite waard voor wie nieuwsgierig is naar het verleden
of bezorgd over de toekomst. Enig voorbehoud ten aanzien van de resuhaten is hier echter - zuiver wetenschappelijk gezien - zeer op zijn plaats. We zullen ons verder in hoofdzaak beperken tot twee evolutionaire ontwikkelingen.
6.1 Het op hol slaande

broeikaseffect

We hebben gezien dat een broeikaseffect een normaal natuurverschijnsel is. Het oppervlak van Venus wordt door het broeikaseffect ca. 500°C verwarmd; voor de aarde is dit
ca. 35°C en voor Mars slechts zo'n 6°C. Bij Venus wordt het broeikaseffect vooral veroorzaakt door kooldioxyde en verder door waterdamp, zwaveldioxyde, koolmonoxyde
en de zwavelzuurwolken. B i j de Aarde gaat het vooral om kooldioxyde en waterdamp
en bij Mars alleen om kooldioxyde. We vragen ons nu af hoe deze broeikaseffecten tot
stand zijn gekomen.
Er zijn verschillende manieren om informatie te verkrijgen over het verre verleden van
het planetenstelsel. Op grond daarvan wordt algemeen aangenomen dat de planeten en
de Zon ca. 4600 miljoen jaar geleden zijn ontstaan door condensatie van gas uk een grote wolk van gas en stof, de zogenaamde Zonnenevel. Vooral door spectroscopisch onderzoek van de Zon en chemische analyse van meteorieten en gesteenten is het gelukt om
een vrij goed beeld te krijgen van de chemische samenstelhng van de Zonnenevel. Deze
klopt voor sommige elementen tamelijk goed met de huidige samenstelling van de Aarde. Dit zijn allemaal elementen die kunnen deelnemen aan chemische reacties en waarschijnlijk in de Zonnenevel aanwezig waren in de vorm van vloeibare of vaste verbindingen. Anderzijds zijn er nauwlijks edelgassen (helium, neon, argon, krypton, xenon) op
Aarde vergeleken met de rest van het zonnestelsel ( = planetenstelsel -I- Zon + meteorieten -I- gruis, etc.) als geheel. We moeten dus wel concluderen dat de Aarde öf bij haar
ontstaan geen gassen meekreeg óf na haar ontstaan later haar hele atmosfeer heeft verloren. In beide gevallen is er dus een jonge Aarde geweest zonder atmosfeer. Waarschijnlijk geldt dit ook voor Mars en Venus. De huidige atmosferen van de Aarde, Mars en
Venus zijn dus secundair, d.w.z. geen overblijfsel van de Zonnenevel, maar later ontstaan doordat gassen vrijkwamen mt de gesteenten. De atmosferen van de reuzenplaneten hebben een samenstelling die veel lijkt op die van de Zon en de Zonnenevel, met o.a.
veel waterstof en hehum. Deze atmosferen zijn dus grotendeels nog wel de primaire atmosferen.
Op Aarde is vooral waterdamp en kooldioxyde in de secundaire atmosfeer terechtgekomen. Laten we nu aannemen dat de Aarde in dit opzicht representatief is voor Mars
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en Venus. Hoe zijn die atmosferen dan tot ontwikkeling gekomen? Om hierin enig inzicht te krijgen denken we ons eerst kale planeten i n , d.w.z. zonder enige atmosfeer, en
laten dan uit de vaste delen een mengsel van waterdamp en kooldioxyde los. Wanneer
deze primitieve planeten alle een oppervlak hadden, zoals Mars dat nu heeft, kunnen we
de oorspronkelijke temperaturen aan het oppervlak berekenen. Deze staan aangegeven
op de verticale as in Fig. 13. Naarmate de atmosfeer meer gas bevat en dus de dampdruk
van waterdamp toeneemt ontstaat er een steeds sterker broeikaseffect, waardoor de temperatuur van het oppervlak gaat stijgen. Dit is te berekenen, en het is weergegeven in
Fig. 13. tezamen met de grenslijnen van de gebieden waarin H j O voorkomt i n de vorm
van respectievelijk ijs, water en waterdamp [d.w.z. het fasediagram van H j O ] .
Nu kunnen we de verschillen in de evolutie goed zien. We beginnen helemaal hnks in
de figuur. Op Mars is de oorspronkelijke temperatuur zo laag, dat de atmosfeer zich niet
lang kan vormen, voordat de damp verzadigd raakt. Verdere toename van de waterdamp
in de atmosfeer leidt tot condensatie en vorming van ijs en r i j p op het oppervlak. Zo
ontstaat een zeker evenwicht met een klein broeikaseffect en een lage waterdampdruk
in de atmosfeer.
De Aarde is dichter bij de Zon dan Mars en begint daarom al met een hogere oppervlaktetemperatuur. De ontwikkehng lijkt op die van Mars, maar de dampdruk wordt net
hoog genoeg om aan de grens van het gebied van vloeibaar water te komen i n Fig. 13.
Dan treedt dus condensatie op tot vloeibaar water en zó zijn op Aarde de oceanen ontstaan en een gematigd broeikaseffect.
Maar nu Venus. Deze begint met de hoogste oppervlaktetemperatuur, en aanvankelijk
verloopt de ontwikkeling van de atmosfeer zoals bij de Aarde en Mars. Het traject tot
aan de grenslijn damp-vloeistof is nu echter lang en er ontstaat een steeds sterker wor-
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dend broeikaseffect, naarmate de dampdruk toeneemt, waarbij na enige tijd de temperatuur aan liet oppervlak fors gaat stijgen. Zoals weergegeven in Fig. 13 is het gevolg dat
de grenslijn damp-vloeistof nooit wordt bereikt. Dit noemt men het op hol slaande
broeikaseffect.
Bovenstaande theorie is zeker nog niet volledig, maar zij geeft toch in grote lijnen een
bevredigende verklaring voor de verschillen in evolutie van Mars, de Aarde en Venus en
in het bijzonder voor het optreden van ijs en rijp op het oppervlak van Mars, oceanen
op Aarde en een droog oppervlak op Venus. Ook op Venus ontstond na enige t i j d wel
weer evenwicht, namelijk toen alle water in de atmosfeer terecht was gekomen. Het gevolg was een chemisch evenwicht van de atmosfeer met de gesteenten aan het oppervlak,
waarbij een fors broeikaseffect permanent aanwezig is. De atmosfeer is nu echter vrijwel
geheel droog en dus vragen we ons af: "Waar is al die waterdamp in de atmosfeer van
Venus gebleven?" Dit brengt ons vanzelf op ons tweede voorbeeld van evolutie in planeetatmosferen.
6.2. Ontsnapping

van atmosferische

gassen

Wie de aardatmosfeer van buitenaf nadert, komt eerst in een gebied met hoge temperaturen, die lager worden naarmate men verder afdaah in de atmosfeer. Dit gebied heet
de thermosfeer [Zie fig. 2] en ook andere planeetatmosferen hebben een dergelijke thermosfeer. I n de thermosfeer van een planeet is de dichtheid gering en vinden slechts weinig botsingen plaats. Als we steeds hoger gaan, komen we op een niveau, waarop een
naar boven bewegend molecuul nog maar een kans van 50% heeft op een botsing met
een ander molecuul. Als die botsing niet plaats heeft, kan het molecuul de vrije ruimte
inschieten. De genoemde hoogte heet de kritische hoogte en het deel van de atmosfeer
dat erboven ligt de exosfeer. De kritische hoogte ligt op Aarde bij ongeveer 500 k m en
op Venus bij ongeveer 200 km. Als de snelheid van een molecuul b i j de kritische hoogte
groter is dan de ontsnappingssnelheid van de planeet kan het molecuul de planeet voor
goed verlaten. D i t verschijnsel heet de thermische ontsnapping en is vooral door Jeans
rond 1916 in de belangstelling gebracht.
Duidelijk is dat de kans op thermische ontsnapping des te groter is naarmate de temperatuur bij de kritische hoogte groter en het molecuul hchter is. Op den duur zullen alle
gassen van alle planeten weglekken in de ruimte, maar bij de hchtere zal dat sneller lukken dan bij de zwaardere. Goede berekeningen zijn niet zo eenvoudig uitvoerbaar. Ter
illustratie geven we in Figuur 14 een overzicht van de berekende levensduur van atomen
en moleculen voor de Aarde, Venus en Mars. Stellen we de leeftijd van het planetenstelsel op 4,6 X 10' jaar, dan is uh de figuur af te lezen, dat b.v. de Aarde haar oorspronkelijke (d.w.z. uit de Zonnenevel afkomstige) waterstof en hehum al lang heeft verloren,
maar dat haar zuurstofvoorraad nauwelijks is aangetast. Ook bij de andere terrestrische
planeten is de oorspronkelijke chemische samenstelling drastisch gewijzigd. Mercurius
heeft zelfs zo'n hoge temperatuur en lage ontsnappingssnelheid dat er nog nauwelijks
een atmosfeer over is. De reuzenplaneten hebben echter relatief lage temperaturen en
grote ontsnappingssnelheden en deze hebben dan ook nog maar weinig gas verloren.
Daarom lijkt de samenstelling van hun atmosferen nog wel veel op die van de Zon en
de Zonnenevel, m.a.w, dit zijn primaire atmosferen, in tegensteUing tot de secundaire
van de terrestrische planeten,
We kunnen nu ook de vraag beantwoorden waar de waterdamp in de atmosfeer van
Venus is gebleven. Deze is namelijk door ultraviolette straling van de Zon gedissocieerd,
waarna de vrijgekomen waterstof gemakkelijk kon ontsnappen.
Gedurende lange tijd heeft men de thermische ontsnapping gezien als vrijwel het enige
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Atoomgewicht

Figuur 14.
Levensduren
voor gassen in de atmosferen van de Aarde, Venus en Mars voor beleend
veronderstelde temperaturen op de kritische hoogte (Te). De waarden voor Mars en Venus zijn nogal
onzeker.

mechanisme voor het vluchten van gassen uit planeetatmosferen. Op die basis zijn hele
theorieën opgezet over de evolutie van planeetatmosferen. Later zijn echter nog meer
mechanismes gevonden voor het verhes van atmosferische gassen. Deze andere mechanismen zijn soms, d.w.z. voor sommige moleculen in sommige planeetatmosferen, nog
belangrijker dan thermische ontnapping. Het onderzoek op dit gebied is nog in volle
gang.
7.

Slotwoord

De studie van de structuur en evolutie van planeetatmosferen is niet alleen wetenschappelijk interessant, maar ook van groot praktisch belang voor de mensheid. Er is namelijk
slechts één aardatmosfeer, maar er zijn meerdere planeetatmosferen. Door de aardatmosfeer te bezien in het grotere geheel van planeetatmosferen kunnen onze kennis en inzicht over allerlei processen in de aardatmosfeer enorm toenemen. Dit is vooral van belang voor tijdvariaties en wel heel in het bijzonder voor veranderingen in het broeikaseffect en het ozongehalte. In Nederland wordt op verscheidene plaatsen wetenschappelijk
speurwerk gedaan betreffende de aardatmosfeer, maar op slechts één plaats (de Vrije
Universiteit) wordt enig onderzoek gedaan dat betrekking heeft op de atmosferen van
planeten in het algemeen.
Planeten zijn hemeüichamen en planeetatmosferen vertonen talrijke overeenkomsten
met de atmosferen van b.v. sterren. De planetenkunde (of planetologie) is dus een deel
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van de sterrenkunde, dat heel belangrijk is voor moderne beoefenaars van aardwetenschappen met daarachter de vele beleidsmakers. Er hoeft dus niet langer meer getwijfeld
te worden: ook de sterrenkunde heeft praktisch nut en is maatschappelijk relevant.
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ONDERZOEK A A N M A G N E T O - H Y D R O D Y N A M I S C H E O P W E K K I N G
V A N ELEKTRICITEIT
door
A . Veefkind

Inleiding
De meeste elektriciteit wordt opgewekt door het verstoken van fossiele brandstoffen.
Verhogen van het rendement van het opwekkingsproces staat in de belangstelling, niet
aUeen om economische, maar ook om milieutechnische redenen: verminderd gebruik
van grondstoffen, minder C O j produktie en minder afvalwarmte.
Het rendement van een elektrische centrale kan worden verhoogd wanneer een
energie-omzettingsproces wordt gebruikt dat b i j hoge temperaturen werkt. Magnetohydrodynamische ( M H D ) omzetting van warmte naar elektrische energie voorziet hierin.
In een MHD-generator wordt elektrische energie opgewekt uit een plasmastroom. Deze plasmastroom bestaat uit verbrandingsgassen (open systemen) o f edelgas (gesloten
systemen) waaraan een kleine hoeveelheid alkalimetaal is toegevoegd waardoor gedeeltelijke ionisatie (en dus elektrische geleiding) wordt verkregen. Een schematische weergave
van een MHD-generator is gegeven in Fig. 1.
Het plasma stroomt door het MHD-kanaal loodrecht op een aangelegd magneetveld.
Aangezien de plasmastroom opgevat kan worden als een bewegende geleider, wordt een
geïnduceerd elektrisch veld opgewekt, gelijk aan u X B. Hierin is u de snelheid van de
plasmastroom en B de magnetische inductie. Door het aanbrengen van elektrodes en een
uitwendig circuit kan elektrische energie toegevoerd worden aan een uitwendige belasting.
Het verband tussen de elektrische stroomdichtheid en het elektrische en magnetische
veld wordt gegeven door de gegenerahseerde wet van Ohm:

j +j X^

= aE*

Hierin is j de stroomdichtheid, E* = E + u X B het totale elektrische veld, a het elektrisch geleidingsvermogen van het plasma en /3 de Hallparameter. U i t vgl. (1) blijkt dat
j en E* niet evenwijdig zijn en dat de hoek tussen beide vectoren bepaald wordt door
de Hallparameter. WU men, zoals in Fig. 1 j in de dwarsrichting van het kanaal hebben
om zodoende alle stroom door het uitwendig circuit te sturen, dan zal het elektrische veld
een component in de langsrichting moeten hebben. Vandaar de in Fig. 1 weergegeven
elektrodesegmentatie en de noodzaak van meerdere externe circuits.

Lezing gehouden voor de Koninkhjke Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage
op 22 oktober 1990.
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Figuur

1.

Uit Lit. 3. Schematische
weergave van een MHD-generator
met gesegmenteerde
elektroden. U is de plasmasnelheid,
E,,,^ het geïnduceerd elektrisch veld, B de magnetische inductie, x-y-z het coördinatensysteem
en J de stroom van een
elektrodesegment.

MHD-generatoren worden ontwikkeld als voorschakelsystemen in elektrische centrales. De temperatuur van het plasma is bij het verlaten van de MHD-generator hoog genoeg om de restwarmte te kunnen benutten in een stoomsysteem. I n grote lijnen worden
twee mogelijke MHD-systemen overwogen: het gesloten systeem en het open systeem
(Figuren 2 en 3).
Bij het gesloten systeem bestaat de plasmastroom in de MHD-generator uit een edelgas dat in een warmtewisselaar verhit wordt met behulp van het verbrandingsgas. B i j het
open systeem wordt het verbrandingsgas direct gebruikt als medium voor de generator.
Enkele typische getalwaarden van belangrijke grootheden worden gegeven i n Tabel 1.
Het oppervlak van de dwarsdoorsnede van een MHD-kanaal is van de orde 1 m ' en de
lengte van de orde 10 m .
De energiebalans van de generator wordt gegeven door de volgende vergelijking:

m (H„-Hl)

.//./•j.EdV
v o r -

ƒƒ Q „ d A
Opp

In deze betrekking is fn de massastroom, dV een volume-element, Q „ het warmteverhes
door de wand en d A een oppervlakte-element. H stelt de totale enthalpie voor, gegeven
door

H = CpT0.5*u2
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COOLING WATER

Figuur 2.
Uit Lit. 3. Gesloten

MHD-systeem.

Subscript 0 iieeft betrekking op bet begin van het kanaal en subscript L op het einde.
In vgl. (2a) is Cp de soortelijke warmte b i j constante druk en T de plasmatemperatuur.
Onderzoek aan gesloten
systemen
De belangrijkste eigenschap van edelgas-MHD-generatoren is het z.g. plasma-nietevenwicht. D h is het optreden van elektronentemperatuurverhoging: de vrije elektronen
(aanwezig dankzij de ionisatie van het alkalimetaal) gedragen zich als een component
van een gasmengsel, maar met een hogere temperatuur dan de rest van het gas. De ionisatiegraad wordt hier gunstig door beïnvloed, want deze wordt bepaald door de (hogere)
elektronentemperatuur en neemt daardoor een hogere waarde aan dan op grond van de
gastemperatuur verwacht mag worden. De concentratie en de temperatuur van de elektronen worden beschreven door de continuïteitsvergelijking en de energie vergelijking:

Tabel L MHD-generator

condities

Condities

Getaalwaarde

Ingangstemperatuur
Ingangsdruk
Gassnelheid
Magneetveld
Fraktie alkalimetaal

2000-3000 K
5-10 bar
800-1500 m/s
-5 T
10-3-10-2
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Figuur 3.
Uil Lil. 3. Open

MHD-systeem.

^ +

V . n . u , = kKT,)n,n, -

|(i^,k
^ -

K(T,K\;

+ V,(|4T,k T,u,) =

3n,k (T,-T). 2me

_

Hierin is n, de elektronendiclitheid,
de elektronensnellieid, T, de elektronentemperatuur, kf de ionisatiecoefficient, n^ de dichtheid van de alkahatomen, k, de recombinatiecoefficient, Uj de ionendichtheid, k de constante van Boltzmann, T de gastemperatuur, m^ de elektronenmassa, m de massa van de zware deeltjes,
de botsingsfrequentie van de elektronen en inel het energieverlies door inelastische botsingen. JVCT is de lokale Ohmse verhitting. Hierdoor wordt energie aan de elektronen toegevoerd. D i t mechanisme is de oorzaak van de verhoging van de elektronentemperatuur. De tweede en
de derde term van het rechterhd geven aan hoe de verhitte elektronen energie afstaan
aan de zware deeltjes via respectievelijk elastische en inelastische botsingen. Het linkerlid
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Figuur 4.
Uit Lit. 4. Schema

van de scltolibuisinstallatie

van de Technische

Tabel 2. Condities

experimentele

TUE

opstellingen

Universiteit

Condities

Schokbuisinstahatie

Blow-downinstaUatie

Ingangstemperatuur
Ingangsdruk
Gassnelheid
Magneetveld
Fraktie alkahmetaal
Testtijd

1600-3500 K
4-9 bar
1100-1500 m/s
3.5 T

2000 K
7 bar
1100 m/s
5 T

Eindho-

10-3

5 ms

10 s

geeft aan hoe plaats- en tijdveranderingen in de elektronenenergie door bovengenoemde
effecten wordt veroorzaakt.
De eerste en tweede terra van het rechterlid van de continuiteitsvergelijking geven
respectievelijk het aantal ionisaties en recombinaties per volume-eenheid per tijdseenheid. Aangezien de ionisaties worden veroorzaakt door botsingen tussen elektronen en
neutralen (van het alkali-metaal) en de recombinaties door drie-deeltjes-botsingen tussen
twee elektronen en een ion, worden deze termen bepaald door de elektronentemperatuur, die dan ook uiteindelijk de niet-evenwichts-ionisatiegraad bepaalt. Het linkerhd
beschrijft plaats- en tijdafhankelijkheid van de elektronenconcentratie.
Het onderzoek aan edelgas-MHD-generatoren heeft zich geconcentreerd op het plasmaniet-evenwicht, omdat dit effect het mogelijk maakt de generator te bedrijven bij niet
al te hoge gastemperaturen (het gas dat de generator binnengaat zou kunnen volstaan
met een temperatuur van ongeveer 2000 K), waardoor veel materiaalproblemen zouden
kunnen worden vermeden. Bij het onderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven
(TUE) werd gebruik gemaakt van twee proefopstellingen: de schokbuis en de blowdown-installatie. (Figuren 4 en 5).
In de schokbuis wordt het plasma gemaakt door compressie met behulp van een d r i j f gas (He), in de blow-down-installatie door verhitting in een warmtewisselaar die bestaat
uit een hoeveelheid verhit keramisch materiaal. Met de schokbuis kan gedurende 5 ms
een experimentele MHD-generator van plasma worden voorzien, met de blow-down in-
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propaansysteem

vacuümsysteem

Figuur 5.
Uil Lil. 5. Schema van de blow-down-inslallalie
ven.

van de Technische

Universiteh

Eindho-

stallatie kan dat 10 s. In beide installaties werden experimentele MHD-kanalen gebruikt
van 0,8 m lengte en een dwarsdoorsnede van ongeveer 0,1 m x 0 , l m. Andere gegevens
omtrent de experimentele condities worden vermeld in Tabel 2.
Het onderzoek toonde aan dat ook in de kleine, experimentele generatoren de
enthalpie-extractie (verhouding van de geleverde elektrische energie en de aan de kanaalingang toegevoerde thermische en kinetische energie) behoorlijke waarden kan aannemen. Afhankelijk van de temperatuur worden waarden van 15 tot 20 procent bereikt.
Bij werkelijke toepassing van MHD-generatoren zal dh getal rond de 30 procent moeten
liggen*). Uit het onderzoek kwam tevens naar voren dat het plasma in hoge mate nietuniform is: van plaats tot plaats zijn er sterke verschillen in elektronentemperatuur, ionisatiegraad, elektrisch geleidingsvermogen en stroomdichtheid. Een illustratie van de ontladingsstruktuur is gegeven in Fig. 6. De stroom concentreert zich en deze stroomconcentraties bewegen zich met de gassnelheid door het kanaal, daarbij slechts weinig van
vorm veranderend. De niet-uniformiteit van het plasma maakt de beschrijving van de
generatorwerking moeilijk, omdat ook beschreven zal moeten worden hoe de ontladingsstruktuur zelf afhangt van de condities waaronder het plasma het kanaal binnenkomt. Het optreden van de niet-uniforme ontladingsstruktuur kan worden verklaard
met het volgende terugkoppelmechanisme i n het plasma: wanneer een stroomconcentra-

*) Omdat de MHD-generator als voorschakelelement gebruikt wordt, is het centralerendement hoger dan de enthalpie-extractie.
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Figuur 6.
Uit Lit. 4. Ontladingsstruktuur
in een edelgas-MHD-generator.
Afmeting
beelde gedeelte: ongeveer 0,1 mxO,l m. Belichtingstijd:
1 ns.

van het afge-

tie optreedt (lokaal hoge stroomdichtheid) dan gaat volgens vgl. (4) de elektronentemperatuur stijgen, en volgens vgl. (3) de elektronendichtheid waardoor het elektrisch geleidingsvermogen toeneemt; volgens vgl. (1) stijgt de stroomdichtheid dan nog meer.
Het onderzoek aan de T U E heeft zich toegspitst op de plasma-niet-uniformiteh. Fig.
7 laat zien hoe de uitgezonden straling (zitbaar licht) kan worden gebruikt. Door op twee
plaatsen in de gasstroom te meten kan de snelheid waarmee de ontladingsstruktuur zich
verplaatst worden bepaald. De niet-uniformiteiten blijken zich met het gas mee te bewegen (snelheid 1000 tot 1500 m/s). Er wordt ook bij twee verschülende golflengtes gemeten. Meestal wordt één golflengte gekozen in een l i j n van het alkahmetaal en één i n de
continue strahng, die ontstaat als gevolg van recombinatie van ionen en elektronen. Uit
vergelijking van beide intensiteiten kan de elektronentemperatuur worden bepaald. Het
blijkt dat de maximale elektronentemperatuur in een stroomconcentratie ongeveer 5000
K is. Bij deze temperatuur is het alkalimetaal vrijwel volledig geïoniseerd. Door in twee
richtingen de intensiteit te meten kan een dwarsdoorsnede van de emissiviteit worden gereconstrueerd. (Fig. 8). Hoewel de onladingen veel onderlinge verschillen i n vorm vertonen zijn de doorsneden over het algemeen min of meer elliptisch met de lange as in de
richting van het magneetveld. Dit zou veroorzaakt kunnen worden doordat de warmtegeleiding van de elektronen i n de richting van het magneetveld groter is dan loodrecht
daarop.
Het is te verwachten dat het stromingsveld van de gasstroom beïnvloed zal worden
door de lokale verhoging van de elektrische stroomdichtheid. De Lorentzkracht j X B
veroorzaakt juist op die plaatsen een grotere afremming en ook het elektrisch vermogen
j . E is op die plaatsen het grootst. Het effect op de gasdichtheid kan worden bepaald uit
de afbuiging van laserbundels (Fig. 9). De afbuiging van een laserbundel wordt bepaald
door de verandering van de brekingindex langs de optische as. De brekingsindex zelf is
een maat voor de gasdichtheid. Door de meting weer i n twee richtingen uh te voeren en
door gebruik te maken van de omstandigheid dat de niet-uniformiteit door het detectievolume heenbeweegt, kan het gasdichtheidsprofiel van een dwarsdoorsnede worden bepaald (Fig. 10). Het blijkt dat de concentratie van elektrische stroom gepaard gaat met
een lagere gasdichtheid, hetgeen erop zou kunnen wijzen dat de gastemperatuur er hoger
is.
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Figuur 7.
Uit Lit. 4. Overziclit van de spectroscopische metingen. De opstelling voorziet in emissiemetingen bij twee verschillende golflengten, meting van de straling afkoiristig van twee
velschillende plaatsen en meting van de emissie in twee verschillende richtingen. B stelt
het magneetveld voor en V de plasinasnelheid.

Hoewel dankzij het onderzoek veel informatie verzameld is over de eigenschappen van
het niet-uniforme plasma, is nog geen betrouwbaar verband gelegd tussen enerzijds de
instel-parameters van de MHD-generator (begintemperatuur, begindruk, beginsnelheid,
magneetveld en hoeveelheid alkahmetaal) en anderzijds de eigenschappen van de resulterende plasmastruktuur. Hierdoor blijven modelberekeningen van edelgas-MHDgeneratoren behept met grote onzekerheden.
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Onderzoek aan open systemen
Ondanks het feit dat de totale inspanning ten behoeve van de ontwikkeling van open
systemen veel groter is dan die voor de gesloten systemen, is het fundamentele onderzoek
op dit gebied beperkt. I n verbrandingsgas treedt geen plasma-niet-evenwicht op. Dit
komt doordat in de moleculaire gassen de elektronen hun energie zeer effectief aan de
zware deeltjes kunnen overdragen door de aanslag van rotatietoestanden. Concentratie
van de stroomdichtheid treedt ook niet op en ionisatiegraad en elektrisch geleidingsvermogen kunnen worden berekend uit de toestand van het gas. Het gevolg is dat de werking van de generator veel gemakkelijker uit berekeningen voorspeld kan worden dan
in het geval van de gesloten systemen. Vandaar dat het accent van de inspanningen al
snel werd verlegd naar de technische ontwikkeling van de componenten van het systeem.
De belangrijkste componenten die ontwikkeling behoeven zijn gegeven in Tabel 3.
In verband met de toekomstige brandstofvoorziening wordt algemeen aanvaard dat
bij de uheindelijke toepassing van MHD-generatoren steenkool als brandstof gebruikt
zal worden. Dat betekent dat een kolenbrander ontwikkeld moet worden die werkt met
voorverhitte (en/of met zuurstof verrijkte) lucht en die een verbrandingsgas moet leveren van tenminste 3000 K. Het MHD-kanaal heeft keramische binnenwanden die zorgen
voor de elektrische isolatie van de elektrodesegmenten. De vloeibare slaklaag die vaak
in het kanaal optreedt, veelal vermengd met alkahverbindingen, is zeer corrosief en kan
kortsluiting veroorzaken. Materiaalonderzoek en duurproeven zijn nodig om deze moeilijkheden het hoofd te kunnen bieden. Stroomafwaarts van het MHD-kanaal zal "heat
& seed recovery" moeten plaats hebben. "Heat recovery" is nodig omdat het verbrandingsgas dat het MHD-kanaal verlaat een temperatuur heeft die hoger is dan nodig voor
de stoomketel. Daarom wordt de warmte gebruikt voor de voorverhitting van de lucht.
Dat betekent dat er warmtewissehng moet plaats hebben bij ongeveer 1900 K. "Seed recovery" is nodig wegens het noodzakelijke hergebruik van het alkalimetaal. De terugwinning moet gebeuren voordat het verbrandingsgas het stoomsysteem bereikt. De
MHD-generator levert een DC-vermogen, terwijl een AC-vermogen nodig is. Daarvoor

Tabel 3. Technische

ontwikkeling

cotnponenten

Component

Eigenschappen/comphcaties

Brander

Kolenverbranding met voorverhitte (en/of met zuurstof
verrijkte) lucht bij tenminste 3000 K

Kanaal

Keramische isolatie; hoge temperatuur elektrodes; corrosieve slaklaag met gevaar voor doorslag

Heat & seed recovery

Warmtewissehng b i j ca 1900 K; effectieve terugwinning
van alkalimetaal

DC-AC-omzetter

Tevens regelsysteem

Supergeleidende magneet

Groot volume; grote krachten op de windingen; thermische isolatie
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Figuur 8.
Uit Lit. 4. Emissieprofiel
van een bewegende ontlading
het magneetveld voor en V de
plasmasnelheid.

in een MHD-generator.

B stelt

wordt een vermogenselektronisch circuit gebruikt, dat belialve voor DC-AC-omzetting
dient als regelsysteem (b.v. om veranderingen in de belasting terug te koppelen naar andere condities van de brander). Het magneetveld moet geleverd worden door een supergeleidende magneet (een andere magneet zou te veel elektrische energie verbruiken). Wegens de optredende krachten in de windingen worden hoge eisen gesteld aan de constructie, terwijl ook de thermische isolatie aandacht verdient omdat de hete gasstroom en de
cryogeen gekoelde windingen i n dezelfde component voorkomen.
De berekeningen aan open systemen resulteren meestal in rendementen van elektrische
centrales rond de 50 procent. Vergeleken b i j de huidige centrales is dit een verbetering,
maar met nieuw te ontwikkelen centrales, b.v. met gasturbines als voorschakelsystemen,
is het verschil gering. Toch zou het perspectief van MHD-systemen beter kunnen zijn
wanneer de energie-omzetting plaats zou hebben b i j een hogere temperatuur. Fundamenteel onderzoek is nodig om deze mogehjkheid met experimentele resultaten te ondersteunen. Tot nu toe zijn de i n het laboratorium bereikte enthalpie-extracties van verbrandingsgas MHD-generatoren beperkt gebleven tot waarden beneden de 13 procent.
Het onderzoekprogramma van de T U E zal i n de komende jaren gericht worden op het
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Figuur 9.
Uit Lit. 4. Opstelling voor de gasdichtheidsmeting.
De afbuiging van de laserbundels
worden getneten met viër-kwadranten-diodes,
waarvan slechts twee kwadranten
gebruikt worden. Het verschilsignaal is dan een maat voor de afbuiging. B steh het magneetveld voor en V de
plasmasnelheid.

bereiken van hoge enthalpie-extracties in experimentele MHD-generatoren, waarbij het
verbrandingsgas geproduceerd wordt in de schokbuis.
Momenteel wordt vrij veel werk gedaan op het gebied van numerieke berekeningen.
Fig. 11 laat de drukverdeling zien in de buurt van een gebied van verhoogd elektrisch
geleidingsvermogen. B i j het Instituut voor Hoge Temperaturen van de Akademie van
Wetenschappen van de USSR ( I V T A N ) zijn deze berekeningen uitgevoerd om na te gaan
of de enthalpie-extractie van verbrandingsgas-MHD-generatoren verbeterd kan worden
door met opzet niet-uniformiteiten met verhoogd elektrisch geleidingsvermogen te veroorzaken. De berekeningen geven aan dat enthalpie-extracties van meer dan 30 procent
mogelijk zijn. Het effect is in wezen te danken aan het niet-lineaire (bij benadering exponentiele) verband tussen elektrisch geleidingsvermogen en temperatuur. I n het kader yan
het samenwerkingsverband tussen I V T A N en T U E zal dit aspect ook in het experimentele programma van de T U E aandacht krijgen.
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Figuur 10.
Uit Lit. 4. Drie-dimensionale
voorsteUing van de gasdichtheid, zoals gemeten met de
opstelling van Figuur 9. B stelt het magneetveld voor en V de
plasmasnelheid.

Conclusies
Het onderzoek aan edelgas-MHD-generatoren zal gericht worden op het bereiken van
enthalpie-extracties van 30 procent. Helaas worden alleen nog in Japan op aanzienlijke
schaal onderzoekingen verricht. Van groot belang hierbij is dat meer inzicht verkregen
wordt in het ontstaan van plasma-niet-evenwicht en de eigenschappen ervan. Hieruit
moet blijken of het mogelijk is om de niet-uniformiteiten te vermijden dan wel een
bruikbaar niet-uniform plasma te produceren.
Het onderzoek aan verbrandingsgas-MHD-generatoren zal gericht moeten worden op
situaties met hoge magnetische interactie (d.w.z. condities waarbij de Lorentzkracht en
de enthalpie-extractie groot zijn). Tot nu toe is te weinig experimentele ervaring opgedaan met hoge stroomdichtheden in grote magneetvelden. Verder moet het onderzoek
erop gericht worden om experimenteel aan te tonen dat enthalpie-extracdes van 30 procent o f meer mogelijk zijn. Met opzet geïntroduceerde lokale verhogingen van het elektrisch geleidingsvermogen is een methode die nader onderzoek verdient.
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Figuur 11.
Uit Lit. 6. Bere/cende drukverdeling,
zoals die ontstaat rond een gebied van verhoogd
elektrisch geleidingsvermogen
in een verbrandingsgas-MHD-generator.
De drukverhogtng aan de stroomafwaartse
kant van de niet-uniformiteit
wordt veroorzaakt door de
remmende werking van de
Lorentzkracht.
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HOE

" M O D E R N " W A S DE

NEANDERTALER?

Over begravingen in het midden-paleolithicum en de
interpretatie van archeologische vondsten'.
door
W. Roebroeks

1

Inleiding

Het woord Neandertaler heeft voor veel mensen een negatieve bijklank. Soms ziet men
het als scheldwoord gebruikt worden in een context die niets meer met de oorspronkelijke vondsten van doen lijkt te hebben (zo had een Leids hoogleraar filosofie het een aantal jaren geleden in zijn inaugurele rede over een epistemologische Neandertaler). I n
kringen van archeologen blijkt de Neandertaler, sinds zijn ontdekking in 1856, nogal wat
ups en downs gekend te hebben. Na aanvankelijk voornamelijk als pathologische a f w i j king en domme bruut afgeschilderd te zijn steeg h i j vooral in de zestiger en zeventiger
jaren van deze eeuw flink in de achting van archeologen en paleontologen. I n dh " i k
ben o.k., j i j bent o . k . " tijdperk werd niet al te zwaar getild aan zijn zware wenkbrauwwallen en het ontbreken van een kin en werd Homo sapiens neanderthalensis door sommige onderzoekers zelfs gepromoveerd tot directe voorouder van de huidige mens, Homo sapiens sapiens'-.
Het laatste decennium is de Neandertaler echter weer flink gedevalueerd en tot een
doodlopende tak in de menselijke stamboom verworden. Althans, dat is de mening van
een groot deel van de onderzoekers die zich met de periode in kwestie bezighouden. I n
hun versie verdween Homo sapiens neanderthalensis rond 35.000 a 40.000 jaar geleden
in Europa waar hij "vervangen" werd door de moderne mens, die circa 200.000 jaar geleden ergens in A f r i k a zou zijn ontstaan en zich geleidelijk over de rest van de wereld
had verspreid. Tegenover deze vervangingshypothese houdt een kleine groep nog steeds
vol dat er sprake was van een biologische continuïteit van Homo sapiens
neanderthalensis naar de moderne mens. Daarnaast verschillen beide kampen ook van mening over de
vraag of beide ondersoorten wezenlijk anders waren wat een aantal belangrijke gedragsaspecten betreft. De aanhangers van de vervangingshypothese wijzen op de verschillen
tussen het archeologisch vondstmateriaal uit de t i j d van de Neandertaler, het MiddenPaleolithicum en dat uit de periode erna, het Jong-Paleohthicum, de periode waarin in
een grote demografische expansie o.a. Australië en de nieuwe wereld bewoond werden
en waarin de bekende grotschilderingen vervaardigd werden. De aanhangers van de vervangingshypothese benadrukken sterk het contrast tussen beide archeologische perioden
en daarbij hebben ze de Neandertaler in de loop van de laatste jaren flink uitgekleed wat
een aantal "menselijke", "moderne" aspecten betreft. Het begraven van hun soortgenoten is een van de punten die de Neandertalers in de loop van deze bezuinigingsronde

Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage
op 5 november 1990.
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hebben moeten inleveren.
Het meest exphciet is dh thema behandeld in een in 1989 in Current
Anthropology
verschenen artikel met de fraaie titel "Grave Shortcomings. The Evidence f o r Neanderthal B u r i a l " ' . De auteur, R. Gargett, bekijkt in dh verhaal wat h i j noemt de archeologische context van Neandertaler begravingen. H i j neemt hierbij een aantal klassieke
vindplaatsen die i n dit verband vaak genoemd worden (o.a. La Chapelle-aux-Saints, La
Ferrassie, Le Moustier [Frankrijk] en Shanidar [Irak]) onder de loep. Geomorfologie,
sedimentologie en taphonomie'' zijn instrumenten die hij gebruikt bij het analyseren
van de gepubhceerde gegevens, die vaak van decennia geleden dateren.
Na 20 pagina's constateert Gargett dat er "logische incongruenties" bestaan tussen
de gepubhceerde gegevens en de indertijd getrokken conclusies dat Neandertalers door
hun soortgenoten begraven werden. Dat wil niet zeggen dat de Neandertaler niet aan begravingen deed, alleen dat dat archeologisch in elk geval niet zichtbaar is; "however, the
working hypothesis should be that Neandertal did not bury the dead or otherwise transf o r m sediments i n the course of performing r i t u a l ' " . Dat is dan wel jammer voor de
Neandertaler, maar fehen zijn feiten, en "Removing the necessity of accounting for sophisticated spiritual behavior among Neandertal may make it easier in the long run to explain human cultural evolution ... the removal of mortuary ritual f r o m the behavioral
repertoire of Neandertal may make the observed disconformity in material culture at the
Middle/Upper Paleohthic boundary a httle easier to understand'"".
Nu is Gargett's conclusie niets nieuws, er is in de loop van de laatste jaren al vaker
kritiek geleverd op vroegere interpretaties van kuilen en gaten i n grotten en abris als
"graven" en vooral de veronderstelde " b i j g i f t e n " uit deze graven afkomstig hebben recentelijk onder een spervuur van taphonomische krhiek te lijden gehad'. Gargett gaat
echter het meest gedetailleerd in op deze materie en "verraadt" daardoor als het ware
duidelijk, welke vooronderstelhngen in deze discussie een r o l spelen.
Die vooronderstelhngen, die achtereenvolgens kort behandeld zullen worden, zijn als
volgt zwart/wit gesteld samen te vatten:
1 - vroegere generaties archeologen waren naïef
2 - na een site formation " k u u r " gaan ook skeletten voor zichzelf spreken
3 - biologische kenmerken kunnen aan culturele capaciteiten gerelateerd worden.
De bespreking van genoemde vooronderstellingen zal in het laatste deel van het verhaal gekoppeld worden aan enkele beknopte bespiegelingen over de interpretatie van archeologische vondsten en data in het algemeen.
2 "The pre-1960s

discipline

wide

naivité"

Dat men voor kort algemeen overtuigd was van het bestaan van Neandertaler begravingen wijt Gargett aan wat hij noemt een "pre-I960s disciphne wide n a i v h é " . Gargett, die
zelf dateert van 1952, heeft daar geen last meer van: recente ontwikkehngen in methoden
en technieken hebben archeologen heel wat kritischer gemaakt met betrekking tot observaties en interpretaties waar vroegere generaties archeologen de mist mee ingingen. N u
is er, aldus Gargett, het machtige wapen van de taphonomie, dat ons door kennis van
de site-formation processen afdoende kan beschermen tegen het "overinterpreteren"
van de archeologische context van vondsten. Werd door vroegere onderzoekers vaak te
snel gekozen voor complexe scenarios "invoking enigmatic purposeful behavior", nu
weten we dat er andere verklaringen zijn, veel eenvoudiger en waarschijnhjker, hoe jammer dat ook is voor de Neandertaler: niet de Neandertaler begroef zijn soortgenoten
maar processen als het instorten van de plafonds van grotten en abris {rockfall) en andere geologische fenomenen waren hiervoor verantwoordelijk.
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Het is in dit verband echter even zinvol als vermakelijk om kort een bhk te werpen
op die veronderstelde "pre-1960s naivité", die volgens Gargett archeologen in menige
taphonomische valkuil heeft doen belanden.
Bijna een eeuw geleden, rond de eeuwwisseling, was de communis opinio dat de - toen
nog maar net als "oermens" geaccepteerde - Neandertaler zijn doden niet begroef. Een
van de grondleggers van de prehistorische archeologie, de Fransman De Mortillet, had
in 1885 met stelhgheid verkondigd dat begravingen pas vanaf het Neohthicum
voorkwamen^ en de meeste archeologen waren ook deze mening toegedaan, zoals uit
vele stellingnamen in deze discussie - o.a. van de bekende fysisch anthropoloog M . Boule
over de "begraving" van La ChapeUe-aux-Saints - blijkt. Men kan in elk geval niet zonder meer stellen dat in deze periode eventuele aanwijzingen voor begravingen door Neandertalers zonder problemen geaccepteerd zouden worden. Integendeel, dat botste - vooralsnog - met het 'mensbeeld' dat men van deze oermens ontwikkeld had.
De eerste twee Neandertaler-skeletten die in 1909 en 1910 in La Ferrassie gevonden
werden (La Ferrassie I en I I ) en door de opgravers - twee geestelijken - als duidelijke
bijzettingen geïnterpreteerd werden vormden dan ook aanleiding tot felle discussies. De
Mortillet suggereerde, als een Gargett avant la lettre, dat natuurlijke processen als het
omlaagvallen van gesteente uit het plafond van de grot voor conservering van de skeletten gezorgd had. D i t leek hem een veel logischer verklaring dan de begrafenishypothese
van de twee opgravers, priesters, die, aldus De Mortillet, natuurlijk wel moesten geloven
dat zelfs de vroege mens er al religieuze gevoelens op na gehouden had'.
Toen in augustus 1912 in La Ferrassie weer twee kuilen met (naar later bleek; drie)
skeletten tevoorschijn kwamen, stelden de onderzoekers - Louis Capitan en Denis Peyrony - de opgraving uit teneinde een inderhaast gevormde commissie van deskundigen de
kans te geven het onderzoek bij te wonen. I n deze groep zaten enkele zeer ervaren archeologen, onder andere (de geestelijken!) Henri Breuü en Hugo Obermaier, dé
paleohthicum-speciahsten van die t i j d . Na afloop van het onderzoek ter plaatse stelden
de leden van de commissie een rapport op, dat later door Peyrony gepubliceerd werd'".
De algemene vraagstelhng van de commissie was of er aanwijzingen waren voor bijzettingen en grafrituelen bij de Neandertaler en de specifieke vraag o f de kuilen met de skeletten kunstmatig gegraven, artificiële kuilen waren. Op basis van de tijdens hun onderzoek gedane waarnemingen nu werd het bestaan van kunstmatig gegraven kuilen absoluut bewezen geacht en daarmee ook het bestaan van een begrafenisritueel.
De kritische houding van de onderzoeksgroep in 1912 is voor een deel terug te voeren
tot de genoemde communis opinio, die het begraven van doden niet op het gedragsrepertoire van de Neandertaler wilde zetten. Dit ene voorbeeld geeft mijns inziens al voldoende aan dat Gargett's concept van de "prel960s discipline-wide naivité" meer te doen
heeft met een "postl960s arrogance" dan met de praktijk van het archeologisch veldwerk van de periode en de onderzoekers in kwestie. Uiteraard kan dit ene voorbeeld niet
als representatief voor het onderzoek van alle veronderstelde Neandertaler-"graven" beschouwd worden. Zo spreekt uh de publicades over Shanidar (Kurdistan, Irak) bijvoorbeeld inderdaad een houding die heel wat naïever lijkt dan die van het groepje van Breuil
c.s. indertijd in La Ferrassie".
3 Ook skeletten

spreken

niet voor

ziclizelf

Gargett neemt in zijn artikel met name de sedimentaire context van een aantal klassieke Neandertaler-"begravingen" onder de loep en formuleert daartoe criteria voor opzettelijke begraving, i.t.t. overdekking van een lichaam door andere, natuurlijke processen.
Het meest essentiële criterium is de aanwezigheid van "a new stratum", d.w.z. een dui-
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delijke opvulling van een graf met duidelijke wanden, een duidelijke insteek, met een
zichtbaar contact tussen de opvulhng en de erboven liggende sedimenten. Paola ViUa
wijst er in haar Current Anthropology
commentaar op Gargett's artikel op, dat met dit
criterium 22 van de 28 jongpaleohthische begravingen uit Frankrijk en Itahë van de lijst
van intentionele bijzettingen afgevoerd zouden moeten worden, waaronder het beroemde dubbelgraf van de Grotte des Enfants'^. Maar daar zit Gargett niet zo mee: "So be
i t " , reageert hij laconiek'^, h i j wilde immers alleen maar aantonen dat er nauwelijks
aanwijzingen zijn voor begravingen in het Midden-Paleohthicum. Maar wat zo'n situatie
voor consequenties heeft voor inzichten in het gedrag van onze jongpaleohthische voorouders, komt helemaal niet aan de orde. De jongpaleohthische jagers/verzamelaars zaten immers al aan de goede, aan "onze" kant van de gedrags-Rubicon. Daarmee zh het
wel goed met deze begravingen, want in het Jong-Paleohthicum is de grens naar onze
soort al gepasseerd, met alle archeologische neerslag van dien: kunst, gespecialiseerde
jacht, uitgebreide sociale netwerken enzovoorts, en daarmee is er aanzienlijk minder reden om die begravingen aan een kritische beschouwing te onderwerpen.
Skeletten spreken daarmee niet voor zichzelf: toen de Neandertalers nog vrij algemeen
als onze voorouders gezien werden was het veel minder problematisch om het begraven
van hun soortgenoten als een onderdeel van hun gedrag te zien. De onderzoekers voor
wie ze niet meer als onze voorouders te boek staan - het grootste deel van de Angelsaksische archeologen en een vrij groot deel van de "continentalen" - blijken nu biologische
kenmerken ( = niet onze voorouders) ook aan gedragskenmerken ( = interpretatie van
archeologisch materiaal) te gaan koppelen en biologische attributen daarmee de mate
van kritische analyse te laten bepalen. Natuurlijk is de archeologie i n de loop van de laatste twee decennia "kritischer" geworden, dat vah niet te ontkennen, maar de archeologische nalatenschap van " h u n " , van de anderen, de Neandertalers, wordt aanzienhjk kritischer bekeken dan die van onze "eigen" Homo sapiens sapiens, een operatie waarmee
de uitgangspositie (zij, "archaic" en "proto-cultural" en w i j , "modern") voortdurend
bevestigd lijkt te worden.
Skeletten spreken niet voor zich, zij zeggen zelfs de meest moderne en van allerlei taphonomische "hulpapparatuur" voorziene Schiffer-epigoon'"*) niet of ze begraven zijn
door hun soortgenoten of op een andere manier overdekt zijn geraakt. Het is de archeoloog die ze laat spreken, en als Homo sapiens sapiens heb je duidelijk meer kans om voor
" v o l " - d.w.z. in staat tot begraven-aangezien te worden dan als Neandertaler of andere
hominide.
4 Over Zwarte Eva, Neandertalers

en

cranioinetrie

De context waarbinnen Gargett de skeletten "laat spreken" is in feite die van de reeds
genoemde vervangingshypothese, de theorie die steh dat de Neandertaler enkele tienduizenden jaren geleden vervangen werd door onze soort, de moderne mens, die met het
jongpaleohthisch verrassingspakket rond 35.000 a 40.000 jaar geleden Europa bereikte.
Deze vervangingshypothese ziet zich gesteund door de resultaten van onderzoek van erfelijk materiaal, met name het zogenaamde mitochondriaal D N A . Deze geven aan dat
alle huidige mensen afstammen van een vrouw, die ca. 200.000 jaar geleden in A f r i k a
leefde, Zwarte Eva''. Zwarte Eva's nakomelingen, moderne mensen, zouden uit A f r i k a
weggetrokken zijn, rond 100.000 jaar geleden in het Nabije Oosten gearriveerd zijn en
daar enkele tienduizenden jaren voor en deels gelijktijdig met Neandertal-groepen in een
zelfde gebied gewoond hebben (overigens maakten Zwarte Eva's nakomehngen tienduizenden jaren geleden dezelfde stenen artefacten als hun "primitievere"
streekgenoten""). Via het Nabije Oosten kwamen Eva's nakomelingen 35.000 a 40.000
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jaar geleden in Europa aan. Volgens deze theorie (Out of Africa I I ; Out of A f r i c a I handelt over de vroegste bewoning van gebieden buiten A f r i k a , in het Vroeg Pleistoceen)
stammen ahe huidige mensen, van de Eskimo's in het noorden tot Mandela en Pik Botha
in het zuiden, af van zwarte voorouders.
Een dergelijke theorie'^, volgens welke "onze soort" recentelijk nog zwart was, zou
enkele decennia geleden, bijvoorbeeld in de tijd van de La Ferrassie-onderzoeksgroep,
nooit zijn geaccepteerd, vanwege de veel grotere invloed van racistische opvattingen in
de toenmahge maatschappij. I n die t i j d nog probeerde een Nederlandse bioloog, H. Bernelot Moens, fondsen te verwerven voor het kruisen van een "lager mensenras" met een
mensapensoort, teneinde zo een soort sprekende aapmens te krijgen, een wandelende
Steen van Rosetta. Concreet ging het om het kruisen van een neger en een gorilla. B i j
zijn pogingen het project van de grond te krijgen verwierf hij veel enthousiaste bijval
van Ernst Haeckel, in die dagen een autoriteit op het gebied van de zoölogie'^ hetgeen
aangeeft dat het hier niet ging om een bizarre vorm van racistische Living
Archaeology,
maar om een - wehswaar fel bediscussieerd - onderdeel van het toenmahge wetenschappelijk onderzoek. Onze huidige maatschappij is veeleer gepreoccupeerd met rassengelijkheid en deze preoccupatie biedt de theorie van Zwarte Eva veel meer kans zich te ontwikkelen dan dat in de tijd van Bernelot Moens het geval zou zijn geweest. In die tijd was
een zwarte voorouder ondenkbaar, zwarten waren even anders als voor Gargett c.s. nu
de Neandertalers zijn.
Er bestaan een aantal opmerkelijke parallellen in het onderzoek van zwarten toen (onderzoek door blanke wetenschappers) en dat van de Neandertalers versus de moderne
mens nu. Het meest uitgesproken zijn de overeenkomsten tussen het huidige
Neandertaler-onderzoek en dat van de negentiende eeuwse cranioinetrie (letterlijk: het
meten van schedels). Deze benadering was in de tweede helft van de vorige eeuw zeer
populair, omdat ze een empirische basis leverde voor de hiërarchie in rassen, waarin negers het laagst en het Kaukasische ras het hoogst scoorde. Een van de bekendste geleerden op dit gebied was Paul Broca. Voor hem was er een duidelijke relatie tussen intelhgentie en hersenvolume. Mannen hadden grotere hersenen dan vrouwen, vooraanstaande mannen grotere hersenen dan middelmatige personen en superieure rassen grotere
hersenen dan inferieure, zoals het zwarte ras. De Amerikaanse anthropoloog G o u l d "
heeft het werk van Broca en zijn 'geestverwanten' uitgebreid beschreven. Het meest veelzeggend in dit verband zijn Broca's reacties op afwijkingen van de algemene regel: hoe
slimmer, hoe groter/hoe blanker, hoe groter, enz.
Zeer illustratief is het verhaal dat Gould schetst van het grote voorbeeld van Broca,
de Amerikaan Samuel George Morton. Morton richtte zich op het meten van de schedelinhoud, door de schedel te vullen met maanzaad, dat in een meetglas vervolgens uitgestort werd om zo de inhoud in kubieke inches te meten. Later werd hier hagel/lood
voor gebruikt, omdat dat beter reproduceerbare resultaten gaf dan maanzaad. Bij recalculatie van Morton's gegevens door Gould bleek echter, dat die maanzaad-metingen met
name de schedelinhoud van zwarten en Indianen onderschatten, te lage cijfers gaven in
vergelijking met die van de lood metingen. Daar is maar een verklaring voor: Morton,
bezig met zijn maanzaad-metingen, pakt een verontrustend grote "zwarte" schedel, vuh
hem snel en schudt een keer of wat vluchtig met de schedel en vult hem b i j . Vervolgens
komt een angstaanjagend kleine blanke schedel op tafel, die flink wordt geschud en waar
bovendien door het foramen magnum nog even met de duim het maanzaad aangeduwd
wordt. Het gaat hier niet om een bewust, opzettelijk "verdraaid" handelen of manipuleren van de gegevens, maar om bijna automatische handehngen die gestuurd worden door
de vooronderstellingen van de onderzoeker.
Op dit terrein hgt mijns inziens ook de kritiek die men op Gargett's verhaal, maar te-
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gelijkertijd i n meerdere o f mindere mate uiteraard op alle verhalen - inclusief het hier
gepresenteerde - kunt hebben. "Expectation is a powerful guide to action", aldus Gould
en dat is waarschijnlijk ook de reden dat Gargett i n zijn overzichtsverhaal enkele recent
onderzochte Neandertaler-"begravingen" niet vermeldt en met name die van Kebara (Israël). Als het o m onze eigen soort gaat zijn we snel klaar met een kritische analyse, omdat we i n feite toch al weten wat daar uit gaat en moet komen, maar b i j de "anderen"
trekken we in het algemeen veel sneller de kritische registers open.
Dit is met name zeer duidelijk waarneembaar b i j de bestudering van de vroegere fasen
van de prehistorie, mogelijk omdat de "gegevens" daar zo schaars lijken. Onderzoekers
die i n latere perioden werken zien door de grote hoeveelheid "data-bomen" het conceptueel bos niet meer waarin zij werken, maar dat niet wezenlijk zal verschiUen van dat
van de onderzoekers die zich met de Oude Steentijd bezig houden. Dat die vooronderstelUngen b i j het paleohthicum-onderzoek zo'n duidelijk zichtbare r o l spelen betekent dat het verhaal van de evolutie van de mens niet alleen handeh over de weg die de
mensheid afgelegd heeft maar ook over hoe w i j onszelf zien, wat w i j essentieel " m o dern", wat w i j typisch "menselijk" vinden.

NOTEN
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Dit is de tekst van een voordracht, gehouden tijdens het Symposium "Dead or Ahve, over
samenlevingen en hun grafgebruiken" Rijksuniversiteit Leiden, 31 maart 1990. Het hier behandelde thema kwam ook aan bod bij de voordracht voor de Koninklijke Maatschappij voor
Natuurkunde op 5 november 1990. Voor een overzicht van de andere daar behandelde onderwerpen - o.a. het onderzoek naar 250.000 jaar oude bewoningssporen in de Belvédère-groepen
bij Maastricht - zij verwezen naar een in 1990 bij Uitgeverij Meulenhoff (Amsterdam) verschenen publicatie van de auteur: Oermensen in Nederland. De archeologie van de Oude Sleenlijd,
Zie onder andere: C . Loring Brace, 1968: "Neanderthal: ridiculed, rejected but still our ancestor". Het artikel, dat oorspronkelijk in mei 1968 in het Natural History Magazine verscheen, is opgenomen in de bundel: D . E . Hunter and P . Whitten (eds.) 1978, Readings in
Physical Anthropology
and Archaeology,
130-136. In dezelfde bundel is ook het uit 1971 daterende verhaal van R. Solecki, de opgraver van Shanidar (Irak), over Neandertalbegravingen vermeldenswaard; "Neanderthal is not an epithet but a worthy ancestor" (Hunter and Whitten, o . c , 114-120.
R . H . Gargett 1989, Grave Shortcomings. The Evidence for Neandertal Burial, Current Anthropology 30 (2), 157-190.
De leer van de taphonomie (letterlijk; de wetten van het begraven worden) houdt zich bezig
met bestudering van de vele wijzen waarop vondsten in de grond terecht komen en wat er
daarna met ze gebeurt. Het is een benadering die ontwikkeld is binnen de paleontologie en
daarbinnen bestudeert hoe beenderen geconserveerd raken - of net niet - en welke vertekeningen daarbij op kunnen treden. Een pionierstudie op dit gebied - in 1990 integraal in het Engels
gepubliceerd - is; J . Weigeit, Rezenie Wirbeltierleichen und ihrepalaobiologische
Bedeutung,
Leipzig 1927. Met name in de loop van de zeventiger jaren van deze eeuw is dit taphonomisch
denken in de archeologie vertaald in het kritisch bestuderen van de wijze waarop archeologische vindplaatsen ontstaan, in een interactie van menselijke en natuurlijke processen; welke
geologische proeessen spelen daarbij een rol, hoe is vast te stellen of en in welke mate een vindplaats verstoord is, enz. Deze archeologische bronnenkritiek richt zich op het hoe en waarom
van de vorming van vindplaatsen, op de zogenaamde sile formation processen. Een van de
grondleggers van deze benadering is de Amerikaanse archeoloog M . B . Schiffer (zie o.a. zijn
Formation Processes of the Archaeological Record, Albuquerque 1987).
Gargett 1989:177.
GargeU 1989:177.
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7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.

Zie o.a. P . G . Chase, and H . L . Dibble 1987, Middle Palaeolithic symbolism: a review of current evidence and interpretations, Joumal of Anthropological
Archaeology 6, 263-296.
J . Roche 1976, L a découverte de la Chapelle-aux-Saints et son influence dans Tévolution des
idéés concernant le psychisme des Néandertaliens, in: B. Vandermeersch (ed.), Les sépuhures
Néondertaliens,
13-25, Nice (CoUoque ISPP).
Zie Roche 1976.
D. Peyrony 1939, Le comte Begouën en Périgord, in; Mélanges depréhistoire
et d'anthropologie offerts par ses collègues et disciples au Professeur Compte H. Begouën, 235-241, Toulouse.
Zie o.a. R. Solecki 1971, Shanidar. The first flower people. New York, waarin Solecki in een
zeer complexe en zeer heterogene grot-opvulling aangetroffen Neandertal-resten als "intentionele bijzettingen" duidt en op basis van de aanwezigheid van een grote hoeveelheid fossiele
bloempollen in de omgeving van deze resten de Neandertalers hun doden "met bloemen" laat
begraven.
Current Anthropology
30 (1989):32'5.
Current Anthropology
30 (1989):329.
Zie noot 4.
Het getal 200.000 is de meest gebruikelijke schatting voor de ouderdom van Zwarte E v a , maar
er zijn vele andere schattingen, hetgeen te maken heeft met de snelheid waarmee men veranderingen binnen het mtDNA laat optreden. Sommige onderzoekers denken zelfs dat "Zwarte
E v a " circa 800.000 jaar geleden leefde. Deze datering valt ruwweg samen met die van de
vroegste bewoning van Europa en andere gebieden buiten Afrika, waarmee "Zwarte E v a "
zich via de vroegste bewoners van Europa en de Neandertaler uiteindelijk tot Homo
sapiens
sapiens ontwikkeld zou kunnen hebben, i.e. in strijd met de vervangingshypothese (zie o.a.
P. Mellars 1989, Major Issues in the Emergence of Modern Humans, Current
Anthropology
30, 349-385 en de reactie op Mellars artikel van J . M . Lindly en G . A . Clark in Current Anthropology 31 [1990], 59-63).
Zie o.a.: G . A . Clark and J . M . Lindly 1989, Modern Human Origins in the Levant and
Western Asia: The Fossil and Archeological Evidence, American Anthropologist
91, 962-985.
De theorie van "de Zwarte E v a " heeft in de pers zeer veel aandacht gekregen. Zo sierde een
fraaie kleurentekening van "Black E v e " en haar Adam in Januari 1988 bijvoorbeeld de cover
van Newsweek (vol. C X I , no. 2 January 11, 1988), dat in het nummer zowel uitgebreid aandacht besteedde aan de speurtocht naar Zwarte Eva als aan het racisme in de Britse samenleving.
Zie voor dit thema o.a. R. Corbey 1989, Wildheid en beschaving. De Europese
verbeelding
van Afrika, Baarn (met name hoofdstuk 4).
S . J . Gould 1981, The Mismeasure of Man, New York (ook als Pelican Book 1987).

M I L I E U , MILIEUVERONTREINIGING EN GEZONDHEID
door
B. Sangster

Inleiding
Het is in 1990 tien jaar geleden dat de verontreiniging van de bodem in de wijk
Lekkerkerk-West werd ontdekt. Omdat de verontreiniging zich direct onder de woningen bevond werd dit milieu-incident wereldnieuws. Het gaf echter ook een belangrijke
impuls aan een proces van mentahteitsverandering. Thans tien jaar later is miheuverontreiniging algemeen geaccepteerd als een belangrijk maatschappelijk probleem.
Mi Ueu-in ciden ten
Nederland heeft een oppervlak van ca. 37.000 km^ en heeft thans bijna 15 miljoen inwoners. Het is een van de meest dicht bevolkte landen ter wereld. Geschat wordt dat ca.
10% van de bodem is vervuild. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen milieuverontreiniging in algemene zin en de zogenaamde miheu-incidenten. Het zijn gebeurtenissen
met ongewenste gevolgen voor het miheu en daarmee mogelijk ook voor de volksgezondheid. Bij milieu-incidenten is de verontreiniging meestal meer gelocahseerd van karakter
en meestal is de mate van verontreiniging groter dan bij milieuverontreiniging i n algemene zin. Het karakter van incidenten kan verschillen: accidenteel in geval van lekkages
uit leidingen of het ontsnappen van gifrige stoffen uh een fabriek o f het vrijkomen b i j
branden, toevallig/incidenteel in geval van het ontdekken van ernstige bodemverontreiniging. In het navolgende wordt met een miheu-incident lokale chemische verontreiniging van de bodem in bewoonde gebieden bedoeld. I n het totaal zijn in Nederland van
1980-1989 ruim 50 van dergelijke incidenten in bewoonde gebieden, waarbij mensen betrokken zijn geweest, bekend geworden door het apphceren van bestrijdingsmiddelen of
vochtwerende producten. Het geschatte totale aantal gevallen van bodemverontreiniging
bedraagt thans ca. 6000 waarvan 60 ernstig. Deze zijn geïnventariseerd in het kader van
de interimwet bodemsanering.
Globaal gesproken kunnen de volgende soorten miheu-incidenten worden onderscheiden:
1. bebouwing op voormalige stortplaatsen van (chemisch) afval. Voorbeelden zijn Dordrecht (1981) en Gouderak (1983)
2. bebouwing op terrein die bouwrijp zijn gemaakt met o.a. verontreinigd (haven)slib
en afval. Voorbeelden zijn Lekkerkerk (1980), Maassluis (1983), Waalwijk (1989)
3. bebouwing op o f aangrenzend aan voormalige fabrieksterreinen. De reeks van inci-
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denten is lang en gevarieerd. Het betreft ondermeer voormalige gasfabrieken, galvaniseerbedrijven en houtconserveringsbedrijven.
4. het toepassen van bestrijdingsmiddelen of vochtwerende producten i n woningen. Een
voorbeeld is 's Gravenage/Schilderwijk (1983)
5. woongebieden in de nabijheid van bestaande industriële activiteit. Voorbeelden zijn
Stadskanaal (1982), Oss (1987)
Gezondheidsaspecten

van

milieu-incidenten

Aan een milieu-incident kleven vele aspecten. Deze hebben te maken met de financiële,
sociale, psychologische, bestuurlijke en vele andere gevolgen van het ontdekken van de
verontreiniging. Een van de punten van zorg bij het beoordelen van de ernst van een
miheu-incident is de mogelijke schadelijke invloed van de verontreinigde stoffen op de
gezondheid van de mens. I n de praktijk gebeurt dh door het uitvoeren van een gezondheidskundige risico-evaluatie. D h was in 1983 het geval in de Schilderswijk te 's Gravenhage waar woningen waren geïmpregneerd met een pentachloorfenol-oplossing. Onderzoek van de bewoners was de enige manier om nader inzicht te verwerven in de mogelijke
effecten op de gezondheid. Onderzoek van de bewoners kan echter ook geïndiceerd zijn
om de uitkomst van een risico-evaluatie te verifiëren.
Behalve gezondheidsvragen in algemene zin zijn er bij miheuverontreiniging ook altijd
individuele vragen van bewoners. Het meest indringend worden deze gesteld door mensen mét gezondheidsklachten. Mede door het grote aantal milieu-incidenten heeft zich
in Nederland een aanpak ontwikkeld van milieu-incidenten waarin Nederland uniek is.
Gezondheidskundige

risico-evaluatie

Het doel van een gezondheidskundige risico-evaluatie is om vast te steUen o f de verontreinigde verbindingen gezondheidsschade kunnen induceren. De uitkomst van een dergelijke evaluatie is van grote betekenis b i j het vaststellen van het beleid rond een dergelijk
incident. Vragen naar het nemen van gezondheidsbeschermende maatregelen, aanvullend onderzoek en sanering worden ondermeer op grond hiervan genomen.
Een gezondheidskundige risico-evaluatie wordt uitgevoerd in een aantal op elkaar volgende stappen. Het consequent vasthouden van deze logische volgorde is van grote betekenis om verwarring en onnodige onrust bij met name de bewoners te v o o r k ó m e n .
Stap 1:
Eerst dient te worden vastgesteld welke verbindingen in welke concentraties bij de verontreiniging zijn betrokken. De geografische uitgebreidheid dient te worden vastgesteld.
Dit impliceert mlHeu-technisch en -chemisch onderzoek van bodem, grondwater en
lucht. Zowel buiten- als binnenlucht dienen bij het onderzoek te worden betrokken. Het
doen verrichten van een contra-expertise door een ander laboratorium is van groot belang. Het is in het verleden voorgekomen dat achteraf onderzoeksresultaten moesten
worden herroepen, omdat methoden niet bleken te kloppen. De ongewenste effecten die
een dergelijke situatie bij de bevolking veroorzaken dienen tot elke prijs te worden voorkómen. Deze fase eindigt met de conclusie: "er is verontreiniging" o f "er is geen verontreiniging".
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Stap 2:
Gezondheidseffecten kunnen alleen vóórkomen wanneer mensen met de verontreinigende verbindingen in contact kunnen komen. Blootstelling kan in het algemeen langs twee
wegen plaatsvinden. Direct door het inademen van verontreinigde lucht, het drinken van
verontreinigd water, ingestie van verontreinigde grond of stof middels hand-mondcontact. Blootstelling middels huidcontact is zelden in het geding. Indirect contact is mogelijk door het eten van plantaardig voedsel dat de verontreiniging heeft opgenomen.
Ook indirecte blootstelling door het eten van verontreinigd dierlijk voedsel, zoals eieren,
behoort tot de mogelijkheden. Deze fase eindigt met de conclusie: "blootstelhng van
mensen is mogelijk" of "blootstelhng van mensen is niet mogelijk".
Stap 3:
Wanneer blijkt dat mensen kunnen zijn blootgesteld of worden blootgesteld aan verontreinigde verbindingen dient een schatting te worden gemaakt van de mate en de duur van
de blootstelling. Vervolgens dient een schatting te worden gemaakt van de hoeveelheid
die in het lichaam kan zijn opgenomen. Niet alle verbindingen worden immers volledig
opgenomen en ook de uitscheidingsnelheid verschih van verbinding tot verbinding. Deze
fase eindigt met een schatdng van de omvang van de hchaamsbelasting met de verontreinigende verbindingen en de duur van deze belasting.
Stap 4:
Gebaseerd op het resultaat van de vorige stap kan een schatting van het verwachte gezondheidseffect worden gemaakt. Hierbij dienen niet alleen directe effecten in beschouwing te worden genomen maar ook effecten die pas na langere t i j d manifest kunnen worden zoals de inductie van kanker. Ook effecten bij zwangeren op de ongeboren vrucht
dienen te worden beoordeeld. Een schatting van gezondheidseffecten kan slechts worden
gemaakt wanneer voldoende gegevens beschikbaar zijn over de relatie russen dosis en
effect bij de mens voor elk der verbindingen afzonderlijk en bij voorkeur ook i n combinatie. Een belangrijk praktisch probleem is dat van de meeste verbindingen dergelijke
gegevens voor de mens niet bestaan. De meeste informatie over de effecten van toxische
verbindingen zijn verkregen b i j proefdieren. Dit betekent dat de resultaten van proefdieronderzoek naar de mens dienen te worden geëxtrapoleerd waardoor een onzekerheidsfactor wordt geïntroduceerd. Toxicologisch onderzoek wordt bovendien uitgevoerd
bij gezonde dieren. B i j een gezondheidskundige risico-evaluatie dient men echter ook rekening te houden met mogelijk gevoehge groepen zoals zieken, opgroeiende kinderen en
ouderen. Een ander probleem is dat het meeste toxicologisch onderzoek is uitgevoerd om
normen vast te stellen om de gezondheid van de mens te beschermen (preventie) terwijl
bij een risico-evaluatie de resultaten moeten worden toegepast voor een situatie waarbij
de preventie juist heeft gefaald. Een gezondheidskundige norm geeft aan beneden welk
niveau van blootstelhng géén effect behoeft te worden verwacht. Bij een milieu-incident
dient te worden aangegeven welk effect bij welk niveau van blootstelling wél kan worden
verwacht.
Ondefzoek

van de

bevolking

Een belangrijke vraag die bij ieder miheu-incident wordt gesteld is of er een "bevolkingsonderzoek" moet worden verricht. Deze vraag is nog al eens aanleiding tot misverstan-
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den tussen bestuurders en bewoners. Bevolkingsonderzoek wordt immers veelal geassocieerd met screening van bevolkingsgroepen met als doel ziekten in een vroeg (preklinisch) stadium op te sporen met als doel preventief te kunnen handelen. Een belangrijke voorwaarde om dergelijk onderzoek uh te kunnen voeren is dat men de "natural
history of the disease" kent en door het bepalen van slechts één of enkele parameters
de aan- of afwezigheid van de ziekte kan vaststellen. B i j milieu-incidenten is dit slechts
zelden het geval. Uitzondering zijn die situaties waar men te maken heeft met verontreiniging met metalen zoals lood o f cadmium waarvan de effecten goed bekend zijn door
vergiftigingen in de arbeidssituatie en waar gevahdeerde screeningsmethodieken voor beschikbaar zijn.
De vraag of het zinvol is om de bevolking te onderzoeken kan derhalve slechts worden
beantwoord nadat de risico-evaluatie is afgerond. Pas dan kan worden bepaald óf er effecten kunnen worden verwacht en zo ja of die van voldoende importantie zijn om naar
de aan- of afwezigheid ervan een onderzoek te doen. Voorts kan ook worden vastgesteld
of aan een aantal andere randvoorwaarden is voldaan zoals de noodzakelijke minimale
omvang van de te onderzoeken groep om effecten te kunnen vaststellen, de beschikbaarheid van een representatieve referentiegroep en de analytische mogelijkheden om effecten aan te tonen. Tenslotte zal moeten worden vastgesteld of de resuhaten van een dergeh j k onderzoek kunnen worden gebruikt om de gezondheid van de bevolking in gunstige
zin te bevorderen. Gelet op de gecomphceerde en voor de bevolking vaak bedreigende
situatie van een milieu-incident dient te worden gewaakt voor het uitvoeren van onderzoek met een vooral academisch karakter waardoor de bewoners zich door de onderzoekers gebruikt voelen.
Hulpverlening
Direct nadat een milieu-incident bekend is geworden vragen de bewoners zich af in hoeverre er schade moet worden verwacht voor de gezondheid van hen zelf o f hun kinderen.
Deze vraag speelt in het bijzonder b i j mensen die medische problemen hebben. Speciaal
mensen met gezondheidsproblemen waarbij geen duidelijke diagnose is gesteld zullen
zich (terecht) afvragen of de klachten welhcht door de verontreiniging zijn veroorzaakt.
Definitief antwoord op de vragen naar de schadelijkheid van de verontreiniging kan pas
worden gegeven nadat de eerder genoemde risico-evaluatie is afgerond. Een probleem
is echter dat dat meestal 1-2 jaar i n beslag neemt.
Men kan voor deze categorie van bewoners ook een andere benadering van hun probleem kiezen. B i j de risico-evaluatie staan de verontreinigende verbindingen centraal. B i j
de individuele bewoner kan men de klachten en symptomen centraal stellen en ^ader
analyseren. De vraag: "kan de verontreiniging de klachten veroorzaken" wordt dan:
"wat is de oorzaak van deze klachten bij deze p a t i ë n t " . De huisarts speelt bij het verlenen van individuele hulp bij milieu-incidenten een centrale r o l .
Sinds het incident in Lekkerkerk wordt in Nederland zo snel mogelijk na de ontdekking van een nieuw milieu-incident een bijeenkomst belegd met de huisartsen en medisch
speciahsten die werkzaam zijn in het betrokken gebied. Het initiatief wordt genomen
door de Regionale Geneeskundig Inspecteur van de Volksgezondheid en de GGD. Tevens zijn aanwezig vertegenwoordigers van de miheudienst o f de inspectie voor de m i heuhygiëne en van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) van het
R I V M o f de in de regio werkzame medisch miUeukundige. Tijdens de bijeenkomst wordt
informatie gegeven over de aard en de omvang van de verontreiniging voor zover die op
dat moment bekend zijn en over de toxische eigenschappen van de veronteinigende verbindingen in algemene zin. Er wordt ingegaan op de vraag hoe anamnese, fysisch onder-
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zoek en aanvullend (analytisch-toxicologisch) onderzoek dient te worden uitgevoerd en
over de vraag hoe toxicologische oorzaken in de differentiaal diagnostiek bij deze patiënt
kunnen worden betrokken. Klinisch toxicologen van het N V I C blijven ter beschikking
van de huisartsen en speciahsten voor consuhatie. Deze consuhatie kan zowel telefonisch
overleg over een patiënt inhouden of het onderzoek van een bewoner op de pohkliniek
voor medische toxicologie van het N V I C , die is gehuisvest in het Academisch Ziekenhuis
Utrecht.
Het belang van een goede voorhchting van de in het gebied werkzame huisartsen en
specialisten is dat zij een bijdrage kunnen leveren de ongerustheid en onzekerheid b i j de
bewoners terug te brengen tot juiste proporties al naar gelang de aard van de verontreiniging. Voorts door b i j mensen met klachten te voorkómen dat deze zich blijven afvragen
of deze door de verontreiniging worden veroorzaakt door het stehen van een diagnose
ongeacht welke deze is. De praktijk is dat vaak een niet-toxicologische diagnose kan
worden gesteld terwijl wanneer blijkt dat de verontreiniging debet is aan de klachten de
betekenis hiervan met de patiënt kan worden besproken en kan worden uhgelegd.
Bovenstaande benadering dient te worden gekozen voor die bewoners die hchamelijke
klachten en symptomen hebben in relatie tot de verontreiniging. Een andere categorie
bewoners is die welke geen klachten heeft maar zich extreme zorgen maakt over de gezondheid. Voor hen bestaat er de z.g. "toxicological counseling", Deze activiteit heeft
tot doel hen op de hoogte te stellen van de mogelijke toxiciteit van de verontreinigende
verbindingen. Met hen wordt gesproken over de relatie bodem/miheu en gezondheid en
wordt nagegaan op welke wijze zij in contact zouden kunnen komen met deze verbindingen. H u n individuele leefwijze en mogehjke additionele blootstelhng door het werk,
hobbies, tuinieren en consumptie van eigen geteelde gewassen wordt hierbij betrokken.
Z i j kunnen vervolgens voor zich zelf bepalen welke individuele maatregelen zij willen nemen in de gegeven situatie.
Milieu en

gezondheid

In tegenstelling tot accidenten, waarbij vaak vele slachtoffers vallen, worden er bij
milieu-incidenten zelden grove gezondheidseffecten aangetroffen, D h geldt in het b i j zonder voor bodemverontreiniging. Dit leidt tot de vraag wat de betekenis is van de toenemende verontreiniging van het miheu voor de gezondheid van de bevolking i n het algemeen. Steeds meer potendeel zeer toxische verbindingen worden in het milieu aangetroffen. Brengt men de toenemende verontreiniging in relatie tot het aantal mensen op aarde
dan kan men vaststellen dat dit aantal zeer snel toeneemt terwijl tegelijkertijd ook de
verontreiniging toeneemt. De conclusie zou derhalve kunnen worden getrokken dat de
gezondheidskundige betekenis van de verontreiniging wel mee zal vallen.
De evolutie leert dat de diersoort die er in slaagt in harmonie met zijn omgeving te
leven succesvol is. Gelet op het aantal mensen op aarde kan de conclusie worden getrokken dat de mens als soort tot nu toe zeer succesvol is geweest. Dit is in tegenstelling tot
vele andere soorten die minder succesvol waren, al zijn verdwenen of op het punt staan
te worden uitgeroeid. I n contrast daarmee is het gebrek aan harmonie van de mens met
de omgeving. D h b l i j k t wanneer men bijvoorbeeld de grote stedelijke gebieden, de talrijke industriële complexen, de landbouw en veehouderij en de uitgebreide vervoersystemen beschouwt. A l de ingrepen in het miheu zijn door mensenhand veroorzaakt. De eerder genoemde hypothese over het succes van een soort gaat hier blijkbaar niet op. Er
lijkt derhalve een paradoxale situatie te bestaan voor zover het de ontwikkehng van de
mens betreft.
Voor elke diersoort geldt dat er een evenwicht dient te bestaan tussen het effect dat
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een soort heeft op de omgeving en het effect dat de omgeving op de soort heeft. In deze
omgeving Icunnen abiotische compartimenten zoals bodem, water en lucht worden onderscheiden en biotische compartimenten zoals micro-organismen, parasieten, planten
en dieren. De weerstand van een soort tegen exogene, uit de omgeving afkomstige, factoren en de aard van deze factoren die van fysische, chemische of biologische aard kunnen
zijn, bepaalt of de soort zich zal kunnen handhaven. Als een soort succesvol is en het
aantal toeneemt dan zal de omgeving beperkingen op gaan leggen aan verder succes en
groei. Zo zal bijvoorbeeld een reductie van de hoeveelheid voedsel die per individu beschikbaar is een verdere groei afremmen en zelfs ondervoeding en ziekte kunnen veroorzaken. I n dit laatste geval kan het aantal individuen van de soort afnemen. Een toename
van het aantal individuen van een soort kan echter ook een zodanige dichtheid in een
gebied veroorzaken dat een voor de soort pathogeen micro-organisme eveneens succesvol kan zijn. Epidemieën kunnen hiervan het gevolg zijn. I n het algemeen zal een toename van een populatie boven een bepaalde kritische grens een afname van de groei of zelfs
een reductie van deze populatie veroorzaken. Dit gebeurt echter niet wanneer de weerstand tegen exogene factoren verandert of de exposhie aan de exogene factoren verandert. Alle soorten inclusief de mens zijn onderworpen aan dergelijke wetmatigheden. De
wetenschap die de evenwichten tussen verschillende species in een gebied i n relatie tot
de omgeving bestudeert heet ecologie.
De mens verschih van andere diersoorten i n dier voege dat h i j in staat is bewust zijn
omgeving te beïnvloeden. Beperkingen in de groei door bijvoorbeeld tekorten aan voedsel leidden tot manipulatie van de omgeving met als doel de voedselproductie te vergroten. Landbouw en veeteelt waren het gevolg. Deze en andere activiteiten van de mens
hebben drastische veranderingen van het milieu veroorzaakt tot aan de huidige dag. Zeker in de geïndustrialiseerde wereld heeft de mens zich bovendien in belangrijke mate
teruggetrokken u h zijn natuurlijke omgeving en leeft thans in een kunstmatige, zelf gecreëerde omgeving. H i j woont o.m. in een verwarmd huis dat is voorzien van drinkwater
en riolering. H i j draagt kleren die voor een belangrijk deel zijn gemaakt van synthetische
materialen en rijdt in auto's o f gebruikt het openbaar vervoer om zich te verplaatsen.
Wanneer men de vraag wil bestuderen in welke mate milieu-verontreiniging een effect
heeft op de gezondheidstoestand van de mens zal men zich moeten afvragen i n welke
mate de gezondheidstoestand van de mens is veranderd door het veranderde milieu. Als
men dit doet dient men niet alleen negatieve effecten op de gezondheid te beschouwen
maar tegelijkertijd ook de positieve. Veel milieu-verontreinigende factoren bevinden
zich in het milieu omdat de mens i n eerste instantie ze heeft geïntroduceerd met als doel
het milieu in een door de mens gewenste richting te beïnvloeden. De praktijk is dat vaak
later de mens zich bewust werd van de negadeve effecten die daarmee tevens werden veroorzaakt. Wat men waarneemt is echter de resuhante van beide. Tot nu toe heeft dit netto geleid tot het beschreven "succes" van de mens als soort. De implicatie hiervan is dat
het aantonen van directe gezondheidsschade door verontreiniging niet zonder meer kan
omdat men te maken heeft met een vergelijking met zeer veel onbekenden. Andersom
betekent dit dat wanneer men de verontreinigende verbindingen bestudeert en nagaat
welke schadelijke effecten tevens zullen worden veroorzaakt deze effecten wel zullen optreden maar dat andere effecten tevens zullen optreden en de som van alle effecten datgene is wat men uiteindelijk waarneemt. Dit verklaart de eerder genoemde paradox. De
vraag die thans voorligt is wanneer de manipulatie van de omgeving door de mens ten
behoeve van de mens meer negatieve dan positieve effecten veroorzaakt. Door de relatie
mens en milieu(verontreiniging) ecologisch te benaderen is het mogelijk de paradox te
ontmaskeren. Hierdoor kan tevens een stap worden gezet naar een verbetering van de
milieukwaliteit die onlosmakelijk verbonden is met een optimale gezondheidstoestand.

DE V E R A N D E R E N D E S A M E N S T E L L I N G V A N D E ATMOSFEER
door
F . A . A . M . de Leeuw

1.

Inleiding

De atmosfeer bestaat voor het overgrote deel uit stikstof (78%), zuurstof 21%), argon
(1%) en een sterk wisselende hoeveelheid waterdamp (variërend van minder dan 0.1 tot
ca. 4 % . Daarnaast bevat lucht een zeer groot aantal sporegassen die, hoewel ze in zeer
lage concentraties voorkomen, van essentieel belang zijn voor het leven op aarde. Als
voorbeeld voor de belangrijke rol van sporegassen geldt het (natuurlijke) broeikaseffect
van waterdamp en koolstofdioxide (COj): als de atmosfeer slechts zuurstof en stikstof
zou bevatten, dan zou de gemiddelde temperatuur aan het aardoppervlak ca. 30° lager
zijn. Deze sporegassen worden deels direkt in de atmosfeer geloosd, hetzij mt natuurlijke
bronnen, hetzij als gevolg van menselijke activiteiten, en deels door chemische processen
in de atmosfeer gevormd. Uiteindelijk komt de verontreiniging, na kortere o f langere
t i j d , weer op het aardoppervlak terecht.
Metingen geven aan dat de chemische samenstelling van de atmosfeer verandert. Naar
menselijke maatstaven bezien verlopen deze veranderingen traag, op een geologische
tijdschaal veranderen de concentraties in een zeer hoog tempo. Bekende voorbeelden
zijn de toenemende concentraties van broeikasgassen zoals koolstofdioxide, methaan
(CH4) en chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's). Deze veranderingen leiden op hun
beurt tot een verandering in de strahngs- en warmtehuishouding van de aarde en derhalve tot khmaatveranderingen.
Als gevolg van chemische interactie blijven de veranderingen niet beperkt tot de direkt
geloosde verbindingen. Ook in de concentraties van secundaire, in de atmosfeer gevormde verbindingen zijn veranderingen waargenomen. Een van de secundair gevormde sporegassen is ozon, O3. Ozon is een sterk oxiderende zuurstofverbinding die ook van nature in de atmosfeer aanwezig is. Verreweg het grootste gedeelte van het atmosferisch
ozon bevindt zich in de stratosfeer, in de zogenaamde ozonlaag op 20-40 km hoogte, zie
figuur 1. Het stratosferische ozon absorbeert vrijwel volledig het door de zon uitgezonden ultraviolette licht (met name UV-B strahng i n het golflengte gebied 280- 310 nm).
UV-B is in tal van opzichten schadelijk voor organismen. De effecten bij de mens omvatten onder meer bruining maar ook huidveroudering en huidkanker. Chronische
blootstelling van het oog draagt bij aan het ontstaan van lenstroebehng (cataract). Door
absorptie van de ultraviolette strahng neemt de temperatuur in de statosfeer toe (zie f i guur 1).

Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage
op 14 januari 1991.
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FIGUUR 1
De onderste 10-15 km van de atmosfeer wordt de troposfeer genoemd. De bovengrens
wordt gevormd door de tropopause; de hoogte hiervan varieert van ca. 8 k m boven de
polen tot ca. 18 k m boven de tropen. De troposfeer is dat gedeehe van de atmosfeer waar
zich de weerkundige processen (vorming van wolken etc.) afspelen. De vertikale bewegingen zijn groot waardoor de troposfeer een redelijk goed gemengd systeem is. Dit in
tegenstelhng tot de stratosfeer waarin weinig vertikale bewegingen optreden. Door de
grote temperatuurgradient in de tropopause is de uitwissehng tussen troposfeer en stratosfeer gering. Slechts voor materiaal met een troposferische v e r b l i j f t i j d van 1 jaar of
langer is transport naar de stratosfeer van belang.
Vanwege zijn filterende werking voor de schadelijke UV-B straling wordt het stratosferische ozon ook wel het "goede" ozon genoemd. Het ozon in de troposfeer wordt het
"slechte" ozon genoemd: direkte blootstelhng aan ozon leidt tot ongewenste effecten b i j
mensen, dieren en (natuurlijke) vegetatie. Bij de mens leidt blootstelhng tot effecten op
de ademshalingswegen; bij gewassen tot bladbeschadiging en verminderde gewasproduktie.
Door absorptie in het infrarood gedeehe van het spectrum fungeert ozon als broeikasgas. Broeikasgassen zijn sporegassen die het invallende, kortgolvige zonhcht goed door
laten maar die de langgolvige infrarood straling die de aarde weer verlaat en i n evenwicht
is met de inkomende straling, juist goed absorberen. Dit leidt tot een verschuiving in de
stralingsbalans en daarmee tot opwarming van het aardoppervlak. Broeikasgassen zijn,
naast de al genoemde koolstofdioxide, waterdamp en ozon, methaan (CH4), lachgas
(N2O) en de CFK's.
2. Verandering

in chemische

samenstelling

De samenstelling van de atmosfeer is nooit constant geweest. Afgezien van de snelle fluctuaties in waterdamp concentraties, verlopen de concentratie-veranderingen op tijdschalen van duizenden jaren. Veranderingen kunnen echter wel gigantisch groot zijn: de
zuurstofconcentratie is immers van vrijwel nul toegenomen tot de huidige 2 1 % !
Metingen aan ijsmonsters laten zien dat het C O j gehaUe in de atmosfeer over perioden van tienduizenden jaren sterk kan varieren van een minimale waarde van ca. 130
ppm = (part per milhon) tot een maximum van ca. 220 pp,. De veranderingen in de at-
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mosfeer die momenteel worden waargenomen verlopen op een geologische tijdschaal in
een zeer hoog tempo en het is duidelijk dat menselijke activiteiten een zeer belangrijke
rol spelen bij deze veranderingen.
Op mondiale schaal gezien is voor een groot aantal sporegassen sprake van toenemende concentraties:
- methaan, CH4, dat onder meer vrijkomt bij de winning van fossiele brandstoffen en
bij anaerobe rottingsprocessen (moerassen, rijstvelden, herkauwers, vuilstorten e t c ) ;
- lachgas (N2O) dat vrijkomt bij denitrificatie processen in de bodem en bij het gebruik van fossiele brandstoffen;
- koolstofdioxide CO2, dat vrijkomt bij verbrandingsprocessen en in de atmosfeer gevormd wordt tijdens de oxidatie van methaan en andere organische stoffen;
- chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's) die vrijkomen tijdens of na het gebruik als
koelmiddel, als drijfgas in spuitbussen, in isolatieschuim en als blus- en ontvettingsmiddel.
Als voorbeeld is in figuur 2 het concentratieverloop van lachgas en enkele gehalogeneerde koolwaterstoffen gegeven zoals gemeten op Cape Grim ten zuiden van Austrahë.
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Figuur 2: Verloop van de concentratie van lachgas (N^O; in ppbv) en enicele gehalogeneerde koolwaterstoffen
(in pptv) zoals waargenomen in Cape Grim in Tasmame.
(Bron:
Fraser en Derek, 1989).
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FIGUUR 2
Momenteel wordt niet voor alle sporegassen een stijgende trend waargenomen. Op lokale schaal kan ook een verbetering in de luchtkwahteh worden waargenomen zoals figuur
3 demonstreert. De loodconcentratie is in Nederland sterk afgenomen als gevolg van een
verlaging van het loodgehalte in benzine. Het 50- percentiel van SO2 vertoont sinds het
eind van de zeventiger jaren een gestage dahng. Van jaar tot jaar kan een hchte stijging
optreden (bijvoorbeeld in 1988 en 1989) maar dit kan vrijwel volledig worden toegeschreven aan de verschihen in meteorologische omstandigheden. De daling wordt veroorzaakt door een aanzienlijke vermindering in de SOj emissies in Nederland en de ons
omringende landen.
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FIGUUR 3
Mede als gevolg van de veranderingen in de concentraties van primair geloosde verbindingen treedt er ook een verandering op in de concentraties van secundahe, in de atmosfeer gevormde, verbindingen. Zo neemt de hoeveelheid waterstoffluoride (HF) toe met
ca. 10% per jaar. Afbraak van CFK's is de belangrijkste bron van het fluoride.
Waarnemingen van ozon duiden erop dat wereldwijd sprake is van een afname in de
niveaus in de stratosfeer. Het meest sprekende voorbeeld hiervan is het "ozongat" boven de zuidpool. Tijdens de antarctische lente (oktober) treedt een zeer snelle en zeer
sterke vermindering van de hoeveelheid ozon op. Satellietwaarnemingen tonen aan dat

77

tussen 1978 en 1987 de afname in ozon jaarlijks sterker is en jaarlijks ook een groter
gebied bestrijkt. I n 1987 was op een hoogte van 15-20 km zelfs sprake van een
concentratie-afname met 95%. In 1988 trad, in vergelijking tot 1987, een minder sterke
afbraak van ozon op. In 1989 en 1990 was het gat net zo diep en had het dezelfde ruimtelijke omvang als i n het recordjaar 1987. De ozonkolom' is tussen begin augustus en begin oktober afgenomen tot slechts 45% van de normale kolomdichtheid. De bewijzen
zijn steeds sterker dat het ozongat veroorzaakt wordt door een unieke combinatie van
meteorologische, fysische en chemische omstandigheden. Tijdens de winter ontstaat op
10-50 km hoogte een cychsche stroming rond de zuidpool, de zogenaamde vortex. Deze
vortex is bijzonder stabiel en er vindt geen noemenswaardige uitwisseling plaats tussen
de lucht in de vortex en de lucht boven de rest van het halfrond. De extreem lage temperaturen in de vortex leiden tot de vorming van polair stratosferische wolken (Polar Stratospheric Clouds, PSC's). Door een combinatie van chemische readies in de gasfase en
op de ijsdeeltjes i n de PSC's, komt een zeer snelle produktie van reactieve chloor- en
broom-atomen op gang zodra na de poolnacht de zon eindelijk weer boven de horizon
verschijnt. Het reactieve chloor en broom zijn via een katalytisch proces verantwoordelijk voor de ozonafbraak; in paragraaf 3 zal nader ingegaan worden op de chemische
processen.
Analyse van metingen op grondstations laat zien dat, na correctie voor natuurlijke variabiliteit, de hoeveelheid atmosferisch ozon significant is afgenomen. Recente interpretatie van satellietgegevens wijzen op een gemiddelde afbraak van de mondiale ozonlaag
van 3% gedurende de afgelopen 12 jaar. De aantasting van de ozonlaag verschilt sterk
met de breedtegraad en het seizoen. Voor de gematigde noorderbreedte waar wij leven
bedraagt de afbraak in deze periode 5 tot 6%. De afbraak is het sterkst in de wintermaanden en in het vroege voorjaar, met andere woorden, juist i n dat deel van het jaar
waarin de UV-B belasting relatief gering is. Op het zuidelijk halfrond lijkt de verdunnende invloed van het "ozongat" merkbaar.
Op leefniveau en in de troposfeer, is sprake van een toename i n ozonconcentrades.
In de periode 1875-1910 zijn in Montsouris, b i j Parijs, ozonmetingen uitgevoerd waarbij
de gemiddelde concentrade ca. 22 ng m ^ bedroeg. Van recenter datum zijn de metingen
in Arkona, aan de Oostzeekust in Oost-Duhsland. Op dit meetstation dat niet beïnvloed
wordt door bronnen van luchtverontreiniging in de wijze omgeving, ligt gedurende de
afgelopen jaren het gemiddelde rond 40-50 /tg m"'. De metingen i n Arkona zijn in overeenstemming met metingen elders in Europa en Noord-Amerika. Hoewel rekening gehouden moet worden met de verschillen in meetlokatie en meetmethoden zijn er duidelijke aanwijzingen dat de ozonconcentratie op leefniveau de laatste honderd jaar verdubbeld is.

1. d.w.z. de totale hoeveelheid ozon in een vertikale luchtkolom vanaf grondniveau tot aan de buitenste rand van de atmosfeer. De ozonkolom wordt gegeven in molekulen/cm^ of, meer gebruikelijk, in Dobson eenheden, D U . Een ozonkolom van 100 D U heeft bij standaard temperatuur en
druk een dikte van ongeveer 1 mm; 100 D U = 2.69 10'* molec/cml In Nededand is de gemiddelde ozonkolom ongeveer 330 D U . De seizoensvariatie in ozonkolom is groot: in het voorjaar wordt
een maximale waarde van ca. 380 D U , in het najaar een minimale waarde van ca. 280 D U bereikt.
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3.

Processen

stratosfeer
Bij vorming en afbraak van ozon spelen, afhankelijk van de hoogte, verschillende processen en sporegassen een rol van betekenis.
In de stratosfeer wordt ozon gevormd door fotolyse van zuurstof:
O2

-

0 +0

(Rl)

2[0-f02

-

O3]

(R2)

netto: 3 O j
2 O3
Afbraak van ozon gebeurt langs twee verschihende wegen:
1. fotolyse van ozon (de zgn. Chapman-cyclus):
O^ + hv
-> O2 + O
(R3)
Oj + O
O2 + O2
(R4)
netto: 2 O3
3
Uitgaande van alleen dh verwijderingsmechanisme zijn de (huidige) ozonconcentraties
echter niet te verklaren. De belangrijkste verwijderingsroute van ozon is een katalytische
afbraak volgens:
O2

-

0 + 0

(Rl)

X + O3
XO + O2
(R5)
XO + O
X + O2
(R6)
netto: 2 O3
^
3
waarbij X staat voor het nitrosylradicaal NO, het waterstofradicaal H , het hydroxyhadicaal O H , het chlooratoom Cl of het broomatoom Br, Het radicaal X dat i n reactie R5
ozon afbreekt wordt in vervolgreactie R6 geregenereerd en is zo in staat om vele honderden moleculen ozon af te breken voordat het wordt omgezet in een minder reactieve verbinding.
De belangrijkste bron van NO in de stratosfeer is de oxidatie van lachgas (NjO), H
en O H worden gevormd uit methaan en waterdamp, I n de stratosfeer is de oxidatie van
methaan een van de belangrijkste bronnen van water. De Cl en Br atomen zijn afkomstig
van halogeenverbindingen die deels van natuurlijke, deels van antropogene oorsprong
zijn, In tegenstelling tot het broom en chloor speelt het fluor in de katalytische afbraak
geen belangrijke r o l omdat fluor zeer efficient gebonden wordt in het stabiele waterstoffluoride (HF), H C l en HBr zijn veel minder stabiel dan H F ; zij reageren snel met het
hydroxylradicaal waarbij de reactieve Cl en Br atomen geregenereerd worden. Aangenomen wordt dat de toenemende concentratie aan sporegassen, met name CFK's, het evenwicht tussen vorming en afbraak verstoren en zo verantwoordelijk gesteld moeten worden voor het dunner worden van de ozonlaag,
In de atmosfeer komt een groot aantal halogeen bevattende componenten voor. Van
deze verbindingen zijn alleen CH3CI, C H j C l j en CHCI3 voor een aanzienlijk deel afkomstig uit natuurlijke bronnen. De concentratie aan chloor in de troposfeer, dat als
bron fungeert voor het stratosferische chloor, is ca, 2,8 ppb; ongeveer 80% hiervan is
afkomstig van antropogene emissies aan CFK's (freonen en halonen). Momenteel wordt
de grootste bijdrage aan het atmosferische chloor gegeven door C F K - I l (CFCI3), CFK12 (CFjClj) en tetra (CCI4); van toenemend belang worden methylchloroform
(CH3CCI3), CFK-22 (CHF2CI) en CFK-113 (CF^ClCFCy, (zie voetnoot 2)
Niet alle CFK's zijn even schadelijk voor de ozonlaag. Als maat voor de schadelijkheid wordt de ODP (Ozone Depletion Potential) gehanteerd, ODP wordt gedefinieerd
als de ozonafbraak t,g,v, een geëmitteerde hoeveelheid van een bepaald gas relatief ten
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opzichte van de ozonafbraalc ten gevolge van eenzelfde hoeveelheid geëmitteerd CFK-11.
De ODP is afhankelijk van de reactiviteit van de verbinding, zie tabel 1. B i j een hoge
reactiviteit (door fotolyse of door reactie met OH-radicalen) zal door verwijdering in de
troposfeer de bijdrage aan de concentraties in de stratosfeer gering zijn. Daarnaast is bepalend het aantal halogeenatomen dat b i j afbraak in de stratosfeer vrijkomt (hoe meer
halogenen, hoe hoger de ODP) en de aard ervan. Fluor leidt niet tot een ozonafname
omdat het, in de vorm van H F , snel uh de atmosfeer verwijderd wordt; broom heeft een
groter effect op ozon dan chloor. De niet-voUedig gehalogeneerde CFK's worden grotendeels in de troposfeer afgebroken en hebben dan ook een ODP van 0.15 o f lager. CFK22 (CHCljF) en CFK-134 (CFjCHjF) die gezien worden als potentiële vervangers van
CFK-11 en -12 bij gebruik als koelvloeistof, hebben een ODP van resp. 0.05 en 0.
De ODP-waarde van broomhoudende stoffen is mede afhankelijk van de chloorconcentratie in de stratosfeer. Een verhoging in het chloorniveau leidt tot verhoging in de
ODP-waarde. De ODP-waarden voor de halonen zijn aanzienlijk hoger dan die voor de
referentieverbinding CFK-11 en worden voor de huidige situatie geschat te hggen tussen
3 en 10.

Tabel

1. O v e r z i c h t

van enkele

verbinding

gehalogeneerde

emissie
(kton/jaar)

concentratie
(ppt)

koolwaterstoffen.
toename
in % per
jaar

ODP

verblijf
tijd
(jaar)

CFK-11

CFCI3

280

220

4

1,.00

CFK-12

CF2CI2

370

375

4

0,.9

120

CFK-113

CF2CICFCI2

140

30

10

0,,8

90

70

80

7

0. 05
0.017

CFK-22
CFK-123
CFK-124

CHCIF2
CF3CHCI2
CF3CHCIF

0,.019

60

15.3
1. 6
6.6

CFK-141b
CFK-142b

CCI2FCH3
CCIF2CH3

0,,09
0,.05

7.8
19.1

CFK-143a
CFK-152a

CF3CH3
CHF2CH3

0

41.0
1.7

methylchloroform

CH3CCI3

tetra

CCl,

halon-1211

CFjBrCl
CF3Br

h a l e n 1301

0
470

130

4

70

100

2

3
3

0,.15
1,.2

7
40

1.5

12

3

25

1.3

15

10

110

2. Naamgeving C F K ' s :
Het nummer in de CFK-naamgeving is een aanduiding voor het aantal koolstof-, waterstof- of
chlooratomen in het CFK-raolekuul volgens het schema:
CFK-kIm
honderdtal A: = aantal C-atomen-1 (k = O wordt weggelaten)
tiental /
= aantal H-atomen + 1
eenheden in
= aantal Cl-atomen
bijvoorbeeld CFK-113:
k = l ^ twee C-atomen
/ = 1 ^ geen H-substituenten
111= 3 — 3 Cl-substituenten, de resterende drie substituenten zijn
per definitie fluor,
zodat de molekuulformule van CFK-113 is C2CI3F3, trichloor-trifluorethaan.
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troposfeer
In de tropospfeer wordt ozon uitsluitend gevormd via R2:
O + O2
O3
(R2)
Het zuurstof atoom is nu niet zoals in de stratosfeer afkomstig van de fotolyse van
zuurstof maar is gevormd bij de fotolyse van stikstofdioxide, N O j i
N O j + hc
NO + O
(R7)
Echter, het gevormde N O kan snel reageren met ozon waarbij opnieuw NO2 gevormd
wordt:
NO + O3
NO2 + O2
(R8)
Deze reacties verlopen zeer snel en daarom kunnen deze drie reacties samengevat worden
tot het evenwicht:
N0 + 03?^NO2 + O2
(R9)
Dit evenwicht wordt het fotostatiottaire
evenwicht genoemd. Afhankelijk van de intensiteit van het zonhcht kan het evenwicht naar de N O j - of Oj-zijde verschuiven. Bovengenoemde reacties kunnen nooit aanleiding geven tot hoge ozonconcentraties te meer omdat de meeste stikstofoxiden als N O , dat via R8 een " p u t " voor ozon is, geëmitteerd
worden. Een netto vorming van ozon vindt plaats als NO geoxideerd wordt tot NO2
zonder dat hierbij ozon verbruikt wordt. Een dergehjke reactie treedt op tijdens de oxidatie van organische verbindingen. De eerste stap b i j de oxidatie van koolwaterstoffen
is in het algemeen de reactie met het zeer reactieve OH-radikaal. Het precieze oxidatiemechanisme is afhankelijk van struktuur en reactiviteit van de koolwaterstof. De actuele
omstandigheden (meteorologische condities, de concentraties aan andere sporegassen)
zijn bepalend van de verschihende reactiepaden. I n een verontreinigde atmosfeer is de
netto reactie in het algemeen te schrijven als:
RH-h O H N O - aldehyde + N 0 2 - f H 0 2
(RIO)
waarbij R H methaan of een hogere koolwaterstof is. Koolstofmonoxide (CO) reageert
op overeenkomstige wijze:
CO-l-OH - C02 4-H02
(Ril)
Het in reactie RIO gevormde N O j kan na fotolyse (R7) leiden tot ozonvorming (R2).
Schematisch is de fotochemische vorming van ozon weergegeven in figuur 4. In een vervolgreactie kan het aldehyde opnieuw reageren met OH-radikalen of uit een vallen onder
invloed van zonhcht; hierbij kan opnieuw ozonvorming plaats vinden.

FIGUUR 4
De lotgevallen van het waterstof-peroxy radikaal HO2 worden sterk beïnvloed door de
NO^-concentratie (NO^ is gedefinieerd als de som van N O en NO2). Als voldoende NO^
aanwezig is, treedt de reactie
HO2-I-NO - O H - f N O j
(R12)
op. Hierbij wordt NO2 (en dus via R7 en R2 ook ozon) gevormd. Belangrijk is ook dat
in deze reactie het OH-radikaal geregenereerd wordt: de oxidatiecyclus kan zo opnieuw
beginnen.
Onder lage NO^ omstandigheden reageert het H O 2 radikaal volgens:
H 0 2 - f 0 3 - OH4-2 O2
(R13)
Hierbij wordt dus een ozonmolekuul afgebroken. Ruwweg de helft van de mondiale
NO^ emissies vindt plaats op de gematigde breedten op het Noordelijke H a l f r o n d (30¬
60° N ) . In deze streken verwacht men een netto produktie van ozon; in andere gebieden
wordt een geringe produktie of, zoals boven de oceanen op het Zuidelijk H a l f r o n d , zelfs
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een afbraak van ozon verwacht. Het belangrijkste verliesproces van ozon is droge depositie, dat wil zeggen verwijdering aan het aardoppervlak.
De t i j d - en ruimteschaal waarop organische verbindingen bijdragen aan de vorming
van ozon hangt af van hun reactiviteit. Weinig reactieve verbindingen zoals CO en CH4
spelen een rol b i j de vorming op mondiale schaal. Op een aantal plaatsen spelen CO en
C H 4 een belangrijke rol in atmosferische processen:
* C H 4 is een broeikasgas;
* zowel CO als C H 4 worden in de atmosfeer geoxideerd waarbij de broeikasgassen
CO2 en O3 gevormd worden;
* door chemische interacties leiden toenemende CO en/of CH4-emissies tot een verlaging van de OH-concentraties. Omdat het OH-radikaal gezien wordt als het
"schoonmaakmiddel van de atmosfeer" leidt een verlaging van de OH-concentratie
tot een verlenging van de v e r b l i j f t i j d (en daarmee de opwarmingscapaciteit) van verschihende broeikasgassen, waaronder methaan.
Reactieve verbindingen kunnen op relatief korte afstanden tot de bron aanleiding geven tot ozonvorming. Europese emissies aan reactieve koolwaterstoffen zijn in sterke
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mate bepalend voor de hoge piekconcentraties aan ozon die tijdens mooie zomerse dagen
op kunnen treden in grote delen van Europa.
4.

Broeikaseffect

Met de term "broeikaseffect" wordt niet zo zeer het effect zelf (dat immers deels een
natuurlijk verschijnsel is) maar de versterldng ervan bedoeld. Het principe van het broeikaseffect is eenvoudig: de strahng van de zon bereikt het aardoppervlak, de aarde wordt
hierdoor verwarmd en zendt lang-golvige infraroodstrahng uit. Deze strahng kan geabsorbeerd worden door gassen in de atmosfeer die op hun beurt deze strahng (ten dele)
weer terugzenden naar de aarde. Als er nu meer broeikasgassen in de atmosfeer terecht
komen, kan hierdoor de warmtehuishouding van de aarde beïnvloed worden in de richting van hogere temperaturen. De mate waarin de verstoring van de strahngsbalans
doorwerkt op de temperatuur is niet zonder meer te voorspellen omdat er sprake is van
allerlei positieve en negatieve terugkoppelingsmechanismen. Enkel voorbeelden hiervan
zijn:
* de grote warmtecapaciteit van de oceanen waardoor er een aanzienlijke vertraging zal
optreden;
* een verhoging van temperatuur zal leiden tot een grotere hoeveelheid waterdamp wat
het broeikaseffect verder versterkt en het zal leiden tot meer bewolking. Bewolking
kan, afhankelijk van het type, positief of negatief terugkoppelen;
* toenemende temperaturen zal de opname van C O j door vegetatie versnellen.
Behalve COj en waterdamp dragen ook lachgas (NjO), methaan, ozon en de CFK's
bij aan het broeikaseffect, zie figuur 5 waarin hun relatieve bijdragen zijn gegeven.

FIGUUR 5
Hoewel de concentraties van de CFK's orden van grootte lager zijn dan die van CO2,
is hun bijdrage tot het broeikaseffect relatief groot. De reden hiervan is dat de huidige
atmosferische concentratie van C O j zo groot is dat de IR-strahng die overeenkomt met
de absorptielijnen in het COj-spectrum vrijwel volledig wordt geabsorbeerd. Met andere woorden, bij verdere toename van de C O j concentratie is de toename in IRabsorptie, per molekuul gerekend, betrekkelijk klein. De CFK's daarentegen absorberen
IR-straling in een golflengte gebied waarin CO2, water en ozon geen absorptielijnen
vertonen. Dit deel van het spectrum waarvoor de atmosfeer onder natuurlijke omstandigheden vrijwel transparant is, wordt het atmosferisch venster genoemd. Juist omdat
de concentratie van CFK's zo laag zijn, geldt dat de verandering in IR-absorptie nog
evenredig is met de verandering in concentratie. B i j de huidige samenstelling van de atmosfeer is de IR-absorptie per molekuul CFK-11 of -12 ca. 15000 maal zo groot als die
van C O 2 . De niet-volledig gehalogeneerde CFK's die genoemd worden als vervangers
van CFK-11 en -12, dragen per molekuul minder bij aan het broeikaseffect. De reden
hiervan is dat deze "zachte" CFK's aanzienlijk sneher worden afgebroken en daardoor
korter in de atmosfeer verblijven.
5. Toekomstige

ontwikkelingen

In 1989 werd door meer dan 24 landen het Montreal Protocol ondertekend. I n dit protocol wordt overeengekomen dat vóór 1999 de produktie van CFK's tot 50% van het produktieniveau van 1986 moet zijn gedaald. In juni 1990 is tijdens een vergadering in Lon-
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Bijdrage broeikaseffekt
C02 50%

CFCs 17%
Figuur 5: Relatieve

bijdrage

van CO^ en andere sporegassen

aan het

broeikaseffect.

den het protocol verscherpt. Nu is afgesproken dat de produktie van alle volledig gehalogeneerde CFK's tot nul zal worden teruggebracht.
Ondanks deze maatregelen zal de chloor-concentratie in de stratosfeer de komende jaren blijven toenemen vanwege de tijds vertragende stappen in het hele proces. Na produktie zal het enige tijd duren voordat de emissie plaatsvindt (b.v. bij toepassing b i j
koelapparatuur pas als het apparaat gesloopt wordt); eenmaal in de atmosfeer kan het
tientahen jaren duren voordat de CFK's volledig zijn afgebroken, zie tabel 1. Modelberekeningen laten zien dat zonder duidelijke aanscherping van het Montreal Protocol de
Cl-concentratie van het huidige niveau van ca. 3.5 ppbv zal stijgen tot ca. 9 ppbv rond
het jaar 2060. De berekeningen voorspellen in dit geval een verdunning van de ozonlaag
met 0-4% in de tropen en 4-12% op hogere breedte- graden. Bij een strikte naleving van
het Londen Protocol zal de Cl-concentratie in de atmosfeer na zekere t i j d beginnen te
dalen. De doelstelhng van 2 ppbv - voordat dit niveau werd bereikt, omstreeks 1975, is
er geen aantasting van de ozonlaag waargenomen - wordt bij dit beleid in de tweede helft
van de volgende eeuw pas gehaald.
Met betrekking tot het broeikaseffect laat de IPCC-studie (Intergovernmental Panel
on Climatic Change onder auspiciën van de Wereld Meteorologische Organisatie en de
Verenigde Naties) zien dat bij een ongewijzigd emissiebeleid (het "Business-as- usual"scenario) een gemiddelde wereldwijde opwarming in de volgende eeuw van ca. 0.3°C per
decade is te verwachten.
Dit is een snellere toename dan waargenomen in de afgelopen tienduizend jaar.
Bij dit scenario verwacht men dat voor het einde van de volgende eeuw de gemiddelde
temperatuur op aarde 3°C boven de huidige waarden ligt. Rond 2030 zal de zeespiegel
dan wereldwijd ca. 20 cm gestegen zijn ten opzichte van het huidige niveau. B i j beheersing van de emissies kan de temperatuurstijging teruggebracht worden tot ca. 0.1 °C per
decade.
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Schattingen met betrelcking tot de toekomstige ontwikkeling van ozonconcentraties in
de troposfeer laten een verdere verslechtering zien. Als de emissies zich ontwikkelen conf o r m het IPCC Business-as-usual scenario zal op mondiale schaal de achtergrondconcentratie van ozon blijven toenemen met ca. 0.5-1% per jaar. Op europese schaal echter
zal de verwachte reductie in emissies van stikstofoxiden en koolwaterstoffen ertoe leiden
dat de maximale ozonconcentraties tijdens zomerse perioden met hoge luchtverontreiniging (zomersmogepisoden) ca. 5% zullen afnemen.
Besluit
Waarnemingen hebben aangetoond dat de chemische samenstelling van de atmosfeer
verandert. Op zich is dit niet ernstig. De atmosfeer is altijd aan verandering onderhevig
geweest. Miljoenen jaren terug was er immers sprake van een reducerende atmosfeer die
nu omgezet is in een oxiderende atmosfeer. N u echter vinden de veranderingen, althans
naar geologische maatstaven, zeer snel plaats. De mens is verantwoordelijk voor deze
snelle veranderingen.
Een type verbindingen waarvan de concentraties momenteel snel toenemen zijn de
CFK's. CFK's spelen een rol bij afbraak van de ozonlaag en bij het broeikaseffect. Wereldwijd worden de gevaren van CFK's nu onderkend. Dit mondde uit in het Protocol
van Montreal waarin afspraken gemaakt zijn om de produktie van CFK's op een termijn
van 10-15 jaar te beëindigen. Het is hoopgevend dat dit resuhaat bereikt is binnen een
termijn van 15 jaar na het verschijnen van de eerste wetenschappelijke pubhkatie van
Rowland en Molina in 1974. Niettemin zullen we, zeker ook door de tijdsvertraging i n
de keten produktie-emissie
naar atmosfeer-verwijdering
uit atmosfeer nog lange tijd getuigen zijn van ons handelen in het verleden.

VERDWIJNENDE T R O P I S C H E REGENWOUDEN
door
S . A . L . M . Kooijman

Inleiding
Het is alom bekend dat tropische regenwouden nu snel aan het verdwijnen zijn, maar
het is zelfs de meeste biologen onbekend wat er nu eigenlijk aan het verdwijnen is. Het
woud verdwijnt ongezien. Omdat ik in de gelegenheid ben geweest er 6 maal een bezoek
te brengen, sta ik i n dh stuk even stil bij de ervaring erin rond te lopen en presenteer
een vluchtige kennismaking met hetgeen wèl bekend is van de vaak bizarre en onverwachte relaties tussen planten, dieren en hun miheu. Voor m i j is dit een indrukwekkende
ervaring, waarin hobby en beroep in elkaar overgaan. Ik gebruik deze als achtergrond
voor wiskundige theorie-vorming voor energiehuishoudingen in levende systemen. Sommige wouden waarin ik gezworven heb, bestaan inmiddels niet meer en zuUen ook nooh
meer terug komen. I k ervaar het als een soort afscheid.
Wat is een tropisch

regenwoud

en waar zijn ze?

Een tropisch regenwoud kenmerkt zich door veel en vaak grote (80 m) bomen, meer dan
2 meter regen per jaar, vrij gelijkmatig over het jaar verdeeld, hoge relatieve luchtvochtigheid, een vrij constante temperatuur van 27 graden, dag en nacht, het gehele jaar
door, donker, geen wind, weinig nutriënten en organische stoffen in de vaak rode bodem, een letterlijk ongekende soortenrijkheid, die van plaats tot plaats verschilt.
Rond de evenaar ligt relatief veel land. Daar waar gedurende het hele jaar voldoende
regen valt hoort tropisch regenwoud te staan. D k is altijd het geval bij wind uit zee, speciaal waar bergen het water uit de lucht vangen. Globaal gesproken gebeurt dit op de
noord-west helhngen op het noordelijke halfrond (Midden Amerika, India, Maleisië) en
op de zuid-oost hellingen op het zuidelijk halfrond (Madagascar, Nieuw Guinea, Noord
Australië). Daarnaast zijn er een drietal grote laagland gebieden: het Amazone bekken,
het Congo bekken en Zuidoost Azië.
In de bergen kunnen de bomen geen gesloten kruinlaag vormen en dringt het licht op
veel plaatsen door tot op de grond. D h heeft tot gevolg dat er veel planten op de bodem
groeien, zodat het een hele worstelpartij is om er door te komen. Wat hoger in de bergen,
waar de lucht vaak wat kouder is, condenseert het water tot mist, en spreekt men van
mistbos. De bomen in zulke bossen hebben vaak grillig gevormde stammen, relatief weinig blad en zijn dik begroeid met (vhes)varens en (blad)mos. De riviertjes stromen doorgaans snel.

Lezing gehouden voor de Koninkhjke Maatschappij voor Natuurkunde Dihgentia te 's-Gravenhage
op 4 februari 1991.
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In het laagland kan de zon aheen b i j de rivieren op de grond komen, o f op plaatsen
waar een boom is omgevaUen. Veel televisie-reportages zijn vanuit boten opgenomen,
vanwaaruit je tegen een muur van groen aankijkt. Deze muur is echter slechts zo'n 50
tot 100 m dicht. In het woud zelf kun je meestal vrij makkelijk lopen. De zon trekt
slechts hier en daar in smalle bundels banen over de vaak kale grond. Het scherpe kontrast maakt de schaduw extra diep. Er Hgt meestal geen dikke strooiseUaag op de grond,
zoals we dat uit onze bossen in de gematigde streken kennen. De rivieren meanderen
sterk in gebieden die waterpas hggen. Het water stroomt er langzaam en is vaak zo bruin
als slappe thee. Sommige gebieden overstromen regelmatig. De bomen zijn in het laagland het grootst, vooral waar het hele jaar door veel regen valt.
Hoe kom je er?
Het is vaak niet gemakkelijk een regenwoud te bereiken. Daar waar dit wel kon is het
weg. Een (tijdelijke) uitzondering is er op plaatsen waar mijnbouw wordt bedreven en
nog niet tot massale houtkap is overgegaan zoals in T a b u b ü op de grens van Papua
Nieuw Guinea en Irian Jaya. Vroeger verzorgde de stichting Stinasu een uitstekende entree naar de wouden van Suriname. O f ze dit nog steeds doet weet ik niet. Meestal betekent een bezoek aan een regenwoud een lange weg per kano (Borneo) of een dagenlange
voettocht (Madagascar). Massatoerisme vormt geen bedreiging voor oerwouden, zoals
hieronder duidelijk zal worden.

De lantaarndrager Fulgora spinolae tussen de plankwortels even ten oosten van Brunei
in Sarawak. Dit bos, waar ik weken lang rondzwierf in 1985, is er inmiddels
niet
meer. . .
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Hoe is IKI in een regenwoud

te zijn?

Veel televisiekijkers en bezoekers van Burgers Bush hebben het idee dat het regenwoud
een soort dierentuin is vol mooie planten en enge dieren. Inderdaad komt zeker driekwart van de plant- en diersoorten uitsluitend in regenwouden voor, waaronder veel bekende kamerplanten en aquariumvissen. Desondanks moet je vaak naar dieren en bloemen zoeken in het bos. Veel dieren zijn aheen 's nachts aktief, of leven in de kruinlaag,
30 tot 60 meter boven de grond, waar, nog nauwelijks door iemand bekeken, het meeste
leven zich afspeeh (Perry, 1986). I n Nieuw Guinea kan het je overkomen dat je een hele
dag naar dieren loopt te zoeken, met één klein bruin kevertje als resultaat. Je beseft dan
pas hoe het is zelfs geen vogel of cicade of wat dan ook te horen. Deze ervaring is echter
sterk plaats- en seizoengebonden.
In het oerwoud komt de temperatuur zelden boven de 27 graden uit. Sterker nog dan
Burgers Bush kan overbrengen, is de eerste indruk er een van een energie-opslorpende
warmte. Dit komt vooral door de relatieve vochtigheid die vaak de 100% haah. Je hebt
het gevoel de taaie lucht naar binnen te moeten zuigen. I k denk dat dit te maken heeft
met het uitblijven van afkoeling i n de luchtpijp, die normaal door verdamping plaatsvindt. Inderdaad verdampt er weinig en zweet je je een ongeluk. Gelukkig is er ahijd
wel een beekje b i j de hand om je kleren in te wassen. Er is echter maar één manier om
ze droog te krijgen: gewoon aantrekken. Hier is de regen akelig en koud, daar altijd verfrissend. Door veel te wassen is een berelucht te voorkomen, maar er ontstaat na een
week een onaangename muffe lucht die alleen met een komplete desinfectie (zoals gekleed de zee in lopen) te bestrijden is. Het regent vaak maar een half uur hard, wat zich
met een wat angstaanjagende ruis op de kruinen aankondigt. Je kunt elkaar niet verstaan
als het aan de gang is. Regenpakken helpen niet b i j die temperatuur en vochtigheid, alleen een plu helpt door de slagregen in een mist om te zetten. De hele dag door vallen
grote inslaande druppels die de modder tot een meter hoog doen opspatten, zoals aan
de bladeren is te zien.
Een eerste kennismaking met het oerwoud overrompelt, vooral in het laagland. Beendikke hanen verdwijnen bladloos in de bladermassa waar het onduidelijk is welk blad
nu b i j welke stam hoort. Sommige soorten bomen bloeien op de stam. Laag-bloeiers
bloeien vaak rood, een voor ons niet opvallende kleur b i j lage hchtintensiteit. Sommige
bomen hebben tot 5 m hoge plankwortels, een groeiwijze die alleen uit het regenwoud
bekend is. Andere maken steltwortels, de nieuwe steeds boven de oude. Het binnenste
vergaat, waardoor een soort wigwam ontstaat. Op de takken groeien ontelbare soorten
orchideeën, bromeha's (Amerika) en varens. Soms houden deze zoveel humus vast dat
boomzaden erin kiemen en op tientahen meters hoog een bosje ontstaat dat op den duur
met donderend geweld naar beneden komt zetten. Om je heen slaan regelmadg hoofdgrootte zaden decimeters diep de grond in. Onzichtbare grote vhnders kaatsen i n een flits
het zonhcht blauw in de ogen wanneer ze door een Hchtbundel vhegen. Je hoort ritselen
van bladeren, fluhen, krijsen. Aanzwellend cicade-gesjirp snijdt een paar minuten door
de geest, waarna het vrij abrupt ophoudt. Maar alles b l i j f t achter de bladeren verborgen.
Praat je tegen elkaar of breek je een tak, dan is het in de direkte omgeving even stil.
Een eindeloze shert bloemetjes of stuivergrote stukjes blad komt stU ergens een boom
uitzetten en verdwijnt tientallen meters verderop onder de grond een mierennest i n .
Overal staan palmen, groot, klein en klimmend, met platte, centimeters lange doorns
hun opwachting te maken. De verwante en overal algemene Pandana's hebben getande
randen aan de meters lange lintvormige bladeren, waar een broodmes jaloers op kan
zijn. Na rustig wachten, de enige zinvolle vorm van aktie in dit klimaat, lijk je verdwenen voor de sporadische vogel, aap of tupaya, die op een paar meter afstand met veel

De tenrek Hemicentetus semispinosus is buitenbeentje onder de tenreks, die endemisch
zijn in Madagaslcar: Hij heeft geen rustseizoen, zoals zijn familieleden gewoon zijn in
acht te nemen, ondanks het relatief constante klimaat in de buurt van Maroantsetra aan
de noordoost kust. Zoals voor vrijwel alle dieren uit het regenwoud geldt, is nog maar
weinig van ze bekend.
kabaal de vergissing bemerkt. Hoe langer het wachten, hoe doordringender het gezoem
van muggen, die zich niet laten tegenhouden door de op het l i j f plakkende kleren. Soms
liggen er allemaal rode druppels op de bladeren rond je heen. Een vage jeuk op het hoofd
en een bebloede hand daarna leert: bloedzuigers.
Ik prijs m i j gelukkig een groede vriend te hebben waarmee ik verschillende oerwouden
heb bezocht. Alleen reizen is niet echt aan te raden in oerwouden, en ons karakter sluit
gebruik van gidsen uit. Het is aan zulke mensen niet duidelijk te maken dat w i j onze aanvankelijk 35 kg zware bagage, voornamelijk bestaand uit stuif-voedsel, benzine en
filmpjes, zelf willen dragen, dat wij er niet over denken voor de gids en dragers zware
bhkken voedsel mee te zeulen, kantooruren aan te houden en dat we geen t i j d aan jachtpartijen willen verliezen, niet wiUen doorlopen als er iets interessants te zien is, dat bovendien klein en bruin kan zijn in plaats van groot en gekleurd etc. De kennis van de
lokale bevolking over het oerwoud is door taalproblemen vaak slecht toegankelijk en
valt tegen doordat men door bijgeloof vaak bang is er in te gaan. Thuis maak je je zorgen over de hopeloze kwahteit van de landkaarten van het gebied, maar ter plekke reahseer je je dat je aan een goede kaart weinig zou hebben, omdat je toch door de bomen
het bos niet kunt zien. Het kost enige jaren van voorzichtige oefening om voldoende zelfvertrouwen op te doen met het kompas en globale kenmerken in landschappen. Op veel
plaatsen zijn er (vaak oude) smalle paadjes die in gebruik zijn b i j de lokale bevolking
en het wild. De belangrijkste zaken laten zich thuis bedenken: de richting van de zon
is vaak niet goed te zien en geeft weinig houvast aangezien h i j recht over je heen gaat;
in een 12 h dag/nacht cyclus schemert het extreem kort en is het heel ongezond 's nachts
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rond te lopen; een punt is onvindbaar op een vlak tenzij die op een herkenbare lijn hgt.
Kamperen is lang niet ahijd makkelijk in een oerwoud. In het laagland is de grond
vaak zo zompig dat het erg onaangenaam wordt. Een overdekte hangmat, goed bevestigd aan mier-vrije bomen biedt uitkomst. Die riante gezins-matten waar indianen
diagonaalsgewijs i n hggen wegen ruim 40 kg. De 100 g bagagenetten die als hangmatten
in de handel zijn, geven rugklachten, tenzij je ze strak spant als een touw en ze knijpend
hun indrukken achter laten. Draai je je om, dan kunnen ze zich plots tot een touw sluiten, wat weer op een andere manier aanleiding geeft tot rugklachten. Een klamboe is na
een kompas het meest noodzakelijke attribuut. Even een knie ertegen en h i j is twee keer
zo dik, terwijl je bloed l i j k t te koken. M i j vah slapen moeilijk bij een nachttemperatuur
van 25 graden. Dit is sterk afmattend.
's Nachts, wanneer de cicades zwijgen na hun oorverdovend schemerconcert, hoor Je
in de verre omtrek bomen met doffe ploffen vallen. Soms hard en angstig dichtbij. A n dere geluiden vervullen de lucht. Als de natuur je wreed uit de hangmat of tent roept
en je dwingt de muggen te trotseren, dan zie Je pas hoe donker het kan zijn. Glimwormen
komen in grillige banen tussen de bomen langszweven, groepjes paddestoelen en stukjes
dood hout gloeien fel lichtgroen op, terwijl je voeten en de verspreid liggende bladeren
zich zwart aftekenen tegen de zwak hchtgroen stralende bosgrond. Onder een blad kan
het wat sterker stralen. Met een lucifer kijken of je soms schimmeldraden ziet levert alleen op dat het 10 minuten duurt voor je ogen de zachte gloed weer opvangen. Het zijn
waarschijnlijk bacteriën die de onzichtbare organische komponent afbreken.
Vele mensen griezelen bij de gedachte aan enge beesten in het bos: spinnen, schorpioenen, slangen, roofdieren. Inderdaad komt het wel eens voor dat je 's ochtends je broek
aantrekt, waarvan ahe zakken blijken bol te staan van de mieren. Het valt dan ahijd
weer mee hoe snel je hem uit krijgt als het echt moet. (De meeste mieren kunnen net als
de nauwverwante wespen steken.) Toch is de kans dat deze dieren b i j voldoende voorzichtigheid problemen geven veel kleiner dan de kans dat de eerste de beste medeweggebruiker in onze omgeving je iets aandoet. De lastigste en soms gevaarlijke beesten
zijn erg klein en hebben een lage griezel-waarde: malaria-parasieten, mijten, teken, etc.
Bij een maandlang natte voeten wordt de huid kwetsbaar en slaan de schimmels toe als
er geen voorzorgen Worden genomen. Gelukkig is het zo dat de meeste besmettelijke
ziekten door zieken worden overgedragen. Z i j n er geen mensen, dan is dit probleem een
heel stuk kleiner, en kan het water bijvoorbeeld zo uit de rivier gedronken worden.
Hoe is liel regenwoud

onistaan?

De meeste van de tropische bossen zoals we ze nu kennen zijn maar een tiental miljoen
jaar oud doordat ze staan op gronden die vroeger onder water stonden of niet in de tropen lagen. Een ijstijd bij ons betekende een lage zeespiegel en droogte rond de evenaar.
Het bos in Suriname bijvoorbeeld zat toen niet vast aan dat van het Amazone-bekken,
zoals nu, maar stond alleen op de bergrug op de grens met Brazilië. Het Amazonebekken was een steppe met eilandjes bos. Een verhoging van de temperatuur en vochtigheid veroorzaakte het uitgroeien van de bos-eilandjes, tot bos met steppe-eilandjes. Dit
heeft zich zo een paar maal herhaald. De isolatie van de eilandjes duurde lang genoeg
voor het ontstaan van nieuwe soorten. B i j het versmehen van de eilandjes, bleven deze
soorten met hun lokale verspreiding grotendeels behouden. Dit proces is er mede oorzaak van dat geen twee lappen grond dezelfde soort bewoners hebben.
De bedekszadigen (angiospermen), de bomen die nu het hoofdbestanddeel van het bos
vormen, zijn in het jura (150 Ma geleden) ontstaan (zie bijvoorbeeld Moody, 1981, Dott
en Batten, 1988), vermoedelijk in het gebied waar nu Brazilië en Kameroen liggen (Whi-
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te, 1990). De continenten lagen toen tegen elkaar aan en vormden het supercontinent
Pangea, dat zich gedurende het krijt splitste in het noordelijke Laurazië (Noord Amerika, Europa, Siberië, China) en het zuidelijke Gondwana (Zd. A m . , A f r i k a , India, Zuidoost Azië, Austrahë, Antartika). De nieuw ontstane angiospermen verdrongen de varens, wolfsklauwen en c^cra-palmen snel in Larazië, maar een stuk langzamer in Gondwana, waar zich de huidige oerwouden bevinden. Aan het eind van het k r i j t , bij de sphtsing van de continenten vormden de oude vegetaties nog steeds een belangrijke component. Zelfs nu zijn boomvarens lokaal dominant (vooral in de bergen) en zijn cycaspalmen er algemeen.
Sommige waarnemingen herinneren aan langvervlogen tijden. Er zijn varens in het regenwoud die een witte poederlaag of dikke slijmlaag op de jonge bladeren hebben. Het
zou kunnen dat deze bladeren zich zo moeten beschermen omdat ze nog geen vraatwerende stoffen hebben gemaakt. Als groep bestaan ze al zo'n 400 M a . Steeds moesten
ze zich tegen eters verweren, waaronder 120 Ma lang dinosauriërs. Z i j hebben een chemisch afweersysteem opgebouwd waaraan zich slechts weinig dieren (insekten) wagen.
Mogelijk waren de dinosauriërs door de fysiologische tegenmaatregelen op dit afweersysteem gespeciahseerd geraakt op hun varen-c^cö^ diëet, net zoals de koalabeer op de
voor de meeste dieren giftige Eucalyptus. Dit kan mede een rol hebben gespeeld bij hun
uitsterven (Coe et al. in: Friss et al., 1987).
De angiospermen vormen sinds 65 Ma de hoofdkomponent van de vegetatie. Een sleutel voor hun succes is juist het gebruik van dieren voor de bestuiving en de verspreiding
van zaad. Z i j kunnen dan volstaan met een veel lagere produktie dan hun stamouders
en hebben een betere konkurrentie positie in veel milieu's. Dat dit succes betrekkelijk
is wordt geïllustreerd door over de hele wereld snel oprukkende adelaarsvarens (Tayler,
1988), die door menselijk toedoen nu tot de 5 algemeenste plantensoorten op aarde zijn
gaan behoren. De biologische betekenis van kruisbestuiving, van sex in het algemeen,
is minder duidelijk dan het vroeger leek te zijn: verhoging van de genetische variabihteit
en flexabihteh. Zo is het bijvoorbeeld moeilijk te verklaren waarom de khmmende bamboe, die geen bloemen maakt, in de tropische oerwouden zo algemeen is.
Vooral doordat bloemen slecht fossihseren, en het lang niet altijd duidelijk is welke
fossiele stuifmeelkorrels, takken en bladeren bij elkaar horen, is het nog steeds niet duidelijk uit welke groepen de angiospermen zich ontwikkeld hebben (zie bijvoorbeeld Friis
et al., 1987, Taylor, 1987). Sommige kleine tropische regenwoud-families {Austrobaileyaceae, Monimiaceae,
Annonaceae)
in Zuidoost Azië en Noord Austrahë hebben een
bloembouw die herinnert aan die van de eerste angiospermen, met stuifmeel dat er nauwelijks van te onderscheiden is. Dit zijn ook de enige gebieden die sinds het ontstaan
van de angiospermen in de tropische zone hebben gelegen (Anonymous, 1986).
De (natuurlijke) veranderingen in bestaande samenlevingen gaan zo langzaam dat veel
verspreidingspatronen van planten en dieren nog duidelijk laten zien waar de groepen
ontstaan zijn. Soms zijn de patronen verbrokkeld, en moet geconcludeerd worden dat
ze in het tussengelegen gebied uitgestorven zijn. Het kan zover gaan dat ze nog maar
op één plaats voorkomen, terwijl ze vroeger een brede verspreiding hadden. Dit hoeft
dan natuurlijk niet te betekenen dat ze ook daar ontstaan zijn. Soms ook vertoont een
gebied een grote verscheidenheid aan soorten, die geleidelijk naar de randen toe kleiner
wordt. Voorbeelden zijn de kameleons, die soorten-armer worden naarmate de afstand
tot Madagaskar groter wordt (1 soort in Spanje) en de bekerplanten op Borneo. Bij deze
reconstructies is het van belang te weten wanneer de differentiatie heeft plaatsgevonden,
hoe de verschillende gebieden ten opzichte van elkaar gelegen hebben en wat voor klimaat daar indertijd heerste in de verschihende biotopen. Zo is het bijvoorbeeld te begrijpen, dat buideldieren wel in Zuid Amerika en Australië voorkomen, maar niet in A f r i k a .
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Water en

nutriënten

Driekwart van de 3 tot 13 meter regen die er per jaar op tropisch bos vah (bij ons vah
70 cm), verdampt lokaal, nog voordat het afstroomt richting zee. Het bos houdt als een
spons veel water vast. De tropische zeeën zijn erg arm aan nutriënten zoals nitraat en
fosfaat. Mede hierdoor is de regen boven het woud ook zeer arm aan nutriënten en dat
geldt dientengevolge ook voor de bodem, rivieren en meren. Ter illustratie noem ik de
bekende aquariumvis neontetra, die in de wateren rond de Rio Negro leeft. Hoewel de
vis kennelijk redelijk kan overleven in hard en nutriëntrijk water, is nog maar een paar
jaar bekend dat ze aheen gekweekt kan worden in vrijwel ionen-vrij water. De vissen uit
onze streken zouden het daarin maar kort uithouden.
De schaarste aan nutriënten, vooral aan stikstof, is op tal van manieren merkbaar. Zo
hebben bekerplanten het uiteinde van hun bladhoofdnerf tot een gladwandige beker gevormd, waarin ze vloeistof met eiwit-sphtsende enzymen afscheiden. Het is ze te doen
om de stikstof in de eiwitten van de insekten die erin vallen. (Sommige muggelarven
schijnen weinig last te hebben van deze enzymen, en maken van dit mechanisme gebruik
om een makkelijk maal de verwerven.) Veel planten, waaronder de "primitieve" cycaspalmen die als individu duizenden jaren oud kunnen worden, hebben wortelknolletjes,
waarin blauwgroene bacteriën leven die stikstofgas uit de lucht kunnen binden en het
doorgeven aan de waardplant (Jenik, in: Tomlinson en Zimmermann, 1978). Andere
planten leven met schimmels samen, die de nutriënten die bij de afbraak van organische
stoffen vrijkomen direkt aan hen doorgeven. Weer andere planten, zoals varens, rubiaceae, accacia's hebben een verbond met mieren gesloten door ze droomnesten aan te bieden in de vorm van beschermende, vertakte kamer- en buizenstelsels, soms aangevuld
met voor mieren voedzame knolletjes. De winst voor de plant is opnieuw de stikstof. Bovendien beschermen de mieren de plant tegen insektenvraat.
Kikkers en padden maken van de permanente beschikbaarheid van water soms op
vreemde manieren gebruik. Er zijn kikkers, die hun eieren leggen in de kleine plasjes die
in de Amerikaanse bromeha's blijven staan, hoog in de bomen. Het vrouwtje voedt de
larven door er regelmatig een ei bij te leggen, dat opgegeten wordt. Andere (gif)kikkers
dragen hun larven mee op de rug. In gebieden waar het echt veel regent, zoals in Nieuw
Guinea, leggen kikkers hun eieren aan de onderkant van bladeren, waar ze direkt tot kikkers ontwikkelen.
Seizoenen
De omstandigheden veranderen relatief weinig, wat grote gevolgen heeft voor de planten
en dieren die er leven. Ik geef een paar voorbeelden.
Doordat het klimaat weinig seizoens-invloeden kent bevinden vele populaties zich op
de "carrying capacity" van hun miheu, waarbij het voedsel per individu zo weinig is dat
het juist kan voorzien in de onderhoudsbehoefte plus een lage reproductiesnelheid die
de beperkte verliezen juist kompenseert. De aantaUen fluctueren weinig. De theorie over
energie-opname en -besteding waaraan ik werk, voorspelt dat onder deze omstandigheden het lichaam klein b l i j f t ten opzichte van omstandigheden waaronder voedsel in overmaat beschikbaar is. Als toets voor dit aspect van de theorie moeten we een dier zoeken
dat zowel in het weinig veranderlijke milieu van het oerwoud voorkomt, als i n meer veranderende miheu's, waarin tijdens de slechte seizoenen de aantallen zo beperkt worden
dat de populatie i n het goede seizoen (ver) beneden de carrying capacity b l i j f t . Vrijwel
alle soorten synchroniseren hun reproductiecyclus zo dat het krijgen van jongen juist samenvalt met het goede seizoen, waarin ze tijdens de groeiperiode over veel voedsel kun-
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Figuur J. Het vogelbekdier is in liet tropische noorden van Australië slechts half zo
zwaar als in het zuiden. De cijfers geven het gemiddeld gewicht van het mannetje en het
vrouwtje in grammen. Data uit Strahan (1983). De oorzaak ligt waarschijnlijk in de wisseling van de seizoenen (zie tekst).

nen beschikken. Een voorbeeld is het vogelbekdier dat voorkomt in Oost Australië van
het tropische noorden, tot het gematigde zuiden (zie figuur 1). Deze verre verwant van
de zoogdieren is i n het noorden inderdaad half zo zwaar als in het zuiden. Dit laatste
verschijnsel, dat dieren meer naar de polen toe groter worden, is al veel eerder waargenomen, en staat bekend ah de regel van Bergman, De verklaring hiervoor is steeds gezocht
in de kosten voor verwarming van het lichaam, die b i j grotere dieren met hun relatief
gunstigere oppervlakte-volume verhouding relatief lager zijn. I n deze vorm heeft de regel
echter veel uitzonderingen en vah het moeilijk te begrijpen waarom bijvoorbeeld zowel
wezels als beren het rond de polen goed doen, ondanks het enorme verschü in grootte.
In m i j n theorie, die op dit punt nog verder uitgewerkt moet worden, kunnen althans
sommige uitzorideringen verklaard worden via een tweede mechanisme, waarbij grotere
dieren meer t i j d nodig hebben om een zekere graad van ontwikkeling te bereiken, die
nodig is om bijvoorbeeld te kunnen migreren (Kooijman, 1986). Naar de polen toe wordt
het verschil tussen het goede en het slechte seizoen groter, maar het goede seizoen wordt
ook korter.
Juist vanwege de geringe verschillen tussen de seizoenen in het tropische regenbos.
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smeren veel planten hun bloehijd over een grote periode uit en overlapt deze met die van
de vruchtzetting. Zelden zullen alle bloemen in een tros tegelijk in bloei staan, zoals w i j
dit bij onze planten gewoon zijn. Dit heeft veel te maken met de wijze waarop ze bestoven worden. Zo bloeien de jonge exemplaren van de Dipterocaipaceae,
die met vele
soorten vertegenwoordigd meer dan de helft van de bomen in Zuidoost Azië vormen,
vrijwel elk jaar met een relatief klein aantal bloemen. Z i j kunnen zich dit permiteren omdat deze jonge exemplaren relatief algemeen zijn en insekten vaak van de ene boom naar
de andere van dezelfde soort zullen vliegen. Grote exemplaren zijn relatief zeldzaam.
Bloeien ze, dan is de kans groot dat in de wijde omgeving geen andere van die soort op
dat moment in bloei staat. Ze worden mogelijk door andere soorten dieren bestoven dan
de kleine exemplaren. De grote synchroniseren hun bloei, door dh te doen b i j droogte,
nadat ze over een voldoend lange periode daarvoor reserve stoffen hebben kunnen ophopen (Janzen, in: Tomlinson en Zimmermann, 1978). Z i j doen dh dan overvloedig, ahe
soorten tegelijk. Een bijkomend voordeel is dat dieren die hun zaad eten, oververzadigd
raken en een groot deel van hun zaden ongemoeid laten. De grote exemplaren spelen zo
een onevenredig grote rol in de reproductie van de soort. Deze synchronisatie is ook bekend van de bamboe, die in de subtropische gebieden hun bloei synchroniseren via een
interne klok, die de seizoenen telt. I n de tropen is van hen geen synchronisatie bekend,
mogehjk omdat het daar moeilijk is de seizoenen te tehen.
Planl-dier

relaties

Doordat er in de oerwouden zoveel soorten planten staan, zijn de aantaUen individuen
behorende tot dezelde soort erg laag. Deze planten kunnen elkaar niet bereiken via windbestuiving, zoals bijvoorbeeld de grassen bij ons doen. Mensen die gevoeUg voor astma
zijn, zal dit bekend zijn.
Grassen zijn in oerwouden op insekten-bestuiving aangewezen, wat bij sommige soorten heeft geleid tot de vorming van een schijnbloem, bestaande mt een korte aar, met
bladeren eromheen die wit gekleurd zijn.
De orchideeën imiteren de soort-specifieke stoffen (feromonen) die de vrouwelijke insekten gebruiken om de mannetjes te lokken. De vorm en kleur van de bloem l i j k t bovendien zo goed op het vrouwtje, dat het mannetje op de millimeter nauwkeurig op een
bepaalde plaats op de bloem gaat zitten. Sommige soorten orchideeën stempelen dan in
een flits de polhnia met helmhokjes op het dier (Dressier, 1990), andere zoals de Amerikaanse Gongora's bedwelmen het mannetje op de bovenlip, en bevestigen de polhnia als
het dier versuft op de onderhp van de bloem valt (Ayensu, 1980). D k systeem van één
soort orchidee, behorend b i j één insekt, werkt zo goed dat de verschUlende soorten orchideeën niet met elkaar kruisen, hoewel dit in principe wel zou kunnen.
Mogelijk nog vreemder is de co-evolutie van vijgen en hun vijgwespen. Vijgen zijn
voor veel dieren in het regenwoud van groot belang vanwege de voedzame vruchten die
ze overvloedig en gemakkelijk bereikbaar het hele jaar door produceren. De bloemen
staan aan de binnenkant van een bolvormige bloeiwijze, die alleen een nauwe opening
naar buiten heeft. De millimeter grote vrouwtjeswesp wurmt zich tussen de schubben in
de opening van de voor haar specifieke vijgensoortbloeiwijze door naar binnen, waarbij
ze de vleugels verhest. Ze bestuift daar de langstempelige bloemen, en legt eitjes i n de
kortstempelige. De mannetjes die uit de eitjes komen hebben geen vleugels. Ze bevruchten de vrouwelijke poppen en knagen zich een weg naar buiten waarna ze sterven. Hierdoor kan de inmiddels opgehoopte kooldioxide ontsnappen. D i t is een prikkel voor de
vrouwtjes om uit het ei te komen en voor de manlijke bloemen om hun stuifmeel los te
laten. De uitvhegende vrouwtjes zoeken dan een nieuwe vijg op (Ayensu, 1980). Kleine
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sluipwespjes weten door de buitenkant van de bloeiwijze heen de zich ontwikkelende eitjes te vinden, en leggen via een lange legboor een eitje in dat van de vijgwesp, dat juist
voldoende groot is voor de sluipwesp om zich te ontwikkelen. Sommige vijgen wurgen
bomen door zich door een vogel als zaadje op de stam te laten afzetten. Deze gebruikt
de zeer schaarse nutriënten uit het regenwater en het zwakke hcht voor een dun worteltje
richting bodem en een dun uitlopertje richting kruin. Eenmaal in bodem en kr\iinlaag
aangekomen gaat het veel sneller. Er vindt diktegroei plaats en er worden zijtakken gemaakt. Het bijzondere van vijgen is nu dat takken gemakkelijk kunnen "versmelten".
Op deze wijze bouwt de vijg een netwerk rond de draagstam en drukt deze er op den
duur tussenuit. (Jacobs, 1981)
Ook vogels en vleermuizen spelen een belangrijke rol in de bestuiving. Zo worden de
bananen, die oorsponkelijk in de wouden van A f r i k a en Zuidoost Azië voorkomen, de
verwante Afrikaanse Strelitzia's en de Ravelana van Magdagaskar door vleermuizen
bestoven. Z i j voeden zich met nektar en pollen, die r i j k zijn aan het aminozuur prohne,
dat 80% uitmaakt van het bindweefsel van de vleugel- en staartmembranen. De verwante
Amerikaanse Heliconia's, hebben zich daarentegen op kolibries gespecialiseerd (Andersson in: Holm-Nielsen et al., 1988).
Sommige plant-dier relaties zijn niet op bestuiving van de pant gebaseerd, maar op
de voeding en reproductie van het dier. Een voorbeeld zijn de Amerikaanse passiebloemen die voor alle dieren giftig zijn, behalve voor vhnders behorende tot de Helicotiidae.
Weer één passiebloemsoort behorend bij één Heliconius. Hoewel de passiebloem zijn belager niet nodig heeft, en voor de bestuiving afhankelijk is van bijen en kohbries en voor
de zaadverspreding van vogels en vleermuizen, kon de chemische bewapening tegen ahe
andere potentiële eters alleen tot stand komen door de aktie van de Heliconius. De plant
probeert de schade te beperken door gele vlekjes te maken, die sprekend lijken op de
eitjes van de betreffende Heliconius en bladeren die sprekend op die van andere soorten
planten lijken. De vlinder, die een half jaar oud kan worden en de aminozuren voor de
eiproductie uit stuifmeel van de komkommers Angaria en Gurania betrekt (DunlapPianka et al., 1977, Gilbert, 1975), probeert zijn minder dan 10 eieren per dag zo over
de waardplanten te verspreiden, dat de rupsen voldoende voedsel voor hun ontwikkeling
hebben. Een rups kan geen tweede plant vinden. Mogelijk om deze reden zijn de rupsen
cannibahstisch. De rupsen en vhnders slaan de giftige stoffen op, zodat ze zelf oneetbaar
worden. Andere vlinders, die zich niet op deze wijze chemisch ontwikkeld hebben en wel
goed eetbaar zijn, lijken sterk op deze Heliconidae.
Produktie

en

afbraak

Net als in onze streken gaan in het regenwoud bladeren maar één Jaar mee. Ze zijn dan
vaak aangevreten, en begroeid met alg en mos. Sommige boomsoorten maken nieuwe
bladeren, terwij! de oude nog hangen, andere worden helemaal kaal en bloeien dan vaak
voordat nieuw blad wordt gevormd. De productie van blad in tropisch regenwoud is
ruim 10 ton per hectare per jaar, dit is zo'n 2-3 maal zo groot als in onze streken. Inclusief de hout produktie, kom je op 27 ton per hectare per jaar, zodat de gecumuleerde
productie over 16 jaar gehjk is aan de "standing erop" (Kira in: Tomhnson en Zimmermann, 1978). Het duurt echter zeker zo'n 80 tot 100 jaar, voordat secundair bos, dit is
open bos met kleine bomen en veel struiken en kruiden, zich ontwikkelt tot primair bos.
Termieten spelen een belangrijke rol in de afbraak van hout. In het oerwoud maken de
meeste soorten nesten die als zwartbruine klodders in de boom hangen met overdekte
wandelgangen naar de fourageer gebieden. Z i j breken de cellulose in hun darm af in samenwerking met ééncelligen, die specifiek voor termieten zijn. Veel andere cellulose-

De eieren van Icilclcers in liet regenwond waar veel regen valt, worden gewoonlijk aan
de onderkant van boombladeren afgezet. Op de foto, die in de buurt van Tabubil in Papua Nieuw Guinea is genomen, is te zien dat ze direkt tot kleine kikkertjes
ontwikkelen.
Het larve-stadium slaan ze dus over.

verwerkers werken hiervoor samen met sommige soorten bacteriën. Amerikaanse mieren
behorende tot het geslacht Atta gebruiken de cellulose sphtsende enzymen van schimmels, die zie daartoe verbouwen op ondergrondse akkertjes.
Verdwijning

en

toekomst

Het bovenstaande beoogt een indruk te geven van de subtiele wijze waarop planten en
dieren op elkaar en het miheu zijn aangewezen. Het is mogelijk honderden pagina's te
vullen. Het is echter totaal onjuist te denken dat veel bekend is over wat er eigenlijk allemaal gebeurt. De kennis is fragmentarisch en oppervlakkig. Het toevoegen van nieuwe
kennis maakt het noodzakelijk op de hoogte te zijn van de bestaande. Deze reden alleen
al maakt duidelijk dat de kennis over oerwouden die verder gaat dan het huishoudelijk
gebruik, niet lokaal te vinden is, maar in de VS en Europa. Onlangs is men voor het eerst
eens in de kruinlaag gaan kijken.
Uit de uitvoerige publiciteh die daaraan al is gegeven, zal het inmiddels iedereen wel
bekend zijn dat de oerwouden nu snel aan het verdwijnen zijn. In 1979 gaf de F A O op
dat er in 1975 1120 10* ha tropisch regenwoud was en verwachtte men dat er 992 10' ha
in 2000 over zou zijn. Dit komt neer op een verdwijningssnelheid van 5 IO"* ha per jaar.
Een jaar later gaf men, op grond van meer recente cijfers, op dat er 7.5 10' per jaar totaal vernietigd werd, plus 4.4 10' per jaar gekapt, met mogelijkheid tot herstel-optermijn. Deze cijfers zijn exclusief de oppervlakten die daarna door brand verloren gingen: 4 10' ha (Borneo, 1983), 8 10' ha (Brazihë, 1987), 8 10' ha Brazilië, 1988). Sommige biologen die hierin gespeciahseerd zijn, vinden deze cijfers zeer optimistisch (White-
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more, 1990). Binnenkort komt een nieuwe inventarisatie uit. De verwachting is dat de
verdwijningssnelheden naarboven toe moeten worden bijgesteld. Heel globaal betekent
dit het volgende in termen van uitsterven van soorten planten en dieren. Van de naar
schatting 10' soorten komt 80% alleen in het tropisch regenwoud voor, dat staat op
1120 10' ha. Dit is 0.007 soort per ha. Er verdwijnt 7.5 10' ha per jaar, dus ruim 50000
soorten sterven per jaar voor het merendeel ongezien uit. Uit fossiele vondsten wordt
geschat dat soorten gemiddeld 2 Ma bestaan, wat neerkomt op een natuurlijke uitsterfsnelheid van 10V2 10' = 20 soorten per jaar. De mensen versnellen de uitsterfsnelheid
nu dus 2500 maal.
De oorzaken voor het verdwijnen zijn bekend. Houtkap is nog nummer één. Het is
vaak hartverscheurend te zien hoe grote oppervlakten verwoest worden voor een paar
bomen, hoe bijvoorbeeld hout in de Baram in Serawak, de rivier onbevaarbaar maakt
doordat het bedrijf dat het eruit moet halen over de kop is door de lage houtprijzen.
Behalve hardhout en rotan, dat van klimmende palmen komt, wordt ook steeds meer
hout verwerkt tot pulp voor de papierindustrie, stookt men electrische centrales met
hout, produceert men houtkool voor de ertsverwerking. De tweede oorzaak is de landbouw. Vaak probeert men de nutriënten die in het hout vastgelegd zijn door verbranding
te mobihseren, waarna de grond zich 2 tot 3 jaar leent voor produktie. I n landen als
Costa Rica is veel gekapt voor de veeteek, waarvan de produkten naar de VS worden
geëxporteerd. Dit land is overigens koploper in de oprichting van een aantal natuurreservaatjes, die als stipjes op de kaart zichbaar zijn. Flink wat bos in Nieuw Guinea en Brazihë moet het veld ruimen voor de mijnbouw, waarbij grote oppervlakten worden afgegraven. Brazihë heeft ontwikkelingsplannen die voorzien in een uitgebreid wegennet. Met
het oog daarop wordt veel bos gekapt, mede in verband met grondspekulatie. De kleine
regenwouden van Noord Australië staan onder druk van mensen die daar hun bungalow
willen neerzetten.
Van al deze problemen is de enorme bevolkingsgroei het grootst, die rond de evenaar
het maximum bereikt. Een landing op het vhegveld van Antananarivo op Madagaskar
maakt het probleem al duidelijk wanneer je nog op de trap van het vhegtuig staat: Zelfs
kinderen zijn in verwachting. Het minder worden van de bevolkingsgroei i n Europa en
Noord Amerika, is mondiaal niet terug te vinden. In 1987 waren er 5 10' mensen met
een verdubbehngstijd van 44 jaar. Dit is een netto toename van bijna 4 mensen per seconde. Voor een discussie over de economische aspecten van het verdwijnen van de tropisch regenwoud verwijs ik naar Repetto (1990).
Doordat de kennis over het woud nog zo gebrekkig is, is het moeilijk precies te voorspellen wat de gevolgen zijn, wanneer ze nog vóór 2050 praktisch verdwenen zullen zijn.
De erosie is nu al een groot probleem in veel gebieden. De slagregens spoelen de vaak
dunne laag grond de zee i n . Behalve dat de rivieren dood zijn en de lokale bevolking b i j voorbeeld er geen vis meer kan vangen, zal het een onafzienbare tijd duren voor zich
weer grond vormt. Doordat de regen niet langer wordt vastgehouden en niet langzaam
wordt afgegeven onstaan op sommige plaatsen grote overstromingen, zoals bijvoorbeeld
in Bangladesh dat zijn natuurlijke vruchtbaarheid dankt aan jaarlijkse kleine overstromingen. Als ik de televisie goed begrepen heb, wordt er nu ontwikkehngs hulp gegeven
voor een bedijking. Deze "oplossing" is aheen te begrijpen wanneer je je afvraagt wie
die dijken leggen.
Een ander zeker gevolg is dat er door het verhes van bladoppervlak minder water zal
verdampen en er minder deeltjes (omgezette terpenen) worden afgegeven die als
kondensatie-kernen fungeren. Hierdoor zal de bewolking er afnemen, en de temperatuur
stijgen. Dit wordt versterkt doordat het koolstof dat in het bos is vastgelegd, vrijkomt
als kooldioxide, dat het bekende broeikas-effect tot gevolg heeft. Door de genoemde er-
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osie, zal de watercapaciteit van vegetatie plus bodem sterk afnemen, zodat het water dat
er valt snel wordt afgevoerd. Of dit alles rechtstreeks tot woestijnvorming zal leiden is
niet zeker. De bevolking zal in ieder geval in toenemende mate afhankelijk worden van
de subtropische en gematigde gebieden.
In deze tijd van verheerlijking van bezit, wijzen biologen in hun pogingen hèt onafwendbare drama te keren, erop dat veel produkten die wij nu gebruiken uit de tropische
bossen komen, dat er ongekende mogelijkheden liggen voor de ontwikkeling van nieuwe
farmaca etc. Wanneer ik een direktmaU-bureau op de radio trots hoor zeggen dat ze in
Nederland een miljard verzendingen per jaar verzorgen van volkomen nutteloos en overbodig papier, besef ik eens te meer dat ik nog maar één boodschap heb: Mensen ga nog
even naar de wouden kijken, uw kinderen zullen de mogelijkheid niet meer hebben. Uitsterven is echt eenmahg.
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HET BEWERKEN V A N BEELDEN M E T REKENAUTOMATEN
door
B . P . T h . Veltman

1.

Inleiding

Anders dan de titel suggereert gaat dit verhaal niet over sculpturen maar over picturen,
afbeeldingen, plaatjes dus. En wel over het verrichten van rekenkundige- en logicaprocedures op deze plaatjes. Beeldbewerking is de gebruikelijke Nederlandse benaming
daarvoor; image processing is de internationale term.
Beeldbewerking op zich is niet iets nieuws. Toen fotografie nog onbekend was werden
microscoopbeelden van biologische objecten door een tekenaar/aquarellist vastgelegd
met de nodige weglatingen en oplichtingen {beeldverrijking) om het object zo gunstig
mogelijk weer te geven. De fotografie biedt eveneens vrijheidsgraden voor beeldbewerking: contrastverandering, retouchering, inkleuring, deelvergroting. Met het elektrische
signaal van het televisiebeeld zijn weer geheel andere trucages mogelijk.
A l deze zaken zijn kinderspel bij wat de digitale rekenautomaat zoal met een plaatje kan
doen. Allerlei " o n n a t u u r l i j k e " bewerkingen, doorgaans van mathematische oorsprong,
zijn mogelijk geworden. Een creatieve r i j k d o m aan gereedschappen staat daarmee ter
beschikking voor de zeer uiteenlopende doeleinden van beeldbewerking.
De behoefte aan automatische beeldbewerking is enorm toegenomen in de laatste decennia: in het wetenschappelijke en in het dagelijkse leven worden veel meer plaatjes geproduceerd dan voorheen en deze plaatjes zijn vaak moeizaam met hand en h o o f d te i n terpreteren. Men denke bijvoorbeeld aan de miljoenen bellenvatfoto's in de hoge energiefysica waarin een zeldzaam voorkomend botsingsproces moet worden opgespoord,
aan de object- en milieu-observatie door satellieten en vliegtuigen, aan de inspectie van
de stand van het gewas, aan het medische bevolkingsonderzoek etc. etc. etc. Het systematisch exploreren van de afbeeldingsmogelijkheden van elektromagnetische golven,
van radar golflengte tot harde röntgenstraling, van akoestische en thermische golven en
van allerlei deeltjesbundels heeft tot een aanmerkelijke uitbreiding van het aantal
afbeeldingen-producerende-waarnemingsinstrumenten geleid.
De combinatie plaatje-rekenautomaat doet zich in drie onderscheidene ambities voor:
1. De synthese van afbeeldingen. U i t gegevens en uh getallen construeert de rekenautomaat een afbeelding die doorgaans door de mens verder beoordeeld wordt.
2. De modificatie
van afbeeldingen. U i t een (waargenomen) plaatje wordt een nieuw
plaatje gevormd dat hetzij door de mens, hetzij door de machine bewerkt wordt.
3. De analyse van afbeeldingen. Van een (waargenomen) plaatje berekent de rekenauto-
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Figuur 1
Graphics
Een met "primitieven"
maat in allerlei standen

ontworpen horlogeschaal, die vervolgens
en belichtingen kan worden
geplaatst.

door de

relcenauto-

maat een aantal gegevens, doorgaans in getalvorm, die als kenmerken voor een classificering van het plaatje door een machine kunnen dienen.
Voordat deze drie vormen nader uiteengezet worden, in procedure en i n toepassing, is
het nuttig zich een voorstelling te maken over hoe een rekenautomaat naar een plaatje
k i j k t . Een rekenautomaat werkt met getaUen die in een geheugen zijn opgeslagen. Het
plaatje moet dus worden vervangen door een getallenveld. Daartoe denke men het plaatje opgebouwd uit aaneensluitende beeldpunten, pixels (picture elements) genaamd,
waarvan de positie en de grijswaarde of kleur in getalvorm beschikbaar dient te zijn. Een
omvang van 1000 X 1000 beeldpunten (bepaald nog geen typografische kwahteit) met 256
mogelijke grijsniveau's leidt al tot een benodigde geheugenomvang van IO' bytes. Ons
oog neemt al deze punten tegelijk (parallel) waar, hetgeen leidt tot een beeldvorming
waarbij ieder beeldelement gerelateerd kan worden aan zijn omgeving, waardoor vormen en objecten herkend kunnen worden. De conventionele rekenautomaat vergelijkt
slechts twee getallen onderling en is dus zeer gehandicapt bij het vaststellen van vormen.
Het is alsof men door een speldeprikgaatje een afbeelding puntsgewijze bekijkt. Alleen
door langdurige bewegingen over het oppervlak kan men zich een indruk vormen over
de objecten in de afbeelding. Bij simpele zwart-wh afbeeldingen (schaduwbeelden o f binaire beelden), van vooraf bekende objecten, is dat uiteraard eenvoudiger dan b i j verminkte, r i j k gedetaiUeerde kleurenbeelden van nog onbekende aard.
Beeldbewerking is dus erg rekenintensief omdat het om grote hoeveelheden gegevens
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Figuur 2
Visualisatie
De cotnputersitnmulatie
van 10.000 deeltjes die condenseren en verdampen. Met geschikte visualisatie kan het proces van condensatie en verdamping gevolgd worden, alsof
men door een non-plus-ultra
microscoop kijkt. De presentatie dient het opsporen van
bijzondere gebeurtenissen
te
vergemakkelijken.

gaat waarop puntoperaties, lokale operaties en totale operaties moeten worden uitgevoerd. Nieuwe architecturen in rekenautomaten, zg. massaal parallele systemen en neuronale computers geven een aanzienlijke verbetering i n de rekentijd.
2.

Beeldsynthese

De beeldsynthese kan men onderscheiden in een meer artistieke gerichte tak: grafiek
(graphics) en in een meer technisch wetenschappelijk gerichte tak: visualisatie.
B i j de grafiek zijn de ingangsgegevens om het plaatje te fabriceren veelvuldig afkom-
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stig van de menselijke verbeelding, b i j de visualisatie zijn de ingangsgegeven doorgaans
afkomstig van computerberekeningen. Om een gefantaseerd plaatje te vormen gaat men
uit van een aantal basisgeometriëen (primitieven) zoals een bol, een kubus, een cilinder
etc. Deze objecten kan men op een beeldscherm combineren (vergroten, positioneren,
optellen, aftrekken) tot de gewenste enscenering is verkregen. Vervolgens kan men de
objecten kleuren; daarna van een textuur voorzien (doorzichtig, fel reflecterend, diffuus
reflecterend) door middel van een "rendering" programma en tenslotte volgt de belichting, puntvorming of diffuus, met de schaduwwerking in een "ray-tracing" programma.
Dramatisch reahstische scenes zijn aldus in te richten. In de textielindustrie ontwerpt
men aldus een nieuwe collectie in allerlei kleurstellingen. Met een computer gestuurde
inktjet kan men de betreffende stof onmidellijk bedrukken en in stalen-boeken rondzenden. Bij het vervaardigen van tekenfilms kan men met de computer nog allerlei bijzondere effecten toevoegen: zo dient het gesproken woord met bepaalde, bekende, mond- en
kaakstanden te corresponderen. Aan de hand van de geschreven tekst worden de volgorde van deze standen geprogrammeerd en met een sommatie techniek in de gezichten ingevoerd.
De wetenschappelijk gerichte versie van de beeldsynthese, de visuahsatie, is sterk in
opkomst. Met de huidige supercomputers zijn gecompliceerde fysische en technische situaties nauwkeurig te simuleren. Het resuhaat van de simulatie dient zo realistisch mogel i j k weergegeven te worden opdat de onderzoeker een inspirerend begrip over de gedraging opdoet. Zowel in de macrofysica, bijvoorbeeld de verdringing van een visceuze
vloeistof door een dunne vloeistof, alsook in de microfysica, bijvoorbeeld de bewegin-

HET SKELET I S EEN 1-PIXEL DIKKE LIJN, D I E
DE 'TOPOLOGIE', DE ESSENTIËLE VORM
VAN EEN COMPONENT AANGEEFT.

IN PRINCIPE WORDT HET SKELET GEMAAKT
DOOR OPEENVOLGENDE EROSIES,
WAARBIJ ER OP GELET WORDT DAT
- ER GEEN VERBINDINGEN VERBROKEN WORDEN
- EINDPUNTEN NIET VERDWIJNEN
(fgïv
Figuur 3
SIceletvorming.
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gen van kleine bolvormige moleculen tussen die van grote staafvormige moleculen,
maakt de "natuurkunde per computer" (computational physics) grote opgang. In wezen
gaat het om een non-plus-ultra microscoop en om de uitbreiding van het experiment naar
onmogelijk op de laboratoriumtafel uit te voeren fysische situaties.
De vertoonde video van een wapperende vlag, van de vorming van een tornado, van
de mach-3 stroming rondom een vliegtuigvleugel, van de invangst van een drugmolecuul
door een eiwitmolecuul en van het ineenfrommelen van de schokabsorpberende constructie van een botsende auto spreken voor zich wat het reahteitsgehalte betreft.
3.

Beeldmodificatie

Bij de beeldmodificatie kan men een onderscheid maken tussen de beeldverrijking (enhancement) en het beeldherstel (coding and restoration). Contrastverbetering, een beeldverrijking, betekent dat de getallenschaal van de grijswaarden wordt opgerekt. Bij valse
kleuring (pseudo coloring) wordt aan iedere grijswaarde een bepaalde kleur toegekend
(het menselijk oog kan veel meer kleuren dan grijstonen onderscheiden). D i t zijn eenvoudige rekenbewerkingen omdat zij punt voor punt worden uitgevoerd, d.w.z. onafhankelijk van hoe de omgeving eruit ziet. De omgekeerde bewerking, een zwart-wit afbeelding maken, komt veelvuldig voor. Voor de keuze van het juiste grijsheidsniveau
waarboven ahes wit en waarbeneden alles zwart wordt bestaan verscheidene recepten.
Bij quantisering construeert met een grover beeldraster: uit een blokje van 4 pixels vormt
men één grote pixel met de gemiddelde grijswaarde. D h kan men hanteren om een beeld
uheindelijk door middel van punten weer te geven: donker is een grote dichtheid van
punten, hcht is een kleine dichtheid van punten. Doorgaans dient deze bewerking voor
artistieke doeleinden. Het puntenprotret van Koningin Beatrix op onze meest gebruikte
postzegel is een sprekend voorbeeld.
Voor het "opscherpen" van plaatjes hanteert men het contrastverschil tussen naburige pixels, de differentie, als getal (extra grijswaarde) dat bij de grens wordt opgeteld en
deze dus markanter maakt. B i j een verminkt beeld kan dit averechts uitwerken omdat
hiermee de verstoringen versterkt kunnen worden. Er bestaan echter geraffineerde schema's voor opscherpen die hieraan tegemoet komen. Opscherpen is een lokale bewerking,
waarbij de omgeving van de pixel onmisbaar is,
Een vooral voor klinisch-medisch gebruik populaire vorm van beeldverrijking is de tomografie. Hiermee wordt beoogd een 3-dimensionaal object vanuit verschillende gezichtshoeken in afbeeldingen vast te leggen. Zowel b i j röntgendiagnose als bij echoakoestische- en kernspinresonantiemethoden wordt in principe gebruik gemaakt van vele
detectoren die vanuh het object strahng ontvangen die onder verschillende hoeken is i n gestraald. Alle detectoren en alle instralingsrichtingen dragen bij tot de reflectie, transmissie o f verstrooiingsintensiteit in één bepaald punt vanuit één bepaalde gezichtshoek.
Men dient stelsels van honderden algebraïsche vergelijkingen op te lossen om één beeldpunt te produceren, Rekentechnisch levert dit geen onoverkomelijke problemen op.
Bij de restauratie van beelden tracht men ruis en afbeeldingsfouten te ehmineren.
Puntvormige verstoringen, spikkels, kan men gemakkelijk verwijderen: als alle buren
van een pixel op een ander grijswaardeniveau liggen pas dan het pixel daaraan aan. Ook
dit is een weinig rekentijd kostende lokale operatie.
Maar hoe om te gaan met een zwakke vingerafdruk, vol onderbrekingen? Dan dient men
gebruik te maken van kennis omtrent het object. Een vingerafdruk behoort een periodieke structuur, een zekere frequentie, te vertonen. Onderbrekingen zijn abrupte disconti-
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EEN OPENING I S EEN AANTAL EROSIES GEVOLGD
DOOR HETZELFDE AANTAL DILATIES
EEN SLUITING I S EEN AANTAL DILATIES GEVOLGD
DOOR HETZELFDE AANTAL EROSIES

Figuur 4
Correcties

die met aangroeien

en pellen mogelijk

zijn.

nuïteiten die in het frequentiedomein alleen met zeer hoge frequenties weergegeven kunnen worden. De remedie is het beeld te transformeren naar het frequentiedomein (Fouriertransformatie), de hoge frequenties weg te filteren en vervolgens terug te transformeren naar het plaatsdomein. De onderbrekingen zijn verdwenen. Helaas zijn de lijnen van
de periodieke structuur wat onscherper geworden, scherpe randen omvatten immers ook
hoge frequenties, maar voor de vaststelhng van het patroon van de lijnen is dit niet een
wezenlijke verslechtering. Voor de insider in fouriertransformaties moge duidelijk zijn
dat deze bewerking een totaalbewerking is, dat wil zeggen alle punten in het plaatje doen
mee bij iedere frequentie berekening, dit is dus een rekenintensieve bewerking. Door opscherping met een geschikt differentiatieschema, door binaire beeldvorming en door skeletvorming is de vingerafdruk geschikt te maken voor classificatie. Die zaken behoren
echter tot de later te bespreken beeldanalyse. Terzijde zij opgemerkt dat een dergelijke
bewerkte vingerafdruk niet als juridisch bewijs opgevoerd kan worden, wel is het een
"bevestigingsteken" b i j de opsporingsprocedures.
Een eveneens op het totale beeld werkende operatie is nodig als een onscherp (defocus)-opgenomen f o t o alsnog scherp moet worden afgebeeld. Daartoe vat men de werking van de lens op als een rekenprocedure die het voorwerpsvlak transformeert tot een
beeldvlak. De inverse rekenprocedure behoort dan weer het voorwerpsvlak op te leveren.
De inverse procedure is op te stellen als men de eigenschappen van de lens kent. Is dat
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niet het geval dan probeert men het met de transformatie van een aantal veel voorkomende lenzenstelsels totdat een voor het doel aanvaardbare reconstructie wordt verkregen. Een onleesbaar autonummer kan aldus leesbaar worden gemaakt. De voor ons liggende consumenten versie van de digitale fotografie, waarbij het beeld niet i n de foto
gevoelige laag wordt vastgelegd, maar wordt afgetast en digitaal op een geheugen schijfje wordt opgeslagen, gaat dergehjke beeldbewerking voor iedereen met een huiscomputer toegankelijk maken. Bedenk echter dat er zeer lange rekentijden aan te pas komen!
De restauratie van beelden is een zeer wezenlijk aspect b i j het coderen van een beeld
om het over te kunnen zenden. B i j satellietfoto's wenst men een speciale beveiliging tegen storingen in de lange weg naar de ontvanger. Daartoe transformeert men de foto
eerst naar het frequentiedomein. Storingen in dat getahenveld smeren zich b i j terugtransformatie uit over het gehele beeld, dat is minder ernstig voor de herkenning dan
het ontbreken van delen van het beeld bij het zonder meer verzenden van de pixels.
Bij digitale kabeltelevisie, en zeker bij hoge resolutie televisie ( H D T V ) , is de besparing
van een kanaalcapaciteit het coderingsdoel. Hoe groter en gedetaüleerder het beeld hoe
meer bytes men in de 0,05 seconde voor een TV-frame moet overzenden. Het volledige
H D T V beeld vraagt een transportsnelheid van 1,2 gigabit per seconde terwijl de beschikbare kanaalcapaciteh slechts 45 megabit per seconde toelaat. Wat kan men weglaten met
gering verlies aan beeldkwahteit? Men kan denken aan het alleen overzenden van het
verschü met het vorige beeld. Of men sphtst het beeld in een aantal frequentiegebieden
en zendt aüeen die gebieden over die boven een bepaalde signaalgrootte uitkomen. Geraffineerde coderingen brengen helaas ook bewerkelijke decoderingen met zich mee, en
die moeten dan in ieder ontvangsttoestel aanwezig zijn. Men moet dus een compromis
kiezen tussen kosten en beeldkwahteit dat overal aanvaard wordt. Telecommunicatie
standaarden behoeven een lange aanloop!
4.

Beeldanalyse

Bij de analyse van beelden streeft men naar een complete automatische verwerking. Het
gaat daar om het opsporen van kenmerken (feature extraction). Deze kenmerken kunnen
bijvoorbeeld vergeleken worden met referentiekenmerken en aldus leiden tot een classificatie van objecten. Dit laatste heet "patroonherkennen", daarbij speelt de automatische
beslisser een belangrijke r o l . Veelvuldig dient de beshsser te worden aangeleerd hoe h i j
met de kenmerken om moet gaan voor een juiste classificatie door eerst een grote hoeveelheid voorbeelden te geven. Het herkennen van gesproken woorden is een belangrijk
voorbeeld daarvan.
De kenmerken kunnen ook tot een meetresultaat leiden, bijvoorbeeld het aantal kiezels in een plak beton of het aantal spikes in een electroencephalogram.
Als men niet beperkt is tot pure observatie, maar experimenteel te werk kan gaan
wordt het analyse proces sterk vereenvoudigd door bijvoorbeeld het aanbrengen van
merkpunten (markers) die zich gemakkelijk laten herkennen. Voor bewegingsanalyse
van fysiologische aard kan men aldus de posities van ledematen en gewrichten via T V camera registratie van infrarood reflecterende schijfjes opnemen. De herleiding van de
positie van deze schijfjes tot punten, de identificatie van de beweging van ieder punt en
de berekening van snelheden en versnellingen leiden tot waardevolle informatie over de
uitgevoerde bewegingen.
De moeilijkheidsgraad voor de diverse te analyseren situaties bij pure observatie loopt
zeer uiteen. Het herkennen en de positiebepaling van moertjes en schroefjes op een lopende band is relatief eenvoudig. Men kan volstaan met wit-zwart beelden i n een plat
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Figuur 5
Segmentatie van een beeld
A. Oorspronkelijk
microscoop
beeld;
B. Contouren
daarvan;
C. /D. verbeterde contouren na groeien en pellen;
E. geselecteerde en eenduidige
contour;

F. eliminatie van acittergrond;
G. transmissie segment
(masker);
H. segment van het
oorspronkelijke
beeld bestemd voor verdere
meting.
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vlak, de vooraf bekende objecten hebben duidelijke kenmerken. Maar om van een foto
van een wihekeurige scene, waarin elkaar deels bedekkende objecten met slagschaduwen
en met ongelijke belichting voorkomen, vast te laten stellen dat het bijvoorbeeld om een
studeerkamer gaat, moeten de computerprogramma's van uitzonderlijke goede huize
zijn. Als extra compUcatie kan het noodzakelijk zijn de bewerkingen in real-time uit te
voeren zoals b i j zichzelf-besturende voertuigen (autonomous vehicles) die obstakels
moeten omzeilen. Globaal kan men in het analyseproces de volgende stappen onderscheiden: het opschonen van de gedigitahseerde scene, het opsporen van icons o f van
segmenten (bekende onderdelen), het samenvoegen daarvan tot symbolen, het vaststellen van de relatie tussen de symbolen.
Een aanzienlijk aantal hulpbewerkingen zijn beschikbaar voor het succesvol doorlopen van deze stappen. Voorbeelden zijn:
- Skeletvorming: van binaire beelden pelt men de buitenste zwarte rand laag voor laag
af tot een beeld van één pixel dikte overblijft, het skelet. De vorm van het skelet bepaah het object: een schroef met kop heeft drie eindpunten een moer heeft geen eindpunt.
- uitzetten en afpellen (dUation, eroding):
Eerst laat men het binaire beeld aan de randen groeien totdat kleine onderbrekingen
zich gesloten hebben, vervolgens gaat men weer afpellen tot de oorspronkelijke afmetingen. De storende onderbrekingen zijn dan verdwenen.
- afpellen en uitzetten
Eerst pelt men het binaire beeld aan de randen af totdat tegen elkaar Uggende objecten gescheiden zijn, vervolgens laat men het object weer groeien in de vrije ruimte
(geen contact) tot de oorspronkelijke afmetingen.
- maskeren
Met het skelet kan men objecten in het oorspronkelijke beeld verwijderen. Ook kan
men de achtergrond verwijderen door deze als niet toegestaan skelet te interpreteren.
Dit alles gaat uh van een binair beeld. Elk ander beeld moet door contourenopsporing
en door segmentatie zo veel mogelijk vereenvoudigd en verduidelijkt worden. Ongelijke
grijswaarden belemmeren de contour- en segmentvorming. Daartoe zijn niet hneaire f i l ters ontworpen die dit tegengaan. Deze fihers zijn gebaseerd op een betere inpassing van
de grijswaarde van een pixel ten opzichte van de naaste buren door in de omgeving te
zoeken naar een gebied met minimale variantie in de grijswaarde en zich bij die waarde
aan te sluiten.
Uit dit alles moge duidelijk zijn dat beeldanalyse vaak nog wisselwerking met de experimentator behoeft om succesvol te zijn. Voorkennis en speciale eigenschappen van hét
object bepalen in hoge mate de doehreffendheid van de gekozen gereedschappen. Met
name aan het beheersen van 3-dimensionale scenes, waarin de diepte positionering van
belang is (robots), dient nog veel onderzoek verricht te worden.

UNIFICATIETHEORIEËN V A N DE NATUURKRACHTEN
door
G. 't H o o f t

1. Deeltjes en golven
De gewone omgangstaal die wij gebruiken om de dingen van alledag mee aan te duiden
en te beschrijven, is niet geheel toereikend om de allerkleinste objecten in de natuur te
kunnen bespreken. Begrippen zoals "plaats", " t i j d " , "beweging", "energie", enzovoorts moeten dan opnieuw gedefinieerd worden, en dit vraagt een grondige studie van
de fundamentele natuurwetten. Omdat deze voordracht slechts een uur mag duren zal
ik die wiskundige taal moeten vervangen door gewoon Nederlands, en dus is het onvermijdelijk dat sommige zaken nogal mysterieus zullen lijken. Eén van deze mysterieuze
zaken is het golfkarakter van de kleine deeltjes. D i t staat dermate centraal in ons denken
over deze deeltjes dat ik hiermee zal beginnen.
Rond 1900 ontdekte Max Planck dat lichit alleen uitgezonden kan worden in gehele
veelvouden van strikt vastgestelde "energiepakketjes". De hoeveelheid energie die één
zo'n pakketje vertegenwoordigt is omgekeerd evenredig met de golflengte, en dus evenredig met Ae frequentie van het hcht. De evenredigheidsconstante is de constante van
Planck:
E = h X

V

,

waarin E de energie is, h de constante van Planck en c de frequende van het licht. De
grootte van h is
0,662 607 X 10 " Joule sec.
Het was Albert Einstein die in 1905 hieruit de conclusie trok dat het hcht zelf uit zulke
energiepakketjes bestaat. Deze energiepakketjes noemen we fotonen.
I n de moderne
deeltjesfysisca beschouwen we deze fotonen als elementaire deeltjes, niet wezenlijk verschillend van de andere elementaire deeltjes. Dat inderdaad de andere elementaire deeltjes ook, net als het hcht dat door de fotonen wordt voortgebracht, uit golven bestaan
werd voor het eerst voorgesteld door de Fransman Louis de Broghe.
Licht bestaat dus enerzijds uit een stroom deeltjes; anderzijds is hcht niets anders dan
een golfpatroon van elektrische en magnetische velden, zoals in 1873 door Sir James C.
Maxwell al was vastgesteld.
Dit laatste is door iedereen gemakkelijk experimenteel te bevestigen. Het golfkarakter
van licht verraadt zich wanneer het licht door een kleine opening gaat. Het meest opval-
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lend is het patroon dat ontstaat wanneer de opening bestaat uit twee spleten dicht b i j
elkaar.
Neem een microscoopglaasje en maak daarop een rondje van ongeveer een cm goed
zwart met verf o f Oost-Indische inkt. Met een scheermesje krast U een dun lijntje hiervan weg, en daarna krast U zo dicht mogelijk daarbij nog een lijntje. Deze twee spleten
moeten ongeveer even breed zijn en niet meer dan een fractie van een mm van elkaar.
Dit eist enige oefening maar na enig proberen krijgt U wel een bruikbaar resuhaat. Het
is raadzaam er een goede lineaal bij te gebruiken.
Wat u verder nodig hebt is een hchtbron die een dunne streep helder hcht geeft (een
simpel voorbeeld is een bureaulamp van opzij bekeken). Houdt U nu het glaasje met de
twee spleten evenwijdig aan de hchtbron dicht bij Uw oog en k i j k naar het licht. U ziet
dan niet twee maar een hele serie evenwijdige lijntjes. Als de spleten verder uit elkaar
staan worden de streepjes die U ziet talrijker en daardoor moeilijker nog te onderscheiden.
Dit verschijnsel heet interferentie. Dat golven interferentie vertonen is niet moeilijk
in te zien. Maar dat stromen elementaire deeltjes dit ook doen lijkt heel vreemd. Hierop
nu is de theorie van de quantummechanica gebaseerd.
Licht heeft nog een eigenschap die polarisatie heet. De elektrische en magnetische velden kunnen namelijk in verschillende richtingen golfbewegingen uitvoeren. We zeggen
dat hcht gepolariseerd kan zijn. Dit hangt nu samen met een belangrijke eigenschap van
het foton: het foton draait om zijn as. Dit heet spin. De hoeveelheid draaibeweging of
spin is voor ieder foton gelijk. Het draai-impulsmoment is precies de constante van
Planck gedeeld door 1-K. Als we h/lir als eenheid van draai-impulsmoment gebruiken
dan heeft het foton "spin é é n " . De draai-as b l i j f t altijd evenwijdig met de bewegingsrichting.
Andere deeltjes, zoals het pion, draaien helemaal niet om hun as. Het pion heeft dus
spin nul. De golven die gepaard gaan met een stroom pionen kun je daarom niet polariseren. De golvende substantie (we noemen dat de golffiinctie van het pion o f simpelweg
het "pionveld") is niet een vectorveld, zoals het elektrische of het magnetische veld,
maar een scalaire grootheid, net zoals bijvoorbeeld " l u c h t d r u k " .
Er is echter ook een hele serie belangrijke deeltjes, zoals het proton, het electron en
het neutrino, waarvan het draai-impulsmoment de helft is van dat van het foton. D h zijn
dus deeltjes met spin Vi. Het bijbehorende golfveld is noch vector noch scalair. We noemen dit een spinorveld. Een vectorveld kun je kenmerken door het feit dat de vector van
teken omkeert wanneer je 180° draah. Een scalair verandert helemaal niet ongeacht hoe
ver je draait. Een spinorveld nu keert van teken om wanneer je een hele slag van 360°
draah. Dat l i j k t merkwaardig, want je zou zeggen dat een draaiing van 360° hetzelfde
is als een draaiing over 0 ° . Maar wiskundigen weten dat dit niet helemaal waar is. Wel
is een draaiing van 2 x 3 6 0 ° ofwel 720° ononderscheidbaar van een draaiing over 0 ° .
Dit is als volgt te demonstreren. I k kan met één hand een glas water over 720° draaien
zonder water te morsen en met als resultaat een stand van m i j n hand en arm die dezelfde
is als bij 0 ° . Een draaiing over 360° maakt dat ik het glas anders vast heb dan daarvoor.
2. Krachten
Deeltjes oefenen krachten op elkaar uh. Het begrip " k r a c h t " heeft dan een ruimere betekenis dan wat men uit het dagelijkse leven gewend is. Zodra een deeltje in zijn rechtlijnige beweging gestoord wordt zeggen we dat dit een gevolg is van een kracht die erop
gewerkt heeft. Maar ook als het deeltje rechtuit b l i j f t gaan maar van identheit verandert
(bijvoorbeeld een proton wordt een neutron o f een electron wordt een neutrino) dan
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spreken we van een krachtwerking. Dit doen we omdat zowel de positie-coördinaten als
de identiteit van een deeltje als "dynamische variabelen" worden beschouwd, en effecten
die deze variabelen beïnvloeden noemen we krachten.
Een deeltje kan, al of niet spontaan, uheenvallen in twee o f meer andere deeltjes. Zulk.
een vervalsproces schrijven we dan aan een kracht toe.
De elektrische kracht werd oorspronkehjk gedefinieerd als de aantrekkende of afstotende kracht die twee elektrisch geladen deeltjes op elkaar uitoefenen. Maar nu hebben
we ook de optie deze kracht te zien als de kracht die een elektrisch geladen deeltje in
staat steh zo nu en dan een foton uit te zenden of op te vangen. Als hierdoor twee geladen deeltjes een foton uitwisselen stoten ze elkaar af of trekken ze elkaar aan.
We zien hier dus weer dat merkwaardige spel tussen deeltjes en golfvelden: enerzijds
beschrijven we de krachten die geladen deeltjes op elkaar uitoefenen als een uitwissehngsproces van fotonen, en anderzijds hebben we nog de oudere beschrijving volgens
welke de deeltjes elektrische en magnetische velden teweegbrengen die de krachten veroorzaken.
Bij alle andere krachtwerkingen vinden we dezelfde dubbelzinnigheid, namelijk dat we
enerzijds de kracht kunnen toeschrijven aan het uitwisselen van een soort deeltjes, en
anderzijds met een veld kunnen beschrijven. Dit veld is dan niets anders dan de golffunctie van dat uitgewisselde deeltje.
Kenmerkend voor de elektro-magnetische kracht is dat deze over zeer grote afstanden
kan werken. Dit staat weer in verband met een andere bijzondere eigenschap van het f o ton: het foton moet zich altijd met de hchtsnelheid voortbewegen. Als het stil zou staan
zou de energie en daarom ook de massa van dh deeltje tot nul zijn gereduceerd. We zeggen dat de rust massa van het foton nul is.
De elektro-magnetische kracht is betrekkelijk zwak. Hiermee bedoelen we dat een geladen deeltje dikwijls nog bij benadering rechtuitgaat, ongehinderd door zijn elektrische
lading. Maatgevend is hier het produkt van twee ladingen van deeltjes. De grootte van
de lading van bijna alle geladen deeltjes is gelijk. Dit is de natuurconstante e. Het kwadraat hiervan, in vergelijking met het belangrijke getal 2hxc (c is de lichtsnelheid) is
1/137,036...
Pas wanneer je 137 geladen deeltjes dicht bij elkaar zet wordt de elektrische kracht erg
sterk.
A l sinds Maxwell zijn beroemde wetten opschreef in 1873 noemen we elektriciteit en
magnetisme in één adem, en spreken we van de elektro-magnetische kracht. Hoe de
quantummechanische deeltjes precies met de fotonen wisselwerken en hoe we daarover
nauwkeurige berekeningen kunnen doen werd tussen 1930 en 1950 opgehelderd door
Paul Dirac, Juhan Schwinger, Richard Feynman, Sin-Itiro Tomonaga en vele anderen.
Hiermee werd elektro-magnetisme de eerste kracht in de wereld van de elementaire deeltjes die we goed leerden begrijpen.
De sterke kracht leverde heel wat meer problemen. Deze kracht kenmerkt zich doordat
hij niet op alle deeltjes inwerkt. Het electron, het muon en het neutrino bijvoorbeeld
merken helemaal niets van de sterke krachtvelden. De deeltjes die er wel gevoehg voor
zijn noemen we "hadronen" (van het griekse " h a d r o s " = sterk). Voorbeelden zijn de
deeltjes die de atoomkernen opbouwen, ofwel het proton en het neutron, en voorts pionen, kaonen en diverse andere. Het pion werd vroeger wel beschouwd als de "drager"
van de sterke kracht, omdat deze kracht in eerste instantie leek samen te hangen met de
pion-golffunctie. Later bleek echter dat dit alleen maar komt doordat het pion het
hchtste deeltje is dat voor de sterke kracht gevoelig is en daarom gemakkelijk over grote-
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re afstanden uitgewisseld kan worden. De reikwijdte van een kracht is omgekeerd evenredig met de massa van het uitgewisselde deeltje. Het pion, ongeveer 165 maal zo zwaar
als het electron (ofwel 0,14 maal de protonmassa) geeft hiermee de sterke kracht een
reikwijdte van de orde van 10"'^ cm.
Daar waar de deeltjes de sterke kracht ondervinden overstemt deze al gauw de elektromagnetische kracht. Het is daarom dat vele protonen dicht b i j elkaar geplakt kunnen
blijven zitten in een atoomkern ondanks hun elektrostatische afstoting. Pas wanneer er
zo'n honderd protonen in een kern zitten overwint de elektrische afstoting het. Daarom
bestaan er geen stabiele kernen met hogere elektrische lading (sommige onderzoekers
menen dat er bijzondere kernen zouden kunnen bestaan zodra de lading méér is dan 137,
maar dat is nooit bevestigd).
Als hadronen hard tegen elkaar aan geschoten worden gedragen deze zich als een soort
rubber baOen: ze stoten elkaar heel hard af wanneer je ze te dicht bij elkaar brengt. Dit
schrijven we toe aan de sterke kracht.
Reacties die het gevolg zijn van de sterke kracht verlopen (bijna) altijd zeer snel, typisch binnen 10'^' sec. Als twee hadronen botsen kunnen beide in een "aangeslagen
toestand" geraken. We krijgen dan een deeltje dat zwaarder is dan de oorspronkelijke
hadronen en dikwijls heeft het ook een hogere spinwaarde (tot soms wel spin 9'/2). U
moet zich dit voorstellen als een vibrerend of extra hard draaiend deeltje. We noemen
zoiets een "resonantie". De trilhng dooft snel uit, ofwel: het aangeslagen deeltje valt uiteen in een hchter deeltje onder uizending van een pion of kaon.
Over hoe we tenslotte de sterke kracht beter zijn gaan begrijpen straks meer.
Er zijn verschijnselen die we noch aan de elektro-magnetische, noch aan de sterke
kracht kunnen toeschrijven. Deze residuele kracht noemen we de zwakke kracht. Eén
van de opmerkelijkste aspecten van de zwakke kracht is dat deze verschillend inwerkt
op linksdraaiende als op reclitsdraaiende deeltjes. De kracht heeft zo'n uiterst korte reikwijdte dat het heel lang heeft geduurd voordat men een "drager" van deze kracht kon
identificeren. Het duurt ook altijd relatief lang voordat deze kracht zijn werk heeft gedaan. Als een deeltje t.g.v de zwakke kracht uiteenvalt in andere deeltjes dan duurt dit
typisch iets van de orde van 10 ' sec.
Er is één klasse van deeltjes die uitsluitend gevoehg zijn voor de zwakke kracht: de neutrino's. Als een neutrino botst tegen een ander deeltje is de zwakke kracht werkzaam geweest. Daarom zijn zulke botsingen uiterst schaars: een neutrino zou door een laag lood
van een lichtjaar dik kunnen reizen zonder van richting te veranderen. Voor de neutrino's is de hnks-rechts asymmetrie extreem: er zijn nooit andere reacties opgetekend dan
die waarbij de betrokken neutrino's hnksom draaiden en de betrokken anti-neutrino's
rechtsom (de draai-as leggen we dan evenwijdig aan de richting waarin het voortbeweegt).
Afgezien van de voorkeur voor één draaiïngsrichting zijn alle deeltjes gevoelig voor
de zwakke kracht. Niettemin kreeg men in de zestiger jaren steeds meer de indruk dat
er slechts één fundamenteel type zwakke kracht bestond. Eén van de redenen hiervoor
was het "universele" karakter van de zwakke kracht. Wanneer we de kracht empyrisch
beschrijven m.b.v. natuurconstanten dan blijken deze constanten voor ahe deeltjes ongeveer even groot te zijn: de constante van Fermi.
De zwakke kracht zou de eerstvolgende kracht zijn na elektro-magnetisme die we
nauwkeurig zijn gaan begrijpen.
De meest universele, maar tegelijkertijd ook meest mysterieuze, kracht is de zwaartekracht. Deze b l i j k t voor alle soorten materie altijd uitsluitend evenredig te zijn met de
massa, of, wat op hetzelfde neerkomt, met de energie.
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Ook de zwaartekracht heeft een zeer grote reikwijdte. Net als elektro-magnetisme kan
deze kracht kosmische afstanden overbruggen. De drager, het graviton, moet net als het
foton rustmassa nul hebben. Het zal zich uhsluitend met de hchtsnelheid kunnen voortplanten.
De zwaartekracht, gezien als kracht tussen deeltje en deeltje, is uiterst zwak, zo zwak
dat in alle experimenten met elementaire deeltjes deze kracht kan worden verwaarloosd.
We merken er slechts iets van wanneer we het collectieve gedrag van miljarden deeltjes
in rekening brengen. Alleen de collectieve bewegingen van zovele deeltjes dat deze planeten, manen of sterren vormen, worden door de zwaartekracht beheerst. De andere
krachten hebben ofwel niet de vereiste reikwijdte (de sterke en de zwakke kracht) o f doven elkander volledig uh (de elektrische ladingen neutrahseren elkaar precies). Het collectieve gedrag van de zwaartekracht merken we doordat deze ahijd aantrekkend is (zodat de effecten van de verschillende deeltjes elkaar nooit kunnen neutrahseren).
De "klassieke" (d.w.z. niet quantummechanische) theorie werd geformuleerd door
Albert Einstein in 1916. Een precieze formulering van een quantummechanische theorie
hebben we nog steeds niet. Wel weten we dat uh Einsteins theorie volgt dat het gravhon
spin 2 moet hebben.
3. Het

kaon-mystefie

Het merkwaardige samenspel van krachtwerkingen in de v/ereld van quantummechanische deeltjes kan niet beter worden geïllustreerd dan b i j de neutrale kaonen. Na de pionen zijn de kaonen de hchtste hadronen. Er is één elektrisch geladen type (d.w.z. een
plus- en een min-) net zoals b i j de pionen. Het is de neutrale variant van deze deeltjes
die de onderzoekers veel hoofdbrekens heeft gekost. Waren er vier soorten o f slechts
twee? We weten nu dat er slechts twee soorten neutrale kaonen zijn, maar je kunt er op
verschillende manieren tegen aankijken.
Ten eerste kun je zeggen: er zijn twee soorten neutrale kaonen, en we noemen ze K-nul
en anti-K-nul. Het K-nul ontstaat bij een sterke interactie in een botsingsproces zoals
proton + proton

— proton + sigma-plus + K-nul.

Bij deze reactie ontstaat nooit een antt-K-nul want dat is volgens de nu inmiddels bekende regels strikt verboden. Het anti-K-nul kan bij andere reacties ontstaan. I n gewone materie wordt het, sneller dan K-nul geabsorbeerd via bijvoorbeeld de reactie
anti-K-nul-\-proton

— pion +

sigma-plus.

Het K-nul kan deze reactie niet aangaan, en legt daarom in materie een aanzienlijk langere afstand af alvorens te worden geabsorbeerd via andere reacties.
Maar beschouwen we deze deeltjes op zichzelf, dan blijkt dat ze op verschillende manieren uiteen kunnen vallen. Dan blijkt: er zijn twee soorten neutrale kaonen, en we noemen ze Ki^„„g en K^^„. Het K^^^, heeft een gemiddelde levensduur van IO '" sec. en valt
dan bijna uitsluitend uiteen in twee pionen (hetzij geladen, hetzij neutraal). Het isT^^,,^
heeft een veel langere gemiddelde levensduur, ong. 5x10"** sec, en vah dan b i j voorkeur uiteen in drie pionen. A l deze vervalswijzen schrijven we uheraard toe aan de zwakke kracht.
En nu het merkwaardige: deze twee verschülende manieren om de neutrale kaonen te
identificeren komen niet met elkaar overeen! Het K-nul blijkt 50% kans te hebben zich
te gaan gedragen als een K^^„ en 50% kans een i:^„„^ te worden, als we het de tijd gun-
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nen om spontaan te vervallen! Volgen w i j daarentegen zijn weg wanneer het door een
laag materie gaat dan kunnen we het met praktisch 100% identificeren als zijnde een K¬
nul en niet een anti-K-nul. Hetzelfde kan gezegd worden van het anti-K-nul: in 50% van
de gevallen zal het zich gedragen als een Ki^^^, en in 50% van de gevallen als een K,_„„g.
Maar het is met zekerheid te onderscheiden van een K-nul.
Nemen we nu een aantal neutrale kaonen en wachten we ongeveer 10"^ sec, dan mogen we de overgebleven kaonen als 100% Ki^„„^ identificeren, want het aantal Ki^^^, dat
het zo lang uithoudt is verwaarloosbaar. Laten we deze kaonen nu weer door materie
gaan dan blijkt dat deze zich voor 50% als K-nul en voor 50% als anti-K-nul gedragen.
Deze vreemde situatie zou in de wereld van "gewone' objecten zoals stoelen en tafels
ondenkbaar zijn. Alleen in de quantummechanica kan zoiets gebeuren. De golffunctie
behorende bij de neutrale kaonen is een twee-componendge vector. We kunnen deze beschrijven in een assenkruis waarvan de horizontale as de K-nul component en de verticale as de anti-K-nul component vastlegt. Maar we kunnen ook een assenkruis gebruiken
waarvan één component K^^^, en één component /<'£„„^ beschrijft. Dit tweede assenkruis
is 45° gedraaid ten opzichte van het eerste.
4. Het Yang-Mills

veld.

Een belangrijke stap naar een nauwkeurige quanthadeve beschrijving van de verschillende krachten was het inzicht dat de verschillende deeltjessoorten in groepjes zijn in te delen. Het electron bijvoorbeeld vertoont duidelijk verwantschap met één soort neutrino,
het e-neutrino. Het muon zetten we bij het mw-neutrino. We noemen deze paren van
deeltjessoorten die we bij elkaar zetten doubletten.
Bij de hadronen zijn duidelijk het proton en het neutron met elkaar verwant, al was
het maar omdat ze praktisch dezelfde massa hebben. Maar er zijn nog zes andere hadronen die misschien niet als broertjes of zusjes, maar wel als neven en nichten van proton
en neutron mogen worden gezien. Z i j vormen ahe bij elkaar een octet.
De universahteit van de zwakke kracht kon men nu ook als volgt formuleren: bij een
zwakke krachtwerking gaat steeds een deeltje over in een van zijn broertjes of zusjes in
een multiplet, en gelijktijdig maakt op dezelfde plaats een ander deeltje een soortgelijke
overgang.
Het leek een relatief kleine stap om nu de volgende aanname te maken: i n plaats van
aan te nemen dat deze twee overgangen exact op dezelfde plaats en hetzelfde tijdstip
plaatsvinden vermoeden we dat er eerst één zo'n overgang plaatsvindt. Daarbij wordt
een hypothetisch deeltje geproduceerd dat heel snel weer vervalt, en bij dat verval vindt
de tweede overgang plaats.
Deze aanname leek heel goed met de waarnemingen overeen te stemmen. Het hypothetische deeltje zou de gezochte "drager" van de zwakke kracht zijn en als zodanig veel
eigenschappen gemeen hebben met het foton. Zo is zijn spin ook 1, en de sterkte van
de kracht die voor deze overgang verantwoordelijk is is universeel, net zoals de elektrische lading van alle geladen deeltjes dezelfde is. Er is echter één belangrijk verschil met
het foton: de drager van de zwakke kracht kan slechts een zeer korte afstand afleggen.
Kennelijk is het niet massaloos zoals het foton, maar is het daarentegen zeer zwaar, veel
zwaarder dan de deeltjes die men kende toen deze theorie werd gevormd.
Reeds in 1954 werd er een model geconstrueerd dat op deze situatie betrekking leek
te hebben. Louter als "Spielerei" stelden C N . Yang en een jongere student van hem,
R. Mills, zich een " v e l d " voor met de volgende eigenschap: een deeltje van een multiplet
verandert spontaan in een broertje of zusje uit zijn multiplet wanneer het dit veld doorkruist. Gaat het de andere kant op dan verandert het weer terug. Als het deeltje nu veel
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l i j k t op zijn soortgenoot dan is deze verandering nauwelijks merkbaar (de elektrische lading kan verschillend zijn, maar U herinnert zich dat de elektro-magnetische kracht nogal zwak is en daarom betrekkelijk onbelangrijk). Pas wanneer een deeltje een cirkel
doorloopt en een soortgenoot tegenkomt die onveranderd is gebleven wordt het effect
van dit Yang-Mills veld onverloochenbaar.
Yang en Mills konden gedetaiOeerde vergelijkingen voor zulke velden opschrijven en
merkten op dat deze heel veel gelijkenis vertonen met de Maxweh-vergelijkingen. I n de
quantumtheorie zou je een dragerdeeltje krijgen dat heel veel lijkt op een foton. Het l i j k t
ook heel veel op de gezochte drager van de zwakke kracht, met slechts één defect: het
Yang-Mills foton zou strikt massaloos zijn, net zoals het gewone foton. Dus waar komt
de massa van de drager van de zwakke kracht vandaan?
Het was belangrijk een theorie voor de drager van de zwakke kracht te vinden omdat
zonder zo'n deeltje de bestaande theorie ernstige onvolmaaktheden vertoonde. Zo werd
het onmogelijk nauwkeurige berekeningen te doen wanneer je de effecten wilde weten
die ontstaan wanneer de zwakke kracht meer dan eens op een deeltje inwerkt. Onder
normale omstandigheden zouden zulke multipele zwakke interacties uiterst kleine correcties op de gedragingen impliceren, maar bij toenemende botsingsenergie komen de
deeltjes dichter b i j elkaar en dan zou er een punt bereikt kunnen worden waarop deze
multipele interacties belangrijker worden dan de simpelere uitwissehngen. In die omstandigheid wordt de theorie onbruikbaar.
Het antwoord op die vraag bleek te zijn: spontane symmetriebreking.
De vergelijkingen van Yang en Mills waren te symmetrisch. Voegde je er nu een extra veld aan toe dan
kreeg je een nieuwe serie van oplossingen. Zulke theorieën werden door de Engelsman
Peter Higgs, en later door Kibble, Brout en Englert uitgewerkt. Ze kregen echter pas
meer bekendheid toen de fundamentele betekenis van deze deeltjessystemen duidelijk
werd. De nieuwe oplossingen zijn minder symmetrisch dan de oorspronkelijke. Je kunt
zeggen dat het veld van dit extra deeltje een voorkeursplaats in de doubletten en andere
muhipletten van deeltjes aangeeft. Dat is belangrijk omdat alleen op zo'n manier er onderscheid kan ontstaan tussen bijvoorbeeld het electron en het e-neutrino, of tussen het
proton en het neutron. De massa's en elektrische ladingen zijn immers niet exact gelijk.
Minder gemakkelijk is in te zien waarom door het z.g. Higgs-Kibble mechanisme ook
de Yang-MiUs fotonen een massa krijgen. Het is een kwestie van tellen van vrijheidsgraden. Een massaloos spin 1 deeltje moet zijn draaiïngsas evenwijdig aan zijn voortbewegingsrichting hebben (anders gedraagt het zich als een spin nul deeltje). Een massief spin
1 deeltje kan ook om een as draaien loodrecht op zijn voortbewegingsrichting. Nemen
we nu een Yang-Mills deeltje samen met een spin O deeltje dan hebben we genoeg v r i j heidsgraden om hiermee een massief spin 1 deeltje te beschrijven.
Het allerbelangrijkste was dat men hiermee een vohedig stel veldvergelijkingen had
om een reahstische theorie voor de zwakke kracht te creëren.
Sheldon Glashow stelde het eerst een gedetaiheerde Yang-Miüs-theorie op voor de
zwakke kracht. H i j had echter nog niet het juiste mechanisme voor de massa. D i t werd
in algemene termen gesuggereerd door Salam en Ward (zonder dit direct te pubhceren,
het was immers slechts een suggestie!). Onafhankelijk van hen formuleerde Steven
Weinberg het eerste Higgs-Kibble model voor de zwakke kracht.
Weinberg had net als Glashow opgemerkt dat je de hnkshandigheid van de zwakke
kracht waarschijnlijk alleen kon reproduceren als er niet alleen een elektrisch geladen
maar ook een neutrale drager bestond voor de zwakke kracht. I n eerste instantie zou l i j ken dat voor de zwakke kracht alleen een elektrisch geladen drager voldoende zou zijn.
De neutrale drager, Z ° , leek tot problemen te leiden. Het bestaan van dit Z° werd op
fraaie wijze gedemonstreerd o.a. door Hellmut Feissner die aantoonde dat nm-
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neutrino's kunnen botsen tegen electronen. Deze deeltjes behoren tot verschillende multipletten. De theorie had echter voorspeld dat het mtz-neutrino met het electron een neutraal Z° kan uitwisselen, waardoor dan beide een andere bewegingsrichting krijgen. Botsingen van dit type zijn echter uiterst schaars.
Kort nadat dit Weinberg-Salam-Ward-model voor de zwakke kracht zijn intree had
gedaan kwam er een bruikbaar model voor de sterke kracht. D k model heeft een lange
voorgeschiedenis. Het bleek dat alle hadronen (de deeltjes die gevoelig zijn voor de sterke kracht) opgebouwd zijn uit twee of drie nog fundamentelere bouwstenen, de quarks.
Het proton en neutron zijn opgebouwd uit drie quarks, deeltjes zoals het pion en het
kaon uit één quark en een anti-quark.
Toen dit voor het eerst werd voorgesteld was de brandende vraag welke kracht dan verantwoordelijk kan zijn voor het feit dat deze quarks kennelijk nooit afzonderlijk kunnen
voorkomen. Z i j worden a.h.w. met een supersterke lijmkracht bij elkaar gehouden. Hoe
beschrijven we zo'n kracht?
Het antwoord hierop was dat ook deze kracht beschreven moet worden met een YangMillsveld. Eerst moet men zich reahseren dat quarks nog een interne "vrijheidshraad"
of "eigenschap" hebben die enigszins lijkt op elektrische lading, maar in tegenstelhng
tot lading niet i n twee (plus of min) maar in drie soorten kan voorkomen. We duiden
dk gemakshalve aan met " k l e u r " : quarks zijn " r o o d " , "groen" of " b l a u w " . De antiquarks hebben de "geconjungeerde kleuren", namelijk "zeegroen", "paars" of
"geel".
Een hadron bevat nu altijd een zodanige combinatie van quarks dat het mengelmoesje
van kleuren "kleur-neutraal" wordt, dus hetzij een rood, groen en blauw quark b i j elkaar, hetzij een quark en een anti-quark met geconjungeerde kleur-lading.
Een kleur-Yang-Mills-veld is nu een veld dat een verandering van kleur teweegbrengt,
maar de andere eigenschappen van deeltjes ongemoeid laat. Ditmaal is er geen sprake
van symmetriebreking of Higgs-Kibble mechanisme. Hierdoor worden de drie verschülende kleuren voor ons ononderscheidbaar.
Anders dan gewone fotonen zijn in deze theorie de Yang-MiUs fotonen (die we gluonen noemen) zelf ook kleur-geladen. Dat betekent dat deze zichzelf ook vasthouden binnen een hadron. Toch kun je je afvragen waarom er geen kleur-geladen objecten i n de
natuur kunnen voorkomen. We hebben immers wel gewone elektrisch geladen deeltjes?
Het antwoord hierop is dat de gluonen elkaar door hun kleurlading sterk beïnvloeden.
Dit was in feite één van de redenen waarom men in vroeger tijden de Yang-Millstheorie
links had laten hggen: de gedragingen van zo'n soort fotonen was erg moeilijk te begrijpen. Hebben we een Higgs-Kibble mechanisme dan kunnen we de inmiddels bekende
technieken toepassen. Zonder dit mechanisme bleek de zaak ingewikkelder te zijn.
Het verschijnsel van de permanente quark-opsluiting wordt tegenwoordig quahtatief
goed begrepen maar nog steeds zijn gedetailleerde berekeningen erg lasdg.
Bij botsingsprocessen met zeer hoge energie kan men de quarks en gluonen indirect
waarnemen. Botsen bijvoorbeeld een elektron en diens antideeltje tegen elkaar dan kunnen deze elkaar annihileren door vorming van een foton, waarna dit een quark en andquark kan produceren. Omdat deze quarks zeer veel bewegingsenergie hebben kan één
van hen (of beide) nog eens een gluon uitzenden. De kansen op deze gebeurtenissen kunnen we uitrekenen alsof de quarks en gluonen vrij kunnen voorkomen. Echter nadat deze gevormd zijn oefenen zo nog zoveel krachten op elkaar uit dat ze zich weldra omringen met nog veel meer geproduceerde quarks en gluonen. Deze nieuwe quarks en gluonen vormen met elkaar hele wolken van hadronen. Maar al deze hadronen blijven ongeveer de beweging van de oorspronkelijke quarks volgen. Zo krijgen we dtjets: groepjes
hadronen verlaten de regio van de botsing in verschillende richtingen. De groepjes b l i j -
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ken redelijk nauwkeurig te bewegen in de voorspelde bewegingsrichting van de twee of
drie deeltjes die het eerst werden gevormd.
5. Het

standaardmodel

Nu de drie belangrijkste krachten b i j de elementaire deeltjes in kaart zijn gebracht k r i j gen we een goed overzicht over het geheel. We hebben nu een itwdel van de elementaire
deeltjes dat al hun gedragingen heel nauwkeurig omschrijft. D h wordt het "standaardmodel" genoemd. I n dit model hebben we drie soorten Yang-MiUs velden. Elektromagnetisme (dat we met de wiskundige formule t / ( l ) aanduiden), de zwakke kracht (aangeduid met 5(7(2)) en de sterke kracht (eigenlijk de supersterke kracht tussen de quarks;
aangeduid met SC7(3)). De eerste twee hiervan vertonen een bijzondere vermenging; het
foton staat in nauw contact met het Z ° , beide neutrale spin 1 deeltjes. Sommigen spreken van een "geünificeerde theorie voor de elektro-zwakke kracht". Dat is echter niet
helemaal terecht omdat er nog steeds sprake is van twee soorten krachten. Belangrijk
is echter dat alle drie krachten door dezelfde wiskunde van de Yang-MiUstheorie worden
beschreven, en als zodanig zou men kunnen spreken van een "unificatie".
Er moet één scalair veld bestaan, dat van het Higgs-deeltje. De neutrale component
van dh veld moet waarneembaar zijn als spinloos deeltje. Helaas kunnen we de massa
van dit deeltje niet goed voorspellen. Het enige wat we weten is dat dit deeltje zwaar
moet zijn, anders was het inmiddels wel waargenomen. De ontdekking van het Higgsdeeltje kan ieder moment gebeuren tussen nu en zeg maar twintig jaar.
En dan zijn er de deeltjes met spin Vi. Dit zijn enerzijds de leptonen, ofwel de deeltjes
die niet gevoehg zijn voor de supersterke kracht, en de quarks. We kunnen hun golffuncties sphtsen in een "linksdraaiend" gedeelte en een "rechtsdraaiend" gedeelte. De linksdraaiende gedeeltes vormen doubletten waarbij de zwakke Yang-Millsvelden overgangen
kunnen veroorzaken. I n de rechtsdraaiende gedeeltes kan dat niet gebeuren. D i t is waarom de zwakke kracht onderscheid maakt tussen links en rechts. Wel is dh voor de antileptonen en de anti-quarks precies andersom.
Opmerkelijk is dat er met ieder quark-doublet ook een doublet van leptonen correspondeert. Een combinatie van één linksdraaiend doublet van leptonen met één set van
quarks, samen met de niet zwak reagerende rechtsdraaiende velden, noemen we een generatie. Er zijn in het standaardmodel b i j elkaar drie generaties.
Het standaardmodel is een fantastisch resuhaat van de moderne deeltjesfysica dat ons
echter ook weer voor problemen steh. Het is fantastisch omdat het zo goed werkt. De
voorspeUingen zijn tot nu toe met verbazende nauwkeurigheid uitgekomen. De dragers
van de zwakke kracht zijn met precies de voorspelde eigenschappen waargenomen i n de
nieuwste generatie van grote internationale laboratoria. Afwijkingen van dit model zijn
uiterst moeilijk te vinden. Er lijkt één uitbreiding noodzakelijk te zijn: er komen steeds
meer aanwijzingen dat er wel degelijk ook een rechtsdraaiende component voor het neutrino voorkomt, zodat de neutrino's ook een kleine maar eindige rustmassa kunnen hebben. Het standaardmodel is hier gemakkelijk te repareren.
De moeilijkheid is dat we niet weten waarom het model is zoals het is. Er zijn een aantal fundamentele natuurconstanten die we vrijelijk mogen kiezen. Alleen nauwkeurige
experimentele waarnemingen vertellen ons welke waarden ze feitelijk hebben. Er zijn 21
zulke getallen (als het neutrino een massa heeft worden dit er nog meer). Juist omdat
het model aan ahe theoretische vereisten voldoet ongeacht wat deze constanten zijn, zijn
we niet in staat uit theoretische overwegingen te voorspellen wat deze constanten zijn.
Iedere poging daartoe is nog niet erg succesvol gebleken.
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6.

Speculaties

Hoe groter de botsingsenergie van de deeltjes, hoe kleiner de golflengte van de bijbehorende golven. Dientengevolge betekent het gebruik van versnellingsmachines met grotere
energie dat we de structuur van de deeltjes op nog kleinere afstandsschaal aftasten.
De Yang-Millstheorie is nu bij benadering "schaal-invariant". Dat betekent dat als
we de deeltjes onder een (denkbeeldige) microscoop zouden bekijken hun gedragingen
er ongeveer net zo zouden uitzien als voorheen. Er verandert echter wel iets. De sterkte
van de Yang-MUls-krachten verandert langzaam. Dit kunnen we precies uitrekenen. Het
blijkt dat de sterke kracht op grotere afstanden snel nog sterker wordt (dit is één van
de ingrediënten van een verklaring van het opsluitingsmechanisme). Op korte afstand
echter wordt deze kracht snel zwakker. De S{7(2)-kracht wordt ook zwakker en de U(l)kracht wordt een beetje sterker.
Het netto-resultaat van deze veranderingen is dat op zeer korte afstanden de sterkten
van de drie krachten dichter naar elkaar toe gaan. Bij de fantastische energie van 10"
GigaVolt per deeltje (corresponderend met de absurd kleine afstand van 10'^° cm) zouden alle krachten gelijke sterkte krijgen. Je zou kunnen vermoeden dat er dan een verdergaande unificatie van de natuurkrachten optreedt. Men heeft gespeculeerd op een
heel aardig idee, namelijk dat alle deeltjes in één generatie slechts twee muhipletten vormen, één met tien en één met v i j f leden. Het bijbehorende Yang-Mihsveld heeft dan de
wiskundige structuur behorend bij de formule SU(5). Dit leverde echter nieuwe voorspelhngen op die niet experimenteel werden bevestigd.
Gedurfder was het idee om deeltjes met verschihende spin bij elkaar in één multiplet
te stoppen. Als je deeltjes die een halve eenheid in spin van elkaar verschillen in één multiplet stopt, krijg je een heel bijzondere symmetrie-structuur die men
supeisyinmetrie
noemt. In zo'n "supermultiplet" komen altijd evenveel deeltjes voor met heeltallige spin
als met halftalhge spin. Daarom krijgt dan ieder deeltje een "superpartner".
Een groot bezwaar tegen deze theorie is dat nog van geen enkel deeltje een superpartner is geïdentificeerd. De bestaande deeltjes komen om technische redenen niet in aanmerking. Het ziet ernaar uit dat als supersymmetrie van toepassing is ahe superpartners
een zo grote massa hebben dat we ze nog niet hebben kunnen identificeren. Niettemin
wordt dit idee zeer serieus genomen omdat het één van de weinige schema's is dat een
gezonde diepere verklaring voor het bestaan van het Higgsdeeltje zou kunnen verschaffen: het Higgsdeeltje is een superpartner van meer fundamenteel ogende objecten met
spin Vl. Wiskundig gezien b l i j f t supersymmetrie voor vele onderzoekers een uiterst elegante theorie. Men houdt zich vast aan de gedachte dat ook de Yang-Mihstheorie oorspronkelijk heel elegant letk maar onbruikbaar als model voor de werkelijkheid. Dat
heeft toen twintig jaar geduurd en nu heeft die theorie veel succes. Zou supersymmetrie
een vergelijkbare toekomst hebben?
Gaan we naar zeer kleine afstanden dan zien we dat er één kracht is die veel sneller
in sterkte toeneemt dan alle andere krachten. Dat is de zwaartekracht. De zwaartekracht
immers grijpt in op inassa, ofwel energie. En energie neemt toe naarmate de afstanden
klein worden. Voor een quantumtheorie is de zwaartekracht daarom niet meer een I/r^
kracht maar een l/r"* kracht. Er moet een moment aanbreken waarop deze kracht alle
andere gaat overstemmen.
Het is niet moeilijk uh te rekenen wanneer dit gebeurt. Wel zijn de getallen die men
dan krijgt absurd, omdat de zwaartekracht zo'n uiterst zwakke kracht is. De relevante
afstandsschaal is slechts 1 , 6 x 1 0 ^ cm, en de benodigde energie per deeltje bedraagt
ruim 10" GigaVoh. De massa's van de deeltjes liggen dan in de buurt van de Planck-

120

massa ofwel 22 microgram. Dat lijkt een klein getal maar is voor een elementair deeltje
enorm veel (de massa van een suikerkorreltje).
Het is in dit gebied van de fysica dat de zwaartekracht over alle andere krachten gaat
domineren. Hoe moeten we dit wiskundig beschrijven?
Dit is een enorm probleem dat we als een gigantische uhdaging zien aan de theoretische fysica. We kunnen het namelijk niet. De moeilijkheid is dat de zwaartekracht een
geheel andere behandehng vraagt van ruimte en t i j d dan de andere krachten. Ruimte en
tijd zijn nu gekromd. Hoe we de quantum-mechanica van gekromde ruimtes moeten behandelen weten we niet, of liever; niet precies. We kunnen zwakke zwaartekrachtvelden
zonder veel moeite beschrijven. Maar de zwaartekracht wordt sterk; de kromming van
ruimte en tijd raakt oncontroleerbaar.
Even leek het erop dat het antwoord op deze uitdaging nabij was. De superslringtheorie ging uit van een nieuwe beschrijving van deeltjes door deze niet voor te stehen
als " p u n t v o r m i g " maar als " l i j n v o r m i g " . Niet alleen leek het erop dat dan de wisselwerkingen tussen de deeltjes veel "zachter" en dus veel hanteerbaarder zouden worden, en
niet alleen leek het erop dat alle natuurconstanten ondubbelzinnig berekenbaar zouden
worden, maar bovendien zou deze theorie "als vanzelf" ook string-configuraties teweegbrengen die zich precies gedragen als het graviton. Ofwel: de stringtheorie "voorspeh"
ook de zwaartekracht!
De toevoeging "super-" was noodzakelijk gebleken om het wiskundig ingewikkelde
schema intern consistent te houden. Het hield in dat er deeltjes met halftalhge spin aan
de string vastzitten die een supersymmetrische relatie hebben met de coördinaten die de
lokatie van de string aanduiden.
Omdat zwaartekracht dus een logisch gevolg was van de stringtheorie kon het niet anders of er zou een sluitende theorie voor de "quantumzwaartekracht" op de stoep staan.
Schrijver dezes was echter altijd skeptisch tegenover de hooggespannen verwachtingen
van de superstringtheorie. Er was naar zijn gevoel teveel zware wiskunde in deze theorie
gestopt en veel te weinig gelet op de fysische vereisten waaraan zo'n theorie zou moeten
voldoen. Dit w i l niet zeggen dat zulke theorieën nutteloos zouden zijn; er zijn vele belangrijke nieuwe inzichten uit ontstaan. Maar de theorie gaat nog steeds uit van een storingsgewijze behandeling van de wisselwerkingen tussen de deeltjes. Uiteindelijk is dit
iets waar we van af moeten. De belangrijkste reden hiervoor is het "zwarte gat".
Zwarte gaten zijn een onoverkoombare consequentie van Einsteins theorie van de
zwaartekracht. De zwaartekracht kan onder bepaalde omstandigheden zo sterk worden
dat ruimte en t i j d zelf niet meer stabiel worden en er een "zwart gat" ontstaat. Astronomen denken op diverse plaatsen in het heelal de indirecte signalen van zwarte gaten te
kunnen waarnemen. Maar de wiskunde van de zwaartekracht is zodanig dat niet valt in
te zien waarom niet ook heel kleine zwarte gaten mogelijk zouden zijn.
Een theorie die claimt volledig de eigenschappen van ruimte, t i j d en materie te modelleren moet ons ook kunnen vertellen of zulke kleine zwarte gaten bestaan. Zo nee, waarom niet, en zo j a , wat zijn dan hun eigenschappen?
Deze eigenschappen zullen hoe dan ook bizar zijn in de ogen van de hedendaagse
deeltjesfysicus. Het was de fundamentele theoretische ontdekking van Stephen Hawking
dat zwarte gaten elementaire deeltjes kunnen uitzenden. Hierdoor lijken deze op het eerste gezicht een eigenschap te krijgen die ze dan gemeen hebben met andere zware deeltjes. Deze kunnen immers ook in hchtere deeltjes uiteenvaOen onder uitzending van b i j voorbeeld pionen?
Maar wiskundig is er van alles dat niet klopt. De wetten van de quantummechanica
lijken niet sluitend te zijn voor deze objecten, omdat er informatie verloren gaat! Een
gedeelte van de golf functies van naburige deeltjes lijkt in het zwarte gat te verdwijnen.
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Dat is iets wat geen enkel ander deeltje tot nu toe heeft vertoond en dit steh ons voor
allerlei moeilijkheden.
Ik meen echter dat deze moeilijkheden ook de kiem in zich moeten dragen van de
oplossing van het probleem. I n de natuurkunde is het altijd zo geweest dat nieuwe theorieën voortkwamen uit paradoxen in de oudere theorieën. Een paradox houdt meestal
in dat de oudere theorie grenzen heeft waarbuhen zij niet langer van toepassing is. Een
grotere overkoepelende theorie is dan nodig om de ogenschijnlijke tegenstrijdigheid weg
te nemen.
D h is het verschijnsel dat vaak onnauwkeurig door wetenschapshistorici wordt beschreven. Er wordt soms gesteld dat er een nieuw "paradigma" nodig is dat het oudere
moet vervangen, de oudere theorie zou dan onttroond worden door de nieuwe. Liever
zou ik willen zeggen dat de oudere theorie onverminderd geldig b l i j f t binnen nu beter
geformuleerde grenzen. Daarbuiten moeten we de verbeterde formulering van de nieuwe
theorie hanteren.
De huidige deeltjestheorie zal altijd geldig blijven binnen grenzen die we steeds beter
zullen kunnen formuleren (eventueel ook grenzen in de rekennauwkeurigheid). Daarbuiten moeten we naar nieuwe theorieën zoeken. Dit zoeken is nog in volle gang. Onze
voortgang wordt bemoeilijkt door het feit dat experimenten met energieën die met de
Planck-getahen corfesponderen nooit reahseerbaar zullen zijn. De praktijk heeft geleerd
dat experimentele gegevens tot nu toe onmisbaar waren voor een betrouwbare theorievorming. Nog intensiever gebruik van computers kan dit gebrek maar zeer ten dele opvangen. Ik b l i j f echter vertrouwen op het menselijke vernuft. Vroeg of laat zullen we
er achter komen hoe de zwaartekracht voor de elementaire deeltjes geformuleerd moet
worden.

N A T U U R L I J K E E N ARTIFICIËLE I N T E L L I G E N T I E
door

W.A. van de Grind

1 Wat is artificiële intelligentie (AI)?
Er bestaan diverse definities van het gebied A l . Voor technologisch ingestelde onderzoekers is het de poging intelligent gedrag (meestal menselijk) na te bootsen of te versterken
met een machine, ongeacht of de interne processen van de machine lijken op de interne
processen van enig levend systeem. Voor psychologen is A I de studie van mentale processen met behulp van machinale modellen, die niet alleen wat globaal gedrag betreft
maar ook qua interne processen psychologische theorieën belichamen. I n beide gevallen
gaat men i.h.a. uit van fiet centrale Al-dogma: wat de hersenen doen kan op één of andere wijze worden beschreven als een soort "berekening" ("computatie" in nieuwnederlands) en/of "algoritme". A I is sterk gekoppeld met symbohsche informatieverwerking, zoals bij spelletjes (schaken, dammen, backgammon e.d.), wiskunde (steUingen
bewijzen bijv.), taalverwerking en expertnabootsing. Oorspronkelijk was er ook de
hoop, dat langs deze weg eenvoudiger lijkende problemen (zie echter 2 en 3) als robotsturing, zien en horen, zouden kunnen worden opgelost. De beloften van de eerste generaties Al-onderzoekers waren indrukwekkend, maar er is weinig van waargemaakt, ondanks de grote sommen gelds die ter beschikking zijn gesteld door verwachtingsvohe
overheden. In 1967 hoorde ik een vooraanstaand A I onderzoeker stellen, dat de realisering van een robotarm met een bewegingskwahteit zoals van de menselijke arm moeilijker was dan voorzien en daarom nog wel 3 tot 4 jaar op zich zou laten wachten! Wie
wel eens in een fabriek een hypermoderne "geavanceerde" robotarm heeft gezien weet,
dat we hier anno 1991 nog wel erg ver van verwijderd zijn.
Oorspronkelijk dachten Al-onderzoekers (avant le mot) intelligente computers te kunnen realiseren met machines die naar het voorbeeld van het zenuwstelsel waren opgebouwd uit knooppuntmodules en draden, resp. als modellen van zenuwceUen en axonen.
Deze eerste generaties neurale netwerken stelden nogal teleur en spoedig ontstond de
koppeling, die bekend werd als de A I , van cognitieve psychologie met slimme algoritmen
in klassieke computers van het von Neuman type. De laatste jaren is de neurale netwerkaanpak weer in de mode gekomen en deze lijkt zelfs de voorafgaande Al-richtingen te
gaan overvleugelen. Dit is vooral te danken aan de hoge verwachtingen van neurale netwerken als parallelle computers, lerende systemen en associatieve geheugens. De Japanse
overheid bijv. wil i n dit gebied t.b.v. de zesde generatie computers in de komende 10
jaar ongeveer f 2 . 1 0 ' investeren. Onder invloed van deze verschuivende belangstelling

Lezing geliouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage
op 18 maart 1991.
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en een aantal fundamentele problemen wordt het woord A I minder gebruikt al is het onderzoeksveld nog erg actief. Men spreekt vaker over de deelonderwerpen zoals expertsystemen, " v i s i o n " systemen, e.d. zonder nog te benadrukken dat dit ahes eens A I heette. Ook worden de algoritmen nu nogal eens aangeduid als "neurale netwerksimulatie",
zelfs als er tamelijk veel goede wU nodig is om deze benaming te billijken.
Afgezien van definities en technische mislukkingen of successen is er vanaf het begin de
meer fundamentele vraag gesteld o f A I al of niet principieel mogelijk is. Kan een machine intelligent gedrag vertonen? Is intelhgent gedrag van organismen mechaniseerbaar?
Uit de verhitte discussies is duidelijk geworden dat men niet kan bewijzen dat dit principieel nooit zou kunnen, maar dat ook nog niet zoveel bemoedigends is bereikt. We lezen
wel veel kreten over robots en andere zgn. intelligente machines in opiniebladen, maar
zelfs de meest welwillende beschouwer kan bij wat nader onderzoek weinig "intelhgents" ontwaren in deze machines. Wel uheraard i n hun ontwerpen. Laten we proberen
te analyseren wat met "intelligent" i.h.a. bedoeld wordt, wat intelligent gedrag bij organismen is en of we dat kunnen mechaniseren. Als we organismen als "machines" opvatten is al a priori duidelijk dat intelligente machines mogelijk zijn, maar is het redelijk
organismen "machines" te noemen? Wat bedoelen we met "machine" precies.
2 Intelligentie en autonomie, organismen en machines
Veel psychologen definiëren intelligentie als een hoge score op een intelhgentietest, maar
dat is uiteraard voor een bioloog geen acceptabele definhie. Een krab scoort O op zo'n
(voor mensen gemaakte) intelligentietest, maar kan wel degelijk intelligent zijn. Het
woord "intelhgentie" slaat grofweg op de gemiddelde kwaliteit van handelen in een bepaald activiteitsdomein en verwijst dan naar doelgerichte, flexibele, adaptieve acties. De
benodigde vaardigheden mogen aangeboren of aangeleerd en geoefend zijn, maar de
succesvolle acties mogen niet in hun geheel vast geprogrammeerd zijn (NB. Men noemt
dit ten onrechte wel "voorgeprogrammeerd": echter geprogrammeerd betekent al dat de
sequentie van deelacties van te voren is vastgelegd). Bij voldoende onkunde kan men dus
gemakkelijk een bepaald gedrag van een bepaald organisme als intelhgent beschouwen,
terwijl het in feite een vast geprogrammeerd mechanisme betreft, waarover vrijwel alle
soortgenoten even goed beschikken. Als we de domeingebondenheid van intelhgentie erkennen (een shmme boekhouder hoeft geen shmme voetballer te zijn), dan kunnen we
de volgende definitie geven: Intelhgentie op gebied X is een maat voor de verhouding
tussen reproduceerbaar succes op gebied X en de daartoe geïnvesteerde moeite. Wie dus
meer moeite moet doen voor succes op gebied X is minder intelhgent dan soortgenoten
(of zelfs andere soorten) die dat reproduceerbaar met minder moeite bereiken. Eindeloos
proberen tot het lukt leidt dus niet tot een hoge score, maar de eis van reproduceerbaarheid garandeert dat ook toevalstreffers niet tot hoge intelligendewaarden leiden. Intelhgende b l i j f t een vaag concept, dat een waarnemer gebruikt in de beschrijving van de
waarneming van het gedrag van andere systemen en in de theorie over die andere systemen. De theorie over het systeem moet de aanname omvatten dat het systeem een bepaalde mate van autonomie heeft, want een volledig door externe krachten gestuurd gedrag zien we evenmin als intelligent. Een gedetailleerde analyse van intelligentie en autonomie, beide termen uit een theorie over door ons waargenomen systemen, is mogelijk
maar zou hier teveel plaats vergen.
Z i j n organismen machines? Zo ja, dan zijn intelligente machines niet alleen mogelijk
maar bestaan ze al. Het lijkt me een verwarring van categorieën om organismen "machi-
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nes" te noemen. Machines hebben een bouwer en een gebruiker, organismen niet. Organismen zijn autonoom en zelf-organiserend (epigenese), machines niet. Waarom menen
dan zo veel onderzoekers dat je organismen als machines kunt beschouwen? M . i . berust
dat op het feit, dat beide doelgerichte systemen zijn en dat we ze beide op vergelijkbare
manier onderzoeken (mechanistisch) en modeUeren (in termen van wiskunde en fysische
mechanismen). We onderzoeken een organisme alsof het een machine is en behandelen
het in onze theorieën ook als machine, maar daarmee is het dat nog niet in ontologische
zin. De belangrijkste verschillen zijn al genoemd, n l . een machine is een gereedschap,
een organisme niet; een organisme heeft een grote autonomie, een machine niet. Autonomie is een relatief grote onafhankelijkheid van de momentane omgeving en een relatief grote keuzevrijheid bij interakties met de omgeving tengevolge van zelfverzorgend
gedrag door systeeminterne processen (homeostase). De uitspraak dat organismen machines zijn kan dus uhsluitend metaforisch van aard zijn, maar dan is het een metafoor
die geen nieuwe inzichten oplevert en wel enige verwarring sticht, dus niet aanbevelenswaardig is. Laten we de verschillen tussen organismen en machines die te maken hebben
met intelligent gedrag nader in kaart brengen.
Het eerste dat opvalt bij vergelijking van organismen en machines is dat de eerste categorie doelgerichte systemen een grote hchamelijke intelhgentie heeft en de tweede kategorie
een zeer kleine. De hchamelijke intelligentie ( L l ) van de meeste computers is zelfs 0.
Computers hebben geen hchaam in de biologische zin van het woord. Immers, hun
vorm, hun behuizing, en hun directe omgeving zijn totaal irrelevant voor de symboolprocessen in de computers. In organismen daarentegen zijn alle interne processen direct
en indirect gericht op het bewaren van de integriteit van het hchaam en van het doorgeven van de hchaamsspecificaties via de voortplanting. Het is dus vooral op het gebied
van de hchamelijke intelhgentie, het gebied waarop de evolutie door natuurlijke selectie
gewerkt heeft, dat computers en andere machines een intehigentiescore hebben die verwaarloosbaar is. Samengevat: I k zie de zin voor wetenschappelijke analyse niet in van
de metafoor "organismen zijn machines" en vind dus ook dat de stelhng dat intelligente
machines mogelijk zijn niet bewezen is door te wijzen op bestaande organismen. Een
emotioneel of ethisch bezwaar zie ik niet in de stelhng dat organismen machines zouden
zijn. De twee soorten systemen worden (net als alle bestaande systemen) met ongeveer
dezelfde (alle relevante wetenschappelijke) gereedschappen en analysemethoden bestudeerd en beide zijn het i.t.t. andere klassen van fysische systemen "doelgerichte" systemen. Toch zijn zelfs hier de verschillen welhcht groter dan de overeenkomsten. Het doel
(de verzameling doelen) van een systeem is nl. een term uit onze theorie over het systeem
(niet iets wat je in het systeem vindt als je het open maakt) en vormt dus voor levende
systemen een onderdeel van de evolutietheorie, terwijl het doel van een machine een onderdeel is van onze theorie over het gebruik van de machine als gereedschap. Zowel organismen als machines als rotsblokken o f atomen zijn fysicochemische systemen, alleen
onze theorieën over de eerste twee omvatten "doelen" als hypothetische termen, alleen
onze theorieën over organismen omvatten de evolutietheorie met de afgeleide doelen van
voortplanten, streven naar bewaren van de hchamelijke integriteh e.d.
3 Is het mogelijk intelligente en/of autonome machines te maken?
Het antwoord op de eerste vraag is sterk afhankelijk van onze definitie van intelligentie
en het domein van studie. I k heb in m i j n definitie de mogelijkheid open gelaten dat er
geen intelligente systemen bestaan. Immers als alles wat ons intelhgent lijkt in het gedrag
van andere organismen bij nadere analyse vast geprogrammeerd blijkt zou de reden om
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de intelligentie-hypothese te handhaven over het bestudeerde systeem verdwijnen. Wellicht zou dan de "ontwerper" intelligent genoemd moeten worden, maar als het een zelforganiserend systeem betreft wie is dan die intelligente ontwerper? Omdat we van de interessantere systemen te weinig weten om alle aspekten van hun vertoond gedrag geheel
mechanistisch te verklaren moeten we omgekeerd stellen dat we voorlopig nog heel wat
intehigente systemen tegen zullen komen. (Hierbij wordt met "mechanistisch" niet "deterministisch" bedoeld. Er mogen best essentiële onzekerheden, ruisbronnen, in keuzes
zijn ingebouwd. Als we precies weten waar die een rol spelen kunnen we ze toch in onze
theorie opnemen zonder dat intelligent te hoeven noemen. Hetzelfde geldt voor chaotische deelprocessen).
Voor m i j is een goed schakende computer al een intelligente machine (omdat ik niet
van elke zet kan begrijpen hoe de machine er b i j komt en het resultaat beter is dan ik
het zou kunnen), al zal de wereldkampioen de machine welhcht " d o m " noemen. Een
machine die me zou helpen oplossingen te vinden voor moeilijke problemen waarmee
ik worstel zal ik intelhgent willen noemen en ik denk dat U dat ook zo ziet. Dat verklaart
ook waarom veel mensen de huidige generatie computers of andere electronische apparaten al intelligent noemen en waarom Einstein zei dat niet hij maar zijn potloodje zo slim
was. Kortom intelligente machines lijken me niet alleen mogelijk, er bestaan er al enkele.
De vraag o f deze machines echt in laatste analyse intelhgent zijn is niet anders van aard
dan de vraag of mens en dier in laatste analyse intelligent zijn. Voor complexe systemen
zal een gedegen antwoord op zulke ontologische vragen nauwelijks te geven zijn. Als een
machine voldoende conditionele leerregels omvat zal ook de bouwer geen concrete uitspraken kunnen doen over gedrag in onvoorziene omstandigheden, zeker niet als hij niet
een volledige analyse van de ervaringsgeschiedens van de machine ter beschikking heeft
en voldoende t i j d en middelen om hieruit conclusies te destilleren. Zo zou men de machine waarschijnlijk met evenveel recht als de mens vrije wil moeten toedichten. De complexiteit van het systeem maakt het onmogelijk de causale processen terug te vervolgen
(inclusief de random keuzes) en zo de hypothese van de vrije wil te ontzenuwen. Als men
een systeem van grote complexiteit, zoals een regenworm, mechanistisch bestudeert zal
men naarmate men er meer gegevens over heeft eerder geneigd zijn het systeem "intelhgent" te noemen en het een bepaalde mate van vrije wO toe te dichten dan de gemiddelde
naïeve visser die het dier aan zijn haakje rijgt. M.a.w. veel kennis over een systeem hebben en desondanks bepaalde gedragingen niet kunnen begrijpen is een goede basis voor
het gebruik van de termen in kwesde.
Als we bereid zijn een aantal bestaande machines intelligent te noemen, dan betreft dat
uiteraard geheel en al het symbooldomein. Gegeven een door ons voorbereide input kunnen ze een symbolische output genereren van woorden of getallen, grafieken o f plaatjes.
De interpretatie wordt weer aan de gebruiker over gelaten. Het blijven dus gereedschappen, al of niet "intelhgent". I n die zin is het onzin te verwachten dat ze emoties o f gedachten hebben o f zelfs " i n f o r m a t i e " verwerken. Computers zijn complexe meetapparaten, die reagerend op een inputsignaal (toetsdrukken, start programma, sensormeetwaarden etc) een complexe signaalverwerking reahseren, waarbij tussentijds bepaalde
machinedelen metingen verrichten aan de spanningen in andere machinedelen, en het resuhaat van dit ingewikkelde proces zijn spanningsveranderingen in bepaalde apparatuur
die de bouwer zodanig heeft geconstrueerd, dat de gebruiker de hoorbaar o f zichtbaar
gemaakte eindwaarden van de metingen kan interpreteren. Nergens onderweg betekenen
de spanningen iets voor de machine zelf. De signalen worden pas informatief doordat
de gebruiker ze kan gebruiken voor zijn biologische doelen. Informatie is altijd iets met
vhale gebruikswaarde (nu of later) voor de ontvanger. We zijn zo gewend dat orga-
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nismen die iets registreren met dat iets hun voordeel kunnen doen, dat we geneigd zijn
alles wat geregistreerd wordt "informatie" te noemen. Dat lijkt me niet terecht. De zonnewarmte is voor een rotsblok geen informatie, voor een organisme kan het dat wel zijn.
De toetsdrukken op m i j n computer zijn voor m i j n M a c I I geen informatie maar hopelijk
voor U als lezer wel. M i j n MacII is i n dit voorbeeld een complexe schrijfmachine, geen
lezer. Wat is dan nodig om door een systeem geregistreerde gegevens " i n f o r m a t i e " „ t e
kunnen noemen? Interpretatie of interpretatiepotentie. Wat is interpretatie? Inzien hoe
iets bruikbaar kan worden voor de eigen doeleinden van nu of straks, d.w.z. zinvol inpassen van het geregistreerde in een beeld (model, representatie) van jezelf en je omgeving. De computer kan dh niet, omdat het geen lichaam heeft, geen voortbestaansdrang,
geen voortplantingsdrift, geen toekomstplannen, etc. De computer van nu is geen autonoom systeem en kan dus geen meetsignalen "interpreteren", "begrijpen", zoals een organisme dat kan met de meetsignalen waarop het is "afgestemd".
Kunnen we machines construeren of ons voorstellen die wel een bepaalde mate van autonomie hebben en dus t.z.t. emoties? (Angst, schrik, woede, liefde, etc, hebben alle met
voortbestaan en voortplanten te maken, d.w.z. met de "vitale" functies die een lichaam
vereisen). I k acht het niet i n principe uitgesloten, maar wat er tot nu toe vertoond is steh
nog niets voor. De lichamelijke intelligentie, de autonomie, van computers en zgn. " r o bots" zh nog bij het nulpunt. Dat betekent zoals uiteen gezet dat binnenkomende en intern opgewekte signalen geen betekenis voor de machine hebben. We kunnen het alleen
"symbolen" noemen omdat er een homunculus aan het eind van de keten staat die de
signalen interpreteert en voor die homunculus is het hopelijk " i n f o r m a t i e " . Het onderscheid gereedschap - autonoom systeem is naar m i j n mening de kern van het probleem
van de constructie van "androiden" en andere sihconorganismen. Een autonoom systeem moet een bepaalde lichamelijke intelhgentie hebben, ahhans er zijn ons geen autonome systemen bekend zonder hchamelijke intelhgentie. Kunnen we computers hchamelijke intelhgentie geven?
4 Lichamelijke intelligentie
Een doel is een hypothese in onze theorie over een complex systeem. Voor organismen
postuleren we als doelen het bewaren van de hchamelijke integriteit en het voortplanten,
beide afgeleid van het hoofddoel: vergroten van de "inclusive fitness". Deze hypothesen
over dieren maken veel gedrag begrijpelijk, ze hebben voorspellende waarde. Gedrag zoals vluchten, schuilen, voedsel zoeken, partner zoeken, paren, maar ook spelen, exploreren, territoriumgedrag, sociaal gedrag, zoals die overal in de levende natuur zijn waar
te nemen, passen goed b i j de gepostuleerde doelen. Homeostase en autonomie sluiten
hierbij aan. Men moet zich reahseren, dat de complexheh van de regelprocessen in het
lichaam gigantisch is. Denk aan het complexe samenspel van zenuwstelsel, endocriene
systemen, immuunsysteem, organen en weefsels, moleculaire regelsystemen, enz. Veel
van de regellussen lopen door de omgeving (dorste nieuwsgierigheid e.d.) en de meeste
werken dag en nacht, bijv. temperatuurregeling, ademhaling, circulatie. I n laatste analyse staat vrijwel ons gehele zenuwstelsel in dienst van dit geheel van lichamelijke processen. Zelfs dichten, musiceren en schaken vormen of vormden mogelijk onderdeel van
strategieën voor b i j v . veihge inbedding in sociale structuren of het verwerven van voedsel
of partner o f het oefenen voor deze zaken. Wat we vaak "hogere" hersenprocessen noemen, zoals wiskunde bedrijven of musiceren en praten, zijn in de evolutie recente verworvenheden. Er is nauwelijks t i j d geweest om ons zenuwstelsel ingrijpend aan te passen. Men kan er dan ook vanuit gaan, dat 99% of meer van ons zenuwstelsel i n feite
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is geëvolueerd ter verbetering van onze lichamelijke intelligentie, het geheel van strategieën voor overleven en voortplanten. Met dat zenuwstelsel zijn, min of meer als nevenproduct, onze culturele verworvenheden mogelijk geworden. De bedoelde adaptaties
zijn op zich geheel in de l i j n van de lichamelijke intelligentie en met dezelfde typen zenuwceUen gerealiseerd. Het lijkt niet overdreven te stellen dat het probleem van het begrijpen van de werking van ons brein het probleem is van het begrijpen van de hchamelijke intelhgentie. De rest, dat wat de schoolmeester zo belangrijk vindt bij zijn leerhngen,
is daarop slechts een kleine modulatie.
Lichamelijke inteUigentie is tot nu toe sterk onderschat in complexiteit, omdat we er introspectief geen toegang toe hebben. Als we een sport beoefenen zijn we ons van niet
meer bewust dan bijv. "sla die b a l " . Automatisch worden vervolgens dozijnen spieren
gestuurd, zijn miljoenen motorneuronen actief, zijn honderden miljoenen sensorische
zenuwcellen gericht op de verwerking van de relevante gegevens, wordt onze bloedsomloop bijgeregeld en onze pupildiameter veranderd, de lens scherp gesteld, de ogen gericht, worden acties gepland en uitgevoerd, resuhaten voorspeld en gelet op nevenproblemen (niet vallen, niet botsen, enz.). De lichamelijke intelligentie is gedistribueerd over
hchaam, omgeving en zenuwstelsel, die in voortdurende interactie zijn. Zwemmen van
een vis of vliegen van een vogel illustreren hoe ook de hchaamsvorm een deel van het
"programma" vertegenwoordigt. (Programma = plan voor actie). De onderhnge afstemming geschiedt voor een deel fylogenedsch en voor een deel ontogenetisch. B i j dit
laatste gaat het vooral om het instellen van de juiste versterkingsfactoren in aUerlei afbeeldingen van sensorische op motorische "kaarten". De synapsgewichten worden geregeld via coïncidentiedetectie. Gebeurtenissen die binnen een beperkt gebied binnen een
beperkt tijdsinterval samenvallend optreden versterken eikaars signaalbanen. Dankzij
dit principe kunnen causale relaties in en met de buitenwereld een afdruk maken in het
organisme. De basis van lichamelijke intelligende zijn de sensorimotor processen.
Neuro-ethologisch onderzoek heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd over de neuronale
basis van het gedrag en dan met name het sensorimotor gedrag en meer in het bizonder
het visuomotor gedrag.
5 De mechanismen van visuomotor gedrag
Het visuele systeem kan model staan voor de sensorische kant van een sensorimotor proces. Stel dat we een tomaat wiUen oppakken. Kunnen we begrijpelijk maken hoe de tomaat wordt gezien en herkend? Hoe wordt de positie in de grijpruimte geschat? I n het
netvlies blijken ganghoncellen, de uitgangsceUen, van een groep receptoren via bipolaire
cellen excitatie (prikkeling) te ontvangen en van een ringvormige groep eromheen inhibitie (remming). Deze concentrische antagonistische centrum-omgeving organisatie van
het zgn "receptieve veld" van de ganghoncellen werkt als een soort 2D filter, het D O G
(difference of Gaussians) filter. De miljoen vezels (bij de mens) die naar het volgende
hersenstadon leiden lijken dus tesamen een soort gefilterd beeld te transporteren. Er zijn
echter snelle fasische vezels en langzamere tonische vezels aanwezig, zodat er een soort
temporele dispersie optreedt. Bovendien is de resolutie van de receptieve velden afhankel i j k van de poside op het netvhes en wordt voor ieder punt met minimaal twee verschillende apertuurgrootten bemonsterd, die een factor 3 uiteen hggen. De fasische cellen
hebben n l . een receptief veld dat ongeveer drie keer zo groot is als dat van de tonische
cellen. In de volgende hersenstations treffen we topografisch geordende kaarten aan die
suggereren dat er een soort muldresolutie analyse plaats vindt. Bovendien vindt er een
verdere uiteenrafeling van verschillende kenmerken van het beeld plaats. Buiten de aan-
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komstlagen van de vezels in V I vindt men rand- en lijn-gevoelige cellen met zeer specifieke voorkeur voor een bepaalde oriëntatie van l i j n of rand. Van visueel gebied V I gaan
projecties naar diverse andere cortexgebieden, die zich met nog meer gespeciahseerde
soorten kenmerken bezig houden. Zo lijkt V4 zich vnl. met kleur bezig te houden, een
gebied genaamd M T met beweging, er zijn groepen cellen die binoculaire parallax analyseren, enz. Hoe is in deze complexe architectuur vorm gecodeerd? We bespreken een
eenvoudig model.
Als op ieder oppervlakte elementje van alle objecten en oppervlakken in de omgeving
loodlijntjes zouden worden getekend, dan zou men vanaf een bepaalde oogpositie kijklijnen kunnen trekken naar de voet van ieder van die loodlijntjes (normalen). De tangens
van de hoek tussen k i j k l i j n en normaal noemt men de helhng ("slant") van dat elementje. I n totaal heeft men zo een hellingen vectorveld. Van dat veld zijn de singulariteiten
zeer interessant. Een oneindige helhng singulariteit bijv. definieert een punt waar de k i j k l i j n het oppervlak in 1 punt raakt en daar loodrecht op de normaal staat. Er bestaan
slechts drie typen oneindige helhng singulariteiten, n l . een vouw (rand), een eindiging
("spine") en een T-kruising. Men kan met alleen het tekenen van deze singulariteiten
al een aardige suggestie van de vorm van een object krijgen. Als men nu om een object
heen loopt zullen er singulariteiten verdwijnen en verschijnen, de zgn. visuele catastrofes. Tussen opeenvolgende visuele catastrofes is de verzamehng singulariteiten voor kortere o f langere t i j d ongewijzigd. Er doen zich dan wel kwanthatieve wijzigingen in het
hellingvectorveld voor maar geen kwalhatieve en we noemen zo'n aanzichtenreeks een
equivalentieklasse van aanzichten. Er zijn steeds een eindig aantal equivalentieklassen,
de verzamehng van kwahtatief verschillende aanzichten. Tekent men die in een graaf,
met verbindingslijntjes tussen de aanzichten die men door beweging direct opeen kan laten volgen dan krijgt men de zgn. visuele potentiaal. De visuele potentiaal is een 2Dgraaf (aangetoond door Koenderink en van Doorn) en dus een efficiënte kwalhatieve karakterisering van een 3D vorm. Men kan zich voorstellen dat het visuele systeem zulke
grafen opbouwt tijdens exploratie van objecten en ze gebruikt als mal om vormen te herkennen. Preciesere " i n k l e u r i n g " van deze schets kan gebeuren door locale karakterisering van de oppervlakkrommingen op basis van visuele analyse van textuurdeformade,
schaduwval, dynamisch perspectief, kleur, glimhchtjes, etc. Zo kan de bovengenoemde
tomaat worden herkend.
Voor we ingaan op de visuele analyse van de plaats waar de tomaat zich bevindt maken
we even een zijstap naar de perceptie van abstracte begrippen, in dh geval "tweeheid".
Loopt men om twee objecten heen o f speeh men kiekeboe, dan zullen er achtereenvolgens een aantal visuele catastrofes optreden, zoals het afdekken van een rand van het
ene object door het andere object of volledige afdekking of weer opduiken van de rand
of van het hele object. Tweeheid is door de kleine verzamehng mogelijkheden vohedig
gekarakteriseerd en men kan zich voorstellen dat we in staat zijn tweeheid direct te zien
en de invariantie te herkennen in twee bomen, twee mensen, twee kopjes, enz. Voor drie
en mogelijk 4 objecten is het ook nog overzichtelijk, maar b i j bijv. tien objecten is de
situatie zeker te complex geworden voor direct zien (zonder tellen) van het aantal. Dieren
(incl. mensen) lijken inderdaad aantallen dhect visueel te kunnen herkennen en onderscheiden tot ongeveer 5 a 7. W i l men verder komen dan is een handeling nodig, het begin
van een algoritme. Bijv. kan men 9 toch direct zien (zonder tellen) door drie groepjes
van drie te maken, mhs men in staat is groepen als nieuwe individuen te behandelen.
Zo kan men zich voorstellen dat de rekenkunde en het gebruik van algoritmen begonnen
is als uitbreiding van de mogelijkheden van dhecte visuele perceptie m.b.v. ordeningen.
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De volgende stap is natuurlijk een uniek symbool voor een direct zichtbaar aantal, bijv.
3 o f 4, en een geordende schrijfwijze van series symbolen, zodat de symboolgroepjes ook
direct zichtbare clusters werden, enz. Symbohsche processen vonden zo hun vermoedelijke oorsprong in sensorimotor processen.
De visuele analyse van de plaats van een object vereist enige coördinatentransformaties,
waarvan het principe zich elegant laat Ulustreren m.b.v. het voorbeeld van een hypothetisch diertje Roger, dat met een armpje een appel moet pakken die i n z i j n visuele veld
ligt; Zie P.S. Churchland, Neurophilosophy, M I T Press 1986, H.IO. Voor de mens komt
daar het probleem b i j om van retinale coördinaten over te gaan op hoofdcentrische en
vandaar op torso-centrische coördinaten. Immers onze armen zitten aan de schouders
vast. Neurale netwerken zijn zeer goed i n staat zulke transformaties parallel uit te voeren
en de details te leren door oefening. De moeilijkheidsgraad is groot, want er wordt ook
rekening gehouden met egobeweging in de ruimte e.d. en de berekening moet in "real
t i m e " gebeuren op basis van 1 miljoen parallel instromende visuele signalen. Er moeten
continue stuursignalen worden opgewekt voor de vele spieren die over de diverse gewrichten werken en er moet voortdurend rekening worden gehouden met terugkoppeling
uit de spieren en gewrichten, de huidsensoren, enz. Geen enkele huidige seriële digitale
computer zou deze taken naar behoren kunnen uitvoeren. Massief paraUelle verwerking
is onontkoombaar als men zo iets zou willen nabootsen. Een computer van het von Neuman type kan zelfs bij snelheden gelijk aan de theoretisch mogelijke bovengrens de beschreven taak niet in echte t i j d aan. Echter als het trager mag kan men laten zien hoe
het principieel mogelijk is de taak serieel ten uitvoer te leggen. Als er over de hele wereld
N huizen per maand gebouwd worden door M bouwteams, dan kan 1 enkel bouwteam
in principe natuurlijk diezelfde N huizen op dezelfde wijze na elkaar realiseren, maar
men moet dat dan niet in I maand klaar wensen. Dit noem ik de von Neuman grens voor
de artificiële lichamelijke intelligentie, een grens die door velen in de A I niet bijtijds is
onderkend tengevolge van een grove onderschatting van de complexiteit van lichamelijke
intelligentie. Robots die reproduceerbaar de wereldkampioen schaken kunnen verslaan
zullen daarom gemakkelijker te realiseren zijn dan robots die het wereldkampioenschap
stijldansen winnen of die in het eerste van A j a x mogen meevoetballen. De echt moeilijke
taken, die de basis van het evolutionaire succes van de mens zijn, kunnen slechts met
parallelle systemen worden gerealiseerd. Dat maakt begrijpelijk waarom de bovengenoemde sommen gelds in Japan beschikbaar worden gesteld voor de studie van neurale
netwerken als potentieel uitgangspunt voor de zesde generatie computers. I n Nederland
is door het StimuIeringsProject Informatica Nederland (SPIN) met financiering door de
overheid en een zevental bedrijven een Stichting Neurale Netwerken (SNN) opgezet die
onderzoek op het gebied van neurale netwerken bij vier universiteiten coördineert en f i nanciert. (SNN staat o.l.v. P r o f . D r . C. Gielen, K U N ) . De Stichting voor Biofysica van
N W O heeft een werkgemeenschap Neuroinformatica opgericht (waarvan de auteur
coördinator is) en ook andere N W O Sdchtingen, zoals Sion en Psychon, besteden aandacht aan dit type onderzoek. De diverse onderzoeksgroepen op dit terrein onderhouden
intensieve contacten, vaak via personele unies. De neuroinformatica als hersentheorie en
de overige neurowetenschappen zijn veelbelovend op weg naar een beter begrip van de
meest complexe systemen die we kennen, levende systemen met zenuwstelsels. A I in technologische zin kan er door worden bevorderd, A I i n psychologische zin zal de kloof tussen biofysica (biologie en natuurkunde) en psychologie kunnen verkleinen. Zowel het
fundamentele onderzoek als de technologie kunnen er wel b i j varen.

KRISTALLOGRAFISCH ONDERZOEK N A A R ENZYMEN U I T DE
S L A A P Z I E K T E - P A R A S I E T A L S S T A R T P U N T VOOR H E T O N T W E R P E N V A N
NIEUWE MEDICIJNEN
door
W.G.J. Hol
1.

Inleiding

Het ontwikkelen van nieuwe medicijnen is een gecompliceerd, multidisciplinair proces
waarvan de kans van slagen gering is. Dit is geen wonder omdat, bij infectieziekten, het
de bedoehng is om het ziekteverwekkend organisme uh te schakelen, terwijl het toe te
dienen medicijn de mens zo veel mogelijk moet ontzien. Aangezien de mens uit zeer veel
verschillende complexe biomacromoleculen bestaat waarvan er vele met grote perfectie
moeten functioneren, is het geen wonder dat het vinden van eer. molecuul dat de ziekteverwekker uhschakeh en de menselijke gastheer (vrijwel) ongemoeid laat een zeer moeilijke zaak is. De meeste van de bestaande medicijnen zijn gevonden via al dan niet systematisch uitproberen van vele verbindingen. De primitieve mens is hier soms al aardig in
geslaagd onder andere via de ontdekking van de gunstige werking van kininebladeren
op malaria. I n moderne laboratoria worden duizenden tot honderdduizenden verbindingen op aUerlei wijzen getest om te zien of ze een gunstig effect hebben. Soms, en misschien wel vaker dan we denken, speeh toeval een belangrijke r o l , zoals de ontdekking
van penicilline door Flemming ihustreert. Meer rationele methoden gaan uit van de kennis van een reactie die door een bepaald belangrijk enzym wordt gekatalyseerd. Door
nu analoga van de begin- en eindprodukten van zo'n reactie te maken kan men proberen
of sommige van de nieuwe moleculen selectiviteit vertonen d.w.z. dat het enzym uit de
ziekte-verwekker wel, en het verwante enzym uit de mens niet wordt geremd. Voorbeelden hiervan zijn het antibacteriële medicijn trimethoprim en het malaria medicijn pyremethamine. Beide verbindingen remmen het enzym dihydrofolaatreductase uit de bacterie, respecdevelijk de malaria parasiet, veel beter dan het menselijk enzym.
Toch is het ook i n het laatste geval vooraf geheel onduidelijk welke modificades in een
start verbinding moeten worden aangebracht om tot een medicijn te komen. Uitproberen
van een groot aantal modificades van het startmolecuul is de enige mogelijkheid. Het
is als het ware "gebhnddoekt boksen', er moet een tegenstander uitgeschakeld worden
zonder dat bekend is hoe die tegenstander eruit ziet.
In deze situatie is de laatste jaren een grote verandering aan het komen, doordat er revoluties hebben plaatsgevonden in een groot aantal disciplines die alle gericht z i j n op het
bestuderen van de eigenschappen van eiwitmoleculen. De laatstgenoemde zijn macromoleculen opgebouwd uit honderden tot duizenden aminozuren die als een snoer aaneen

Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage
op 8 april 1991.
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Figuur 1
Een scfieinatisclie weergave van de "geneesmiddel ontwerp cyclus" waarbij gebruik gemaakt wordt van kennis van de ruimtelijke structuur van essentiële eiwitmoleculen
uit
ziekteverwekkers.
In de praktijk zijn de te nemen hindernissen om te komen tot een
nieuw medicijn formidabel en moet de cyclus doorgaans vele malen doorlopen
worden.
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C r o s s - s e c t i o n of t h e
b l o o d s t r e o m - f o r m of
ttie t r y p a n o s o m e

Figuur 2
Schematische weergaven van de bloedstroom vorm van Trypanosoma brucei, de slaapziekte parasiet (Figuur ter beschikking gesteld door Dr. F.R.
Opperdoes).
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Figuur 3
Het gedeelte van de glycolyse dat zich in de glycosooin afspeelt. Enzymen zijn aangegeven in ellipsen. Centraal in dit artilcel staan glyceraldehyde-3-fosfaat
dehydrogenase
(GAPDH) en triosefosfaat
isomerase (TIM). (Figuur ter beschikking gesteld door Dr.
F.R.
Opperdoes).
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Figuur 4
Schematisclie weergave van de ruimtelijke structuur van één subeenheid van het enzym
glyceraldehyde-3-fosfaat
dehydrogenase (GAPDH). In donkere lijnen is de positie van
de cofactor NAD aangegeven. De lijnen P, Qen R zijn tweetalhge assen die de vier subeenheden van het complete GAPDH in elkaar
overvoeren.
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Figuur 5
Residuen in de nabijijeid van de cofactor NAD die verschillen in trypanosomaal en menselijk GAPDH. In elk blokje is het linker aminozuur een residue uit trypanosomaal
GAPDH en het rechter aminozuur het equivalent residue mt menselijk
GAPDH.

Stereoweergave van de loop van de polypeptide keten in het dimeer van
trypanosomaal
triosefosfaat
isomerase (GTIM). Eén subeenheid is weergegeven door middel van een
"lint", de andere met "ball and stick".
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zijn geregen. De doorsnee zoogdiercel bestaat voor zo'n 17% uit eiwitmoleculen die een
enorm scala aan functies vervullen, hetgeen niet zo verwonderlijk is omdat er zo'n
10.000 verschillende eiwitmoleculen in die zoogdiercel voorkomen. Het eiwitonderzoek
is in een stroomversnelhng gekomen doordat:
(a) recombinant D N A methoden het mogelijk hebben gemaakt om van vrijwel elk eiwitmolecuul nu grote hoeveelheden in handen te krijgen;
(b) technieken zijn ontwikkeld om op sneüe wijze de base-volgorde in het D N A en
daarmee impliciet de aminozuurvolgorde van het gecodeerde eiwitmolecuul te bepalen;
(c) eiwitzuiveringsmethoden steeds verder geperfectioneerd worden;
(d) eiwitstruktuurbepalingsmethoden zoals eiwitkristaUografie en kernspinresonantie
steeds krachtiger en sneller worden;
(e) computer en computer graphics hardware en software ons steeds beter in staat stellen om de eigenschappen van de eiwitmoleculen, die al gauw uh vele duizenden tot
tienduizenden atomen bestaan, te doorgronden en te benutten.
Dat laatste is de essentie van één van de moderne methoden voor het ontwerpen van
nieuwe geneesmiddelen: bepaal de drie-dimensionale structuur tot op atomair niveau
van essentiële eiwitmoleculen uit de ziekteverwekker en gebruik die atomaire informatie
voor het ontwerpen van relatief kleine moleculen, die het correct functioneren van die
grote eiwitmoleculen verhinderen. Indien zulke kleine moleculen dan ook nog - en hier
komen dan een aantal eisen die niet zo eenvoudig rationeel aan te pakken zijn - niet
toxisch, mutageen, carcinogeen, teratogeen zijn én niet te snel worden afgebroken én de
ziekteverwekker in voldoende concentratie weten binnen te dringen, dan is er sprake van
een nieuw medicijn. Het is geen wonder dat hiervoor een cychsche procedure nodig zal
zijn (Fig, 1), Het rationeel ontwerpen van selectieve remmers is echter momenteel wereldwijd in een revolutionair stadium. Het zal hier besproken worden aan de hand van
een project dat gericht is op het ontwerpen van nieuwe slaapziekte medicijnen.
2. Slaapziekte
Slaapziekte komt voor in tropisch A f r i k a en wordt veroorzaakt door een ééncellig organisme: Trypanosoma
brucei (Fig. 2). De parasiet wordt overgebracht door de tse-tse
vheg en heeft een aantal uitzonderlijke eigenschappen. Zo beschikt de parasiet over één
manteleiwh dat de hele cel bedekt. Ons immuunsysteem maakt antihchamen tegen dit
manteleiwit maar na twee a drie dagen bezit de parasiet een ander manteleiwit. D i t kan
zo'n duizendmaal herhaald worden, zodat de trypanosoom lange tijd i n de bloedbaan
kan blijven. Uiteindelijk dringt het zelfs de hersenen binnen met als resuhaat dat de ziekte vrijwel ahijd fataal afloopt. De huidige medicijnen hebben vele tekortkomingen vandaar dat we gestart zijn met een onderzoek gericht op het ontwikkelen van nieuwe medicijnen.
Startpunt voor dit onderzoek vormde de ontdekking van Opperdoes en Borst dat i n
de bloedstroom de trypanosoom voor de generatie van energie volledig afhankelijk is
van de glycolyse. Bovendien bleek dat negen van de enzymen, betrokken bij de energie
opwekking uit glucose, zijn ondergebracht in een speciaal organelle, het glycosoom (Fig.
3). Selecdeve remming van de glycolyse leek derhalve een goed startpunt voor de ontwikkehng van nieuwe medicijnen voor behandeling van de slaapziekte.
3. Glycosomale
enzymen
Dankzij een vruchtbare samenwerking met de groep van Dr. F.R. Opperdoes en Dr.
P . A . M . Michels i n Brussel, en de groep van Prof. P. Borst in Amsterdam, is op dit moment van twee van de negen glycosomale enzymen de drie-dimensionale structuur be-
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Figuur 7
Schematische weergave van één subeenheid van glycosomaal TIM. De pijlen geven zgn.
"P-ketens" aan, de "guirlandes" a-helices. De drie actief centrum residuen, Lys 13, His
95 en Glu 167 zijn expliciet weergegeven. Voor de overzichtelijkheid
zijn de andere ca.
250 zij ketens
weggelaten.
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paald. Eén daarvan is glyceraldehyde-3-fosfaat dehydrogenase (gGAPDH) waarvan de
structuur heel schematisch is weergegeven in figuur 4. Behalve de structuur van het glycosomale enzym werd ook de structuur van het mensehjke G A P D H b i j hoge resolutie
bepaald, in nauwe samenwerking met de groep van Prof. Watson in Bristol. Uit een gedetaüleerde vergelijking van de twee structuren bleek dat in de buurt van de bindingsplaats van de cofactor N A D interessante verschiüen tussen menselijk en trypanosomaal G A P D H voorkomen (Fig. 5). Met name de verschillen in de nabijheid van de adenine ring en de adenine ribose zijn potentiële startpunten voor het ontwerpen van gemodificeerde N A D - , o f A M P - , of adenine-ribose-analoga die het parashaire eiwit beter
zouden kunnen remmen dan het menselijk G A P D H . Gemodificeerde adenosines met
substituenten op de C2 poside van de adenine ring en op de 3' en 2 ' hydroxyl groepen
van de adenine ribose staan op het programma van de organisch synthetische groep van
Prof. Herdewijn in Leuven.
Een tweede enzym uit de slaapziekte parasiet met bekende drie-dimensionale structuur
is het triosefosfaat isomerase (gTIM). Dit is een dimeer eiwit zoals is weergegeven in f i guur 6. Het acdef centrum wordt gevormd door de residuen lysine 13, histidine 95 en
glutaminezuur 167 zoals aangegeven in figuur 7. Uit vergelijking van de aminozuurvolgordes van menselijk en trypanosomaal T I M blijken duidelijke aminozuur verschülen tussen de twee enzymen slechts voor te komen op vrij grote afstand van het actieve centrum.
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De residuen Ala-Tyr-Tyr op posities 100-102 in glycosomaal T I M zijn His-Val-Phe in
menselijk T I M . Deze verschillen bevinden zich zo'n 12 a 18 A vanaf de toegang tot het
actief centrum.
Het ontwerp van remmers van g T I M die het gebied 100-102 specifiek herkennen geschiedt in een cyclisch proces (Fig. 1) waarbij is begonnen, in nauwe samenwerking met
Dr. R.K. Wierenga in Heidelberg, met vrij kleine niet-selectieve remmers te bestuderen,
gecomplexeerd met g T I M . Een van de zes verbindingen waarvan nu precies bekend is
hoe het aan glycosomaal T I M bindt, is weergegeven i n figuur 8. Het bleek hierbij dat
g T I M grote conformatie veranderingen ondergaat die voor de volgende "cyclus" van
het ontwerpen van nieuwe verbindingen van groot belang is. Dr. C. Verlinde i n het Groningse laboratorium heeft al deze gegevens gebruikt voor het ontwerpen van een ingewikkeld molecuul (DG-11; Fig. 9) dat aan de ene kant met de fosfaat groep de toegang
tot het actieve centrum blokkeert en aan de andere kant (de "selectivity region" in f i g .
9) wel aan het trypanosomaal maar niet aan het menselijk eiwh zou moeten binden. Dit
molecuul is tot dusverre alleen in computro "gesynthetiseerd". I n het laboratorium van
Prof. Perié in Toulouse worden fragmenten van dit molecuul momenteel in vitro gesynthetiseerd. Het zal binnenkort een spannend moment zijn om te zien of met de nieuwe
verbindingen inderdaad een goede stap in de richting van het ontwerpen van nieuwe
slaapziekte medicijnen is gezet.

