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HONDERD JAAR G E L E D E N
U I T D E V O O R D R A C H T E N 1891-1892
door
Ir. M . J . Bottema

De bespiegelingen over de bouw van de stof en het vergaren van kennis over die bouw,
strekken zich over een twee-en-een-half duizend jaar uit. Diezelfde lange t i j d bestonden
er twee tegengestelde meningen over de eindige of de oneindige deelbaarheid van de materie. Pas in het begin van de twintigste eeuw beshsten de uitkomsten van proeven ten
gunste van de atomistische structuur van de stof. Een atomistische structuur als realiteit
en niet slechts als een nuttige werkhypothese ten behoeve van de verklaring van natuurkundige verschijnselen.
Als Lorentz in een tweetal voordrachten "Schetsen uit de wereld der moleculen"
geeft, dan blijkt, dat hij in ieder geval niet twijfelt aan de corpusculaire bouw van de
materie. In de eerste van zijn voordrachten gaat hij uitvoerig in op de kinetische gastheorie, welke theorie een van de sterkste verificaties zal blijken te zijn voor de deeltjesstructuur van de stof.
Aan de algemene toepassing van de theorie kleefden nog wel enige beperkingen: " V a n
de gassen overgaande tot de vloeistoffen, betoogde spreker, dat men hier van de beweging der deeltjes en van de krachten, die er op werken, minder goed op de hoogte is,
en dat hier in elk geval geen sprake is van dezelfde wetten waaraan de gassen onderhevig
zijn".
In een vorig opstel is al eens op het iteratieve proces in de kennisvergaring omtrent de
bouw van de natuur gewezen; een proces, waarbij geleidelijk een steeds verfijnder model
van een bepaald verschijnsel uit de natuur ontstaat.
Als illustratie van een fase uit dat ontwikkelingsproces haalt Lorentz een in 1662 door
Christiaan Huygens genomen proef aan. Huygens vulde een aan een zijde gesloten buis
met water. Deze buis plaatste hij omgekeerd in een bak met water, die 24 uur in het
luchtledig had gestaan. Het geheel zette hij onder de luchtklok en pompte de ruimte
luchtledig. In de l i j n van de verwachtingen lag, dat het water in de buis tot op het niveau
van dat in de bak zou dalen. Maar tegen deze verwachting in bleef het water in de buis
hangen.
"Er kwamen spoedig verklaringen van de waarneming van Huygens, onder anderen een
van den 65-jarigen Chapelain, bekend als de dichter van een heldendicht ter eere van de
Maagd van Orleans, in 24 zangen. Boileau zegt van dezen Chapelain, dat h i j een 'mechant poète' was, en hoewel spreker hem als natuurkundige ook niet hoog kon stellen,
komt hem in ieder geval de lof toe een der meest verlichte mannen van zijn t i j d te zijn
geweest, die geen gelegenheid liet voorbijgaan om Huygens tot voortzetting van zijne onderzoekingen aan te sporen".
De verklaring van Chapelain baseerde zich op de leer van Demokritos, die onder meer
stelde, dat de atomen van het water de vorm van staafjes hadden (die van het vuur waren
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bolvormig, die van de lucht waren driehoekig en die van de aarde waren toegerust met
een soort tentakels).
Door het luchtledig pompen waren nu, aldus Chapelain, alle andere storende stoffen
uit het water verdwenen. De stof bestond nu dus alleen uit staafjes"... en daar de wand
van de buis ruw is, kunnen zij steunen tegen dien wand en tegen elkaar. Het ene molecuul draagt dus het ander en zo kan het water in de buis blijven hangen.
Deze verklaring van Chapelain is gebleken onhoudbaar te zijn. De ervaring werd opgedaan, dat het niet zo gemakkelijk gaat om al fantaserende een natuurverschijnsel te verklaren. Maar toch is de tegenwoordige manier niet zo geheel verschiUend. Ook nu nog
trachten de physici in hunne voorstelhng een wereld op te bouwen, die zoveel mogelijk
overeenkomst met de wereld, die w i j om ons heen zien".
De verklaring van het in de buis blijven hangen is tenslotte hierin te vinden, dat de moleculen krachten op elkaar uitoefenen, die het mogelijk maken, "dat vloeibaar water kan
bestaan onder een kleiner druk, b.v. van 1 atmospheer en zelfs onder een negatieven
druk, gelijk bij de proef van Huygens".
Over het praktisch nut van de bespiegehngen zegt Lorentz tot slot: "dat deze onderzoekingen voortvloeien uit eene behoefte van den menschelijken geest, waaraan evenzeer
voldaan behoort te worden als aan die, welke door den dichter, den musicus of den schilder bevredigd worden".
In die r i j past ook de activiteit van de Maatschappij voor Natuurkunde, die met zijn
voorlichtende en informatieve bezigheid de belangstelhng van zijn leden bevredigt. Z i j
doet dat op een breed terrein, wat heel in het bijzonder tot uiting komt in de verscheidenheid van de geboden onderwerpen.
Die verscheidenheid moge onder meer blijken uit de andere lezingen in het seizoen
1891-1892. Deze waren:
(titels bekort)
Snijders
Straub
v.d. Stadt
Groneman
Stokvis

Over de steenkool
Over bloedvergiftiging
Overbrenging van beweegkracht" door electriciteit
Geluidsvorming en geluidswaarneming
Invloed der tropische warmte op den mensch

Uit dit lijstje zijn de "steenkool" en de "overbrenging kvan beweegkracht" voor een
nadere beschouwing uitgekozen.
Eerst dus de steenkool:
Gedurende het grootste deel van de vorige eeuw zorgde de steenkool voor de dekking
van de energiebehoefte. I n die tijd nam het verbruik van steenkool exponentieel toe, hetgeen - gelet op de beschikbare voorraden - ernstige zorgen voor de toekomst baarde.
Snijders hield hierover een lezing getiteld: "Over de steenkool en haar plaatsvervangers
in de industrie". I n 1860 was het jaarverbruik aan steenkool 100 miljoen ton en in 1890
was dat toegenomen tot 450 miljoen ton. Lettende op de bekende en ontginbare steenkoolvoorraden, zou het verbruik - volgens een pessimistische berekening - in een honderdtal jaren tot uitputting van de wereldvoorraad leiden. I n een meer optimistische
stemming zou die termijn, in het bijzonder voor Engeland, mogelijk 600 jaar zijn.
Het lag voor de hand met het treffen van maatregelen niet te wachten tot de schaarste
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voelbaar werd, maar reeds lang voordien naar andere bronnen van energie uit te kijken.
Snijders noemt in dit kader liet gebruik van samengeperste lucht en van elektriciteit. H i j
constateert daarbij meteen, dat, in de keten van energiedoorgifte, aan het begin toch
weer een toestel (een stoomketel) staat, die met een fossiele brandstof wordt gestookt.
In deze richting komt het probleem dus niet tot een oplossing. Ook de toepassing van
petroleum kan, wegens de reeds geconstateerde eindige voorraad, niet een duurzame
plaatsvervanger van de steenkool zijn.
Snijders vervolgt dan met: "Maar daarom niet gewanhoopt. Het beste rest ons nog:
het aanwenden van de krachten, die de natuur ons biedt, nl. de wind en de strooming
van het water... Voor de naderende uitputting van de steenkool behoeven w i j ons dus
niet ongerust te maken. In den wind, in stroomend water en in eb en vloed van de zee
hebben wij een enorm arbeidsvermogen voorhanden. Toch is ook die voorraad niet onuitputtelijk. Immers w i j maken dan eigenlijk gebruik van de zon, die, naar men weet,
ook al aan 't afnemen is. Maar dat is minder, want met het verdwijnen van het zonhcht,
__houdt alle leven op en zullen w i j ons niet meer behoeven te verwarmen".
Thans, honderd jaar na de lezing van Snijders, is de kolenvoorraad weliswaar nog niet
op, maar de dreiging - de uitputting van de fossiele brandstof - is wel gebleven. Een winbare voorraad van ongeveer 600 miljard ton steenkool geeft nog 200 jaar respijt (Scientific American 1979), maar dan moet er wel wat anders, niet alleen gevonden, maar ook
in vol bedrijf zijn.
Tweehonderd jaar is naar mensenleeftijd, lang. Maar, zo berekent professor Kouffeld
(TU Delft), bij een stijging van de vraag met 2,4% per jaar daalt die periode tot 78 jaar!
Dat is dan al binnen een enkele generatie.
Een volgend met energie samenhangend probleem werd in de voordracht van Van de
Stadt belicht. Z i j n voordracht ging: "Over de nieuwste toepassingen van het overbrengen van beweegkracht door middel van elektriciteit".
Elektrische energie kan via geleiders van de plaats van opwekking naar de plaats van
gebruik worden overgebracht. Zo werd in 1878 de in een waterkrachtcentrale b i j de Niagara watervaUen opgewekte elektrische energie over een afstand van 1 1/16 kilometer
getransporteerd. Daarbij ging wel 60% van het vermogen verloren, maar de mogelijkheid tot transport over een zekere afstand was aangetoond. Het hoge verlies nam men
daarbij op de koop toe: " A l s ideaal stelde men zich toen voor een verhes van slechts 50
pCt".
Aangezien het energieverlies in de transportdraden evenredig is met het kwadraat van
de stroomsterkte, is er alle reden om de stroomsterkte, door het zo hoog mogelijk kiezen
van de spanning, op een lage waarde te brengen. Bij gelijkstroom is die omzetting echter
niet zo eenvoudig. Pas na de toepassing van wisselstroom en transformatoren, lukte het
om de zo gewenste hoge spanning voor een verliesarm transport te verkrijgen. Daarmede
was de grondslag voor het overbrengen van beweegkracht over grote afstanden gelegd.
Op de Internationale Tentoonstelling in Frankfort aan de Main (1891) werd daarvan
een indrukwekkende demonstratie gegeven. Aldaar werd een schild getoond, dat door
een duizendtal gloeilampen werd verlicht. De daarvoor benodigde energie werd geleverd
door een waterkrachtcentrale in de Neckar bij Laufen op een afstand van 175 k m van
Frankfort. "Voor die arbeidsoverbrenging waren noodig geweest 3000 telegraafpalen en
9000 isolatoren, die met het oog op het geweldig potentiaalverschil, expres voor dat doel
vervaardigd waren. De drie geleiddraden, waarlangs de beweging werd overgebracht,
waren 4 millimeter dikke koperdraden, tot een gezamenlijk gewicht van 60.000 kilogram".
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De wisselstroom (draaistroom) werd overgebracht met 8 ampere bij een spanning van
25000 voh. Het totale nuttig effect bedroeg 72%.
Daar in die t i j d ongeveer elk bedrijfje zijn eigen met kolen gestookte energiebron had,
was er nu een mogelijkheid om die (elektrische) energie - met een aanzienlijk gunstiger
rendement - aan een centraalpunt te onttrekken.
Een " b i j k o m e n d " voordeel was nog, dat: " . . . de hygiënisten hun zin zullen krijgen
door rook en walm uit de fabriekssteden verbannen te zien". Met welke laatste opmerking het duidelijk is, dat een beter milieu honderd jaar geleden ook al zijn bevorderaars
kende; ze heetten toen hygiënisten.

NATUURKUNDE E N D E SLUIER VAN D E WERKELIJKHEID
door
G. Nienhuis

Op zoek naar de

werkelijkheid

Volgens de gangbare opvatting is het doel van de natuurwetenschap om de dingen te beschrijven zoals ze zijn. Dat geldt bij uitstek voor de natuurkunde, die als de meest fundamentele onder de natuurwetenschappen geldt. B i j nadere beschouwing is het iets nauwkeuriger om te zeggen: het doel van de natuurkunde is het beschrijven van waarneembare gebeurtenissen, zoals ze zich aan ons voordoen. Het gaat in de natuurkunde om verschijnselen. Dikwijls laten verschijnselen zich beschrijven in een samenhangend beeld,
waardoor geheel verschiUende gebeurtenissen een manifestatie blijken van eenzelfde oorzaak. We kunnen denken aan de schijngestalten van de maan, en de tijden van eb en
vloed van de zee, die beide met dezelfde periode van vier weken zich herhalen, en die
beide het gvolg zijn van de omwenteling van de maan om de aarde.
Het spreek vanzelf dat wat w i j verschijnselen noemen mede door de aard van onze
zintuigen wordt bepaald. Wat wij niet zintuigelijk kunnen waarnemen behoort niet tot
de verschijnselen. Wel kunnen w i j de gevoeligheid van de zintuigen enorm uitbreiden
met moderne detectie-technieken en meetapparatuur, waardoor objecten op astronomische afstanden of van microscopische kleine afmetingen toch indirect zintuigelijk waargenomen kunnen worden.
Strikt genomen zijn waarnemingen processen in onze zintuigen, die door middel van
het zenuwstelsel tot ons bewustzijn doordringen. Men zou daarom met argumenten kunnen ontkennen dat waarnemingen betrekking hebben op een buitenwereld. Deze visie
heeft echter niet veel aanhangers gevonden. De samenhang van onze ervaringen heeft
althans de meesten van ons ervan overtuigd dat het bij verschijnselen om echte gebeurtenissen gaat, die zich buiten ons om afspelen. Waargenomen verschijnselen zijn afkomstig van een werkelijkheid waar we weliswaar onverbrekelijk mee verbonden zijn, maar
die niettemin in zekere zin onafhankelijk van ons en van onze waarneming bestaat.
In dit artikel willen we eerst enkele karakteristieken bespreken van de natuurkundige
werkelijkheid, volgens de stand van de natuurkunde vóór 1900. Die wordt nu aangeduid
als de klassieke natuurkunde. Het gaat ons daarbij vooral om de eigenschappen van materie en straling, om de aard van ruimte en t i j d , en om de voorspelbaarheid van de toekomstige ontwikkeling van een fysisch systeem uit zijn huidige toestand. Daarbij past
een eenvoudig en probleemloos beeld van de werkelijkheid.
Vervolgens willen we aangeven op welke punten dit beeld is veranderd door de ontwik-
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kelingen van de natuurkunde van de twintigste eeuw. We zullen zien dat de werkelijkheid
niet dichterbij l i j k t te komen door de voortgang van de natuurkunde, maar juist uit het
gezichtsveld lijkt te verdwijnen.
I. De klassieke natuurkunde
De opvatting dat de natuurkunde de werkelijkheid beschrijft zoals ze is riep tot het einde
van de negentiende eeuw geen grote problemen op. Natuurkundige verschijnselen lieten
zich zonder fundamentele problemen begrijpen als manifestaties van een werkelijkheid
die er eenvoudig is, die zich er niets van aantrekt o f ze waargenomen wordt of niet, en
die we dus onafhankelijk van de waarneming kunnen beschrijven.
1. Materie

en klassieke

mechanica

Als natuurkundige objecten onderscheidde men materie en straling. Materie heeft massa, en dus gewicht. We kunnen ons materie samengesteld denken uit kleine deeltjes, zoals atomen en moleculen. Z o ' n deeltje heeft op elk moment een zekere plaats in de ruimte, en het beweegt zich met een bepaalde snelheid voort. De beweging van materiële deeltjes wordt beschreven door de bewegingswetten van de klassiek mechanica, die grotendeels door Isaac Newton zijn ontworpen aan het einde van de 17e eeuw. De klassieke
mechanica beschrijft bijvoorbeeld de omwentehng van de aarde en de andere planeten
om de zon, en van de maan om de aarde, maar ook het vallen van een steen van een
berghelhng, en de vlucht van trekvogels. Steeds gaat verandering van snelheid gepaard
met de werking van een kracht, en krachten ontstaan door wisselwerking tussen materiële voorwerpen.
2. Straling en

elektromagnetisme

Behalve massa kunnen materiële deeltjes ook elektrische lading hebben. Deze lading
geldt als de bron van elektrische en, indien de lading beweegt, ook van magnetische verschijnselen. Bovendien kunnen trillende ladingen straling uitzenden. Dat gebeurt b i j voorbeeld bij een radiozender. Elektromagnetische straUng kunnen we ons voorstellen
als golven van elektrische en magnetische velden, die op hun beurt weer krachten uitoefenen op geladen deeltjes. Zo kan straling gebruikt worden om informatie over grote
afstanden te transporteren. Niet alleen radiogolven, maar ook licht en Röntgenstrahng
is te beschrijven als zo'n elektromagnetische golf. Dit alles wordt natuurkundig beschreven in de theorie van het klassieke elektromagnetisme, waarin elektriciteit, magnetisme
en hcht naar voren komen als verschillende manifestatie van het elektromagnetische
veld. Deze theorie kreeg een elegante en gesloten vorm in het werk van James Clerk Maxwell, in de loop van de 19e eeuw.
Er is een evident en fundamenteel verschil tussen materiële deeltjes en strahng. Deeltjes hebben massa, en hun situatie op een zeker ogenbUk wordt beschreven door hun positie in de ruimte en door de snelheid waarmee ze voortbewegen. Ze zijn steeds scherp
gelokahseerd: als ze zich op een zekere plaats in de ruimte bevinden, dan zijn ze niet ergens anders. Ze vertonen een strikt beperkte ruimtelijke uitgebreidheid. De eigenschappen van strahng zijn van een geheel andere aard. Het golfkarakter van straling houdt
in dat straling niet scherp gelokaliseerd is. Een golf kan een enorme uitgebreidheid hebben. Karakteristieke eigenschappen van straUng zijn grootheden als golflengte en frequentie.
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3. Ruimte

en tijd

Een gebeurtenis komt overeen met een verandering in de toestand van één of meer fysische objecten. Deeltjes kunnen met elkaar botsen, en daarbij hun snelheden veranderen,
en strahng kan worden uitgezonden of geabsorbeerd. Elke gebeurtenis vindt plaats op
een bepaalde plaats, en op een bepaald tijdstip. De plaats wordt weergegeven door de
bekende drie ruimtelijke coördinaten, en de tijd kan worden afgelezen op een klok. Binnen de beschrijving van de klassieke natuurkunde levert de vaststelling van plaats en tijd
geen problemen op. De eigenschappen van de ruimte en het verloop van de t i j d zijn geheel onafhankelijk van de materie en van gebeurtenissen. De ruimte roept het beeld op
van een toneel, waarop elke voorsteUing gespeeld kan worden, maar dat zelf niet door
de voorstelling wordt beïnvloed. Bovendien maakt het voor de gebeurtenissen niet uit
of ze worden waargenomen of niet. Waarnemers zijn alleen maar toeschouwers, en het
spel op het toneel gehoorzaamt aan zijn eigen wetten. En evenzo kent de tijd als een universele klok aan elke gebeurtenis een tijdstip toe, ongeacht de plaats in de ruimte waar
de gebeurtenis plaats vindt, en ongeacht welke toeschouwer dat tijdstip vaststek. Het
tijdstip van een gebeurtenis is een objectief gegeven, waar alle toeschouwers het over
eens zullen zijn. De eigenschappen van de ruimte en het verloop van de t i j d zijn onafhankelijk van de gebeurtenissen en van de aanwezige materie en straling. Deze alledaagse
opvatting van ruimte en t i j d , zoals die in de klassieke natuurkunde geldt, wordt aangeduid als absolute ruimte en t i j d .
4.

Voorspelbaarheid

De gebruikelijke methode om informatie te verzamelen over de eigenschappen van natuurkundige systemen is het verrichten van metingen. We kunnen denken aan het meten
van de temperatuur van een vloeistof, of van de elektrische stroom door een stroomdraad. Een meting komt steeds neer op het doen van waarnemingen met meetapparatuur. Een kenmerk van de klassieke beschrijving van natuurkundige systemen is dat de
uitkomst van metingen geheel vastligt als we de toestand van het systeem kennen. Dat
betekent dus dat wie de toestand van het systeem geheel kent de uitkomst van elke denkbare meting aan het systeem kan voorspellen.
Meetuitkomsten zijn daarmee in beginsel geheel voorspelbaar. Omgekeerd betekent
het dat verschillen i n de uitkomst van een meting verschiUen in de toestand van het systeem weergeven. We kunnen dan zeggen dat we door meting een eigenschap van het systeem bepalen.
5.

Werkelijkheid

volgens de klassieke

natuurkunde

We zien dat bij de klassieke natuurkunde een beeld van de werkelijkheid hoort. Die werkelijkheid is objectief, in de zin dat ze hetzelfde is, of we er nu naar kijken o f niet. Gebeurtenissen verlopen onafhankelijk van de aanwezigheid van waarnemers, en hun
plaats en tijdstip worden met een absolute ruimte en tijd beschreven. Objecten hebben
eigenschappen die in een fysische meting worden vastgesteld, maar die er zonder meting
ook zijn. Die eigenschappen hggen vast met de toestand van het systeem, en ze zijn dus
ook voorspelbaar voor wie die toestand kent.
I I . De moderne natuurkunde
Deze karakteristieken van de natuurkundige werkelijkheid zijn door de voortgang van
de natuurkunde in de twintigste eeuw sterk aangetast. Kortheidshalve duiden we deze
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nieuwe natuurkunde aan als moderne natuurkunde. De basistheorieën van de moderne
natuurkunde zijn de relativiteitstheorie en de quantummechanica. Die theorieën zijn
overigens bepaald niet ontstaan uit onvrede met de werkelijkheidsopvatting van de klassieke natuurkunde. Integendeel. Natuurkundigen hebben zich zo lang als dat maar mogelijk was verzet tegen het nieuwe beeld van de werkelijkheid. Uiteindelijk werd een verandering van de werkelijkheidsopvatting onontkoombaar, doordat een aantal verschijnselen niet met de klassieke natuurkunde kon worden verklaard. We zullen enkele trekken
van de moderne natuurkunde kort schetsen, en daarbij benadrukken wat de gevolgen
zijn voor het beeld van de werkelijkheid.
1.

Relativiteitstheorie

Iedereen weet dat een frontale botsing met een tegenliggen in het autoverkeer meestal
harder aankomt dan een kop-staart-botsing. Dat komt doordat de snelheid van de ene
auto ten opzichte van de andere in het eerste geval groter is dan in het laatste. De kracht
van de botsing wordt bepaald door de relatieve snelheid van de botsingspartners, en bij
een frontale botsing vind je de relatieve snelheid door de beide snelheden op te tellen.
We kunnen dit het tegenhggereffect noemen.
Licht is een golfverschijnsel, dat zich voortplant met de lichtsnelheid. Je zou verwachten dat de snelheid van het hcht ten opzichte van een bewegende waarnemer door de snelheid van de waarnemer wordt bepaald, net zoals op de autoweg een tegenligger je sneller
passeert dan een auto die je inhaalt. Uit experimenten was echter gebleken dat de hchtsnelheid ten opzichte van een waarnemer altijd dezelfde is, ongeacht de beweging van
de waarnemer en ongeacht de snelheid van de Uchtbron. Licht treft ons altijd met dezelfde snelheid, hoe snel we ons ook tegen de stroom van het hcht in bewegen. Kennelijk
kent het hcht geen tegenhggereffect. De relatieve snelheid van het licht ten opzichte van
een waarnemer heeft altijd dezelfde waarde, wat ook de snelheid van de waarnemer is.
In de relativiteitstheorie, ontworpen door Albert Einstein in 1905, is het constant zijn
van de lichtsnelheid tot basisprincipe verheven. Een onvermijdelijk gevolg daarvan is dat
de afstanden en tijdsverschillen tussen gebeurtenissen afhankelijk worden van de snelheid van de waarnemer. Een goed lopende klok op een zeer snel rijdende trein loopt
langzamer dan een stilstaande klok, hetgeen blijken zou als de stand van de klok steeds
wordt vergeleken met de stationsklokken die hij passeert. Natuurlijk gaan we ervan uit
dat de stationsklokken precies gelijk lopen. De stationschefs zullen dus verklaren dat de
treinklok te langzaam loopt. Omgekeerd zouden de meerijdende conducteurs op de trein
zeggen dat een wiUekeurige stationsklok te langzaam loopt, hetgeen zou blijken als overal op de (zeer lange) trein ook onderUng goed afgestemde klokken geplaatst zijn, en de
conducteurs de stand van dezelfde stationsklok steeds zouden vergelijken met de stand
van de juist passerende treinklok. Bovendien wordt de lengte van de trein, gemeten op
één tijdstip vanaf de spoorbaan, als korter waargenomen dan door een meerijdende
waarnemer. De trein lijkt ingekrompen als gevolg van zijn snelheid. Omgekeerd is de afstand tussen twee stations, bepaald op één tijdstip vanuit de rijdende trein, korter dan
wat de twee stationschefs zouden meten. Deze uitspraken khnken tegenstrijdig, maar ze
zijn met elkaar te verzoenen als we toelaten dat het tijdsbegrip afhankelijk is van de snelheid van degene die de tijd vaststelt. Als een waarnemer twee gebeurtenissen op verschillende plaatsen gelijktijdig noemt, dan zal een andere waarnemer, die beweegt ten opzichte van de eerste een andere conclusie trekken. De beschrijving van deze vreemde effecten
is onafhankelijk van onze keuze van een stelsel in rust. Het doet er niet toe o f we zeggen
dat de trein langs de stilstaande stations beweegt, of dat de trein stilstaat, en de stations
in tegengestelde richting langssuizen. En een stationschef en een conducteur zullen niet
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van mening verscliillen over de stand van een klok op het moment dat ze daar beiden
vlakbij zijn. I n die zin is beweging relatief.
Bij werkelijke treinen zijn deze effecten onmeetbaar klein, omdat treinsnelheden nu
eenmaal verwaarloosbaar zijn vergeleken met de hchtsnelheid. Dan b l i j f t de klassieke
natuurkunde betrouwbaar. De lengte van de trein zou worden verkort tot de helft, en
de klokken zouden lopen met de halve snelheid als de snelheid van de trein de absurde
waarde van ongeveer 259 000 kilometer per seconde bedraagt.
In 1917 publiceerde Einstein de algemene relativiteitstheorie, waarin de zwaartekracht
was opgenomen. I n de klassieke mechanica werd die eenvoudig beschreven als een op
afstand werkende aantrekkende kracht tussen materiebrokken. In de nieuwe theorie
kreeg de zwaartekracht een meetkundige beschrijving, waarin een zware massa leidt tot
een verandering van de meetkundige eigenschappen van de ruimte. Dat leidt ertoe dat
de bekende meetkundige stellingen (zoals over de som van de hoeken van een driehoek)
hun geldigheid verhezen. De gekromde baan van een planeet in het zwaartekrachtveld
van de zon wordt dan opgevat als een zo recht mogelijke baan in een gekromde ruimte.
Ook de t i j d wordt door de zwaartekracht veranderd. Op het oppervlak van een zware
planeet lopen klokken langzamer dan op grote afstand van de planeet.
In verreweg de meeste gevallen zijn de resuhaten van de relativiteitstheorie niet van
de klassieke mechanica te onderscheiden. Maar dit doet niets af aan het feit dat ons beeld
van de tijd en de ruimte met de relativiteitstheorie grondig veranderd is. De ruimte is
niet langer een leeg toneel, waarvan de eigenschappen kunnen worden beschreven los
van de fysische objecten. En evenzo kan de tijd niet meer worden opgevat als een souvereine kosmische klok, die alle gebeurtenissen ordent van vroeger naar later. T i j d en
ruimte hebben eigenschappen die mede bepaald worden door wat er op het toneel gebeurt. We kunnen niet langer spreken van tijd en ruimte zonder gebeurtenissen en zonder objecten. T i j d en ruimte worden door de materie gedragen.
2.

Quantummechanica

Met de relativiteitstheorie verdween het beeld van de absolute en souvereine t i j d en ruimte, waardoor het natuurkundige raamwerk van de werkelijkheid wezenlijk werd gewijzigd. Maar het beeld van een objectieve werkelijkheid, waarin gebeurtenissen plaatsvinden, ongeacht o f ze worden waargenomen, bleef onaangetast. De stilzwijgende vooronderstelhng dat i n een fysische meting een eigenschap van een systeem wordt bepaald
bleef zonder problemen verdedigbaar. Waarnemers bleven toeschouwers. Bovendien
bleef ook de principiële voorspelbaarheid van de resuhaten van metingen ongewijzigd.
Met de komst van de quantummechnica werden ook in deze bastions van de klassieke
natuurkunde bressen geslagen. De quantummechanica is ontwikkeld in het eerste kwart
van de twintigste eeuw, vooral om de wisselwerking tussen atomen en straling te beschrijven. Een eerste karakteristiek van de quantummechanica is dat de klassieke scheiding tussen materiële deeltjes en golven verdween. Elektromagnetische straling bleek in
bepaalde omstandigheden een deeltjesstructuur te vertonen. Licht kan alleen worden
geabsorbeerd o f uitgezonden in de vorm van een aantal energiepakketjes, die hchtquanta
of fotonen worden genoemd. En elektronen, die ontdekt waren als materiële deeltjes,
bleken typische golfverschijnselen als interferentie en buiging te kunnen produceren. Interferentie doet zich voor als twee golven door elkaar heenlopen, waarbij gebieden van
versterking en uitdoving elkaar afwisselen. Zwevingen in het geluid van een valse piano
vormen een bekend voorbeeld.
Een eenvoudig geval van interferentie van elektronen doet zich voor als een bundel
elektronen een gevoehge plaat kan bereiken langs twee mogelijke wegen, bijvoorbeeld
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door een scherm met twee openingen. Elke opening afzonderlijk geeft een zwarte vlek
op de plaat. Als beide openingen tegelijk open zijn, dan ontstaat in het gebied waar de
twee vlekken overlappen een patroon van hchte en donkere lijnen. In de donkere gebieden zijn veel elektronen ingeslagen, en in de lichte gebieden vrijwel geen. Het interferentiepatroon b l i j f t bovendien precies hetzelfde als we de intensiteit van de elektronenbundel sterk verzwakken, en de belichtingstijd evenredig verlengen. Elk elektron geeft een
enkel zwart puntje op de plaat, en na verloop van tijd ontstaat uit al die afzonderlijke
puntjes het patroon van lichte en donkere gebieden. De interferentie is een onmiskenbaar golfverschijnsel, maar de golf die het patroon beschrijft moet blijkbaar worden opgevat als een kansverdeling voor de mogelijke punten op de plaat waar een elektron kan
inslaan.
Kennelijk wordt het interferentiepatroon gevormd door onderling onafhankelijke
elektronen. Maar hoe moeten we ons de gang van één enkel elektron voorstellen op zijn
weg van de bron naar de plaat? Als het elektron door de ene opening gaat, zal zijn gedrag niet beïnvloed kunnen zijn door de aanwezigheid van de andere, omdat de afstand
tussen de openingen daarvoor te groot is. Niettemin weerspiegelt het interferentiepatroon duidelijk de aanwezigheid van twee mogelijke wegen die het elektron kan gaan.
Dat suggereert dat een elektron zich verdeelt over beide openingen. Maar als we door
middel van een meting kijken of dat zo is, dan blijkt elk elektron zich uitsluitend b i j één
opening te vertonen, nooit bij beide. Elektronen vertonen zich altijd gelokahseerd op één
plaats tegelijk. De groep van elektronen door de ene opening levert dan alleen een zwarte
vlek op, en hetzelfde geldt voor de groep van elektronen die door de andere opening
gaan. Het interferentiepatroon, dat we tevergeefs poogden te verklaren, is dan verdwenen.
Het beeld dat we ons van het elektronengedrag kunnen vormen hangt kennelijk af van
de meting die we verkiezen te doen. Als we niet meten door welke opening een elektron
gaat, dan treedt het interferentiepatroon op, hetgeen aantoont dat beide wegen tegelijkertijd een rol spelen. We kunnen dan niet zeggen dat een elektron ofwel de ene, ofwel
de andere weg is gegaan. Die weg is onbepaald. Maar uit een meting van de weg blijkt
dat een elektron nooit beide wegen tegelijk gaat^
Soortgelijke conclusies gelden voor alle metingen aan quantummechanische systemen.
Voorafgaand aan een meting is de uitkomst niet alleen onbekend, maar wezenlijk onbepaald. Als een meting eenmaal is gedaan, dan is er van alle mogelijkheden slechts één
gerealiseerd, en wel de waargenomen waarde. De waarschijnlijkheidsverdehng is gereduceerd tot die ene uitkomst. Dat zou niet vreemd zijn als we konden zeggen dat die meetuitkomst tevoren al in de toestand van het systeem verborgen was. Een verschil in meetuitkomst zou dan eenvoudig wijzen op een verborgen verschil in het systeem. Dan zou
de situatie lijken op gewone toevalsprocessen als bij een roulette, waar we de verschiUende uitslagen gemakkelijk kunnen verklaren doordat de beginsituatie van de roulette en
het balletje nooit precies hetzelfde is. Maar bij een quantummechanische meting is dat
anders. Ook bij precies dezelfde toestand van het systeem en het meetapparaat treden
verschillen in meetuitkomsten op. AUe resultaten die door de quantummechanica als
mogelijke meetuitkomst worden voorspeld zijn tot op het ogenblik van de meting nog
in potentie aanwezig. Dat blijkt als een andere, complementaire meting wordt gedaan,
waarin al deze mogelijkheden samen tot interferentie leiden.
Men kan betogen dat een meting niets anders is dan een fysische wisselwerking tussen
het systeem en het meetapparaat. Maar bij wisselwerkingen die niet tot meting aanleiding geven vindt zo'n reductie tot één mogelijkheid niet plaats. Het blijkt dan namelijk
mogelijk om al die mogelijke situaties ook na de wisselwerking weer tot interferentie te
brengen, waaruit volgt dat ze alle nog steeds in potentie aanwezig zijn. Dat roept de
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vraag op waarom bij een meting, gevolgd door een waarneming, de kansverdeling reduceert tot die ene gerealiseerde uitkomst, terwijl bij een willekeurige wisselwerking zo'n
reductie niet optreedt. Over het antwoord op deze vraag bestaat geen eenstemmigheid
onder fysici. Waar wel vrijwel voUedige eenstemmigheid over bestaat is hoe de quantummechanica gebruikt moet worden om voorspelUingen te doen over meetuitkomsten.
I I I . Werkelijkheid volgens de moderne natuurkunde
De relativiteitstheorie heeft vooral ons beeld van ruimte en tijd veranderd. Beide blijken
niet autonoom en onafhankelijk te zijn, maar nauw samen te hangen met fysische objecten en met gebeurtenissen. Spreken over de ruimte zonder materie, of over de tijd zonder
gebeurtenissen is zonder betekenis geworden. Daarmee verandert de structuur van de
werkelijkheid op een ingrijpende wijze. Maar we kunnen haar blijven beschouwen als
een objectief gegeven, onafhankelijk van het bestaan van waarnemers.
Met de quantummechanica wordt de positie van de werkeUjkheid als objectief
bestaand problematisch. Het spreken over de eigenschappen van systemen verliest zijn
betekenis zolang die eigenschappen niet door een meting en een waarneming zijn vastgesteld. We kunnen dan niet meer beweren dat in een fysische meting van een grootheid
een eigenschap van het systeem wordt bepaald. Immers, voordat de meting was gedaan
was de waarde van de grootheid onbepaald. De natuur kent pas een waarde toe aan een
grootheid als ze daar door een meting toe gedwongen wordt. En doordat deeltjes ook
kunnen vergaan en ontstaan moet hetzelfde gezegd worden van het bestaan van materiële deeltjes. Een deeltjesdetector stelt niet het al o f niet bestaan van een deeltje vast. Pas
in de meting kiest de natuur uit de mogelijkheden van bestaan of niet bestaan.
Bovendien worden de uitkomsten van een meting onvoorspelbaar. Ook b i j volledige
informatie over de toestand van een systeem geeft de quantummechanica ons alleen
maar een kansverdeling over de mogelijke uitkomsten. En pogingen om verschillen in
meetuitkomsten te interpreteren als gevolg van verborgen verschillen in de systemen b l i j ken zo fundamentele problemen op te roepen dat naar het oordeel van de meeste fysici
de onmogelijkheid daarvan eigenlijk is aangetoond. Voor de verschillen in meetuitkomsten aan identieke quantummechanische systemen bestaat er geen fysische oorzaak.
Dit alles roept de vraag op wat de werkelijkheid eigenlijk voorstelt. Heeft ze nog wel
betekenis in objectieve zin, los van de waarneming? In de quantummechanica doet de
werkelijkheid zich voor als een schimmenrijk van alle mogelijkheden van uitkomsten
van alle denkbare metingen, waaruit de natuur bij een meting een keuze doet door middel van een loterij. En voordat de meting is gedaan weet ook de natuur zelf niet waar
de prijzen zullen vallen. Meetuitkomsten zijn fundamenteel onvoorspelbaar. I n de dagelijkse praktijk van het natuurkundige onderzoek geeft deze bizarre situatie geen grote
problemen. Natuurkundigen spreken niet veel over de werkelijkheid. Het gaat hun juist
om de meetuitkomsten. En die laten zich meestal uitstekend beschrijven door de moderne natuurkunde, waarin de quantummechanica een prominente positie inneemt. Niettemin bevinden we ons in een wonderlijke situatie. Het doel van de natuurkunde was immers het beschrijven van de werkelijkheid zoals ze is. We zijn tot steeds diepere lagen
van de werkelijkheid doorgedrongen. Maar daarbij lijkt de werkelijkheid niet helderder
en concreter te worden, maar juist vager en abstracter. Bij elke stap waarmee we haar
benaderen lijkt ze zich beschroomd twee stappen terug te trekken. Ze verhult zich achter
een wiskundig formahsme als achter een sluier. Dat formalisme kunnen we met grote
precisie hanteren. En bij elke waarneming kunnen we ons een beeld vormen dat bij de
waarneming past. Maar een ander soort waarneming vereist een ander beeld dat met het
eerste tegenstrijdig is. Wat er werkelijk achter de sluier schuil gaat, dat kunnen we niet
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zeggen. Misschien moeten we zeggen dat we ons in de natuurkunde niet met de werkelijkheid bezighouden. Natuurkunde is de wetenschap van de sluier zelf geworden.

VAN M O L E C U L A I R E HERKENNING

NAAR M O L E C U L A I R E

TECHNOLOGIE

door
D.N. Reinhoudt

Het hericennen van een molecuul door een ander is een buitengewoon interessant verschijnsel. In de natuur vinden wij deze "herkenning" bij de omzetting van bepaalde verbindingen door enzymen, de wisselwerking tussen antigenen en antihchamen en de herkenning van "boodschapper'-moleculen door hun receptoren. Vragen als "wat zorgt ervoor dat moleculen elkaar herkennen, hoe verloopt dit herkenningsproces en hoe kunnen w i j dit proces nabootsen" staan centraal bij het ontwerp en de studie van synthetische receptoren die op dezelfde manier als enzymen complexen kunnen vormen. Daarbij
spelen de intermoleculaire, associatieve bindingskrachten een grote r o l .
Dit nieuwe onderzoeksveld waarin dit type interactie tussen synthetische moleculen
wordt bestudeerd, wordt de supramoleculaire chemie genoemd en het gericht ontwerpen
en toepassen van nieuwe receptoren moleculaire technologie. Als voorbeeld zal dienen
de ontwikkeling van een receptor molecuul dat specifiek ureum kan complexeren en dat
via een membraan kan transporteren.
Moleculaire herkenning is de meest recente omschrijving van een chemisch verschijnsel
dat voor enzymen reeds door Fischer werd beschreven als het "sleutel-slot model". De
specifieke wisselwerking tussen een enzym en de verbinding die door het enzym wordt
omgezet (het substraat) wordt daarbij vergeleken met het precies passen van een sleutel
in een slot.
Interactie tussen twee moleculen vindt plaats doordat op grond van hun vorm er een
bepaalde complementariteit tussen de beide verbindingen aanwezig is. Deze complementariteit is het gevolg van de chemische en de ruimtelijke structuur. Beide deeltjes worden
in de vorm van een complex door associatieve krachten bij elkaar gehouden. Deze associatieve krachten zijn de som van verschillende typen wisselwerking zoals ion-ion-, iondipool, dipookdipool-interacdes, waterstofbrugvorming maar ook op grond van Van
der Waalskrachten. Bij enzymen zien we dat de associatie in principe plaats vindt tussen
een groot molecuul, het enzym en een klein molecuul, het substraat, waarbij het
substraat meestal i n een holte in het enzymmolecuul wordt gebonden.
Het proces van de

herkenning

Bij het herkenningsproces vormen twee of meer moleculen een complex, dat b i j elkaar
wordt gehouden door associatieve krachten.
Daarbij geldt dat hoe beter de pasvorm is van de deeltjes en hoe groter de complemen-
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tariteit van de associatieve Icractiten des te sterlcer worden de deeltjes bij elkaar geliouden.
Om elkaar te kunnen "tegenkomen", moeten de deeltjes zich natuurlijk kunnen bewegen, hetgeen betekent dat ze zich öf in de vloeistof- óf in de gasfase moeten bevinden.
Verreweg het meeste onderzoek is gedaan aan het gedrag in de vloeistof fase. Hierbij is
gebleken dat ook de aard van het oplosmiddel een belangrijke rol speeh. Vaak zijn de
gastdeeltjes gesolvateerd en moeten de oplosmiddelenmoleculen die zich rond het gastdeeltje bevinden eerst worden "afgestript" voordat dit zich in de holte van het gastheermolecuul kan begeven. In het algemeen verloopt de omzetting van een substraat d.m.v.
een enzym in een aantal stappen:
- complexvorming met het substraat
- omzetting van het substraat in een ander molecuul of andere moleculen
- decomplexering van het omgezette substraat uit het complex.
De interactie tussen enzym en substraat is zeer specifiek, d.w.z. elk substraat heeft voor
z'n omzetting een eigen enzym. In de eerste stap, de vorming van het enzym-substraat
complex vindt dus de moleculaire herkenning plaats. Uit de kristalstrukturen van de
complexen in de vaste fase is veel bekend over de complementariteit en de interactie tussen enzym en substraat.
De ontwikkehng van de structuurbepaling m.b.v. Rö-analytische technieken heeft veel
bijgedragen tot de kennis over de interactie tussen enzym en substraat. Met deze techniek
worden gegevens verkregen over de plaats waar het substraat door het enzym wordt herkend en gebonden. Op grond van de afstanden en het type van de atomen of atoomgroepen welke de sterkste interactie vertonen kan men verdere informatie krijgen over de
aard van deze interactie.
Het zijn deze nieuwe technieken die ervoor zorgen dat het ontwerp van nieuwe moleculen die een ander molecuul kunnen herkennen tegenwoordig veel gerichter en doelmatiger kan plaats vinden.
De interactieve

krachten

De gegevens die verkregen zijn m.b.v. de Rö-analyse betreffen alleen de vaste fase. In
de vaste fase ligt de plaats van de atomen in principe vast, alleen kleine variaties in de
afstand tussen de atomen in het kristalrooster ("roostertriihngen") zijn mogelijk. Het
complex is al gevormd en het is dus bekend hoe het substraat in het complex is gebonden.
Bij vergelijking van de kristalstructuur van het enzym zonder substraat met de structuur
van het enzym met het substraat (complex) zien we echter al dat het enzym zonder
substraat doorgaans een heel andere conformatie heeft dan met substraat. De "gastheer" heeft zich in het proces van de complexering dus "naar de gast gevoegd". Dit betekent dat tijdens het proces van herkenning de conformatie (d.i. de ruimtelijke rangschikking van de atomen) van de receptor van structuur verandert, overigens zonder dat
daarbij bindingen tussen de atomen van het molecuul worden verbroken. De structuur
van de gast is daarbij doorgaans veel starder dan die van de gastheer. Door de intermoleculaire interacties die de receptor met het substraat aangaat blijkt dan ook dat de grootste conformatieveranderingen in de receptor plaats vinden.
Reactie

binnen het

complex

Nadat het complex van substraat en enzym is gevormd treedt er doorgaans een reactie
op binnen het complex van het enzym met het substraat, waarbij dan meestal een cova-
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lente binding wordt gevormd tussen het enzym en het substraat. In de derde fase volgt
het loslaten van het substraat dat dan inmiddels is omgezet tot een andere verbinding,
waarna in de laatste fase het enzym weer wordt geregenereerd en een nieuwe complexering kan aangaan.
Over het algemeen kunnen we stellen dat receptormoleculen, waarvan de conformatie
niet zoveel hoeft te veranderen om een complex te kunnen vormen, i.h.a. beter complexeren dan die waarbij de conformatie zich sterk moet wijzigen om een zo goed mogelijke interactie met het substraatmolecuul te kunnen geven.
Ureum

complexering

Eén van de problemen bij de nierdialyse is de verwijdering van het ureum uit de nierdialysevloeistof. In de huidige systemen wordt het ureum verwijderd door öf een chemische
reactie, waarbij het ureum chemisch aan een adsorbens wordt gebonden, öf door een enzymatische omzetting. De bezwaren die aan deze methode verbonden zijn hebben er echter toe geleid om ook naar andere methoden te zoeken voor het elimineren van ureum
uit het dialysaat.
Een alternatieve methode zou zijn om het ureum in de vorm van een complex uit de
dialysevloeistof af te vangen. Uit een dergelijk complex, waarin het ureum slechts door
associatieve krachten vastgehouden wordt kan in een volgende stap het ureum relatief
gemakkelijk worden verwijderd en de complexvormer worden geregenereerd en opnieuw
gebruikt. De complexvormer die met het ureum een complex vormt moet dus in staat
zijn het ureum selectief te herkennen. En in een volgende fase zou het mogelijk moeten
zijn dit in een continu proces onder te brengen.
Deze vraagstelling vormt het uitgangspunt van het hieronder beschreven onderzoek.
Complexering

van ureum door crown

ethers

Pedersen, één van de drie Nobelprijswinnaars op het gebied van de supramoleculaire
chemie, beschreef reeds in een van zijn eerste artikelen dat ureum en thioureum de oplosbaarheid van dibenzo-18-crown-6 in methanol verhogen, hierbij suggererende dat er op
een of andere manier een wisselwerking tussen beide verbindingen optreedt.
In het werk van onze vakgroep in Twente zijn wij in 1982 begonnen met de studie van
de complexering van ureum met 18-crown-6. W i j vonden hierbij dat wanneer ureum en
18-crown-6 samen in kokende methanol worden opgelost, kristallen ontstaan waarin het
ureum en 18-crown-6 in een verhouding van 5 : 1 voorkomen. Het maakte daarbij niet
uit in welke verhouding beide componenten bij elkaar werden gevoegd. In alle gevallen
werd een kristallijne verbinding verkregen met deze 5 : 1 ureum/18-crown-6 verhouding.
Bestudering van de Rö-structuur van deze kristallen wees uit dat deze kristallen zijn opgebouwd uit 2 ; 1 complexen van ureum met 18-crown-6, met daartussen een ureumlaag
(zie fig. 1) [ref 1].
De interactie van een crown ether met een neutraal molecuul is minder sterk dan die met
een geladen deeltje zoals een metaalkation of bijvoorbeeld een (alkyl)ammoniumion.
Immers in het eerste geval zijn de sterke interactieve ion-dipool krachten niet aanwezig.
Een sterkere complexering zou dus verwacht mogen worden wanneer het te complexeren
• ureum van een lading zou kunnen worden voorzien. Resultaten verkregen met de complexering van guanidinium zouten (in guanidine is het O-atoom van ureum vervangen
door een = N - H groep) wezen daar reeds op. Het uroniumion wordt gevormd wanneer
aan het ureum een sterk zuur wordt toegevoegd (in ons geval salpeterzuur of perchloor-
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Fig. 1. Röntgenstnictuw
van het ureum.18-crown-6
complex, a. van boven gezien,
van de zijkant en c. de 2:l-complexen
met de
ureum-tussenlaag.

b.

zuur). Doordat het gastdeeUje nu geladen is zal er in principe een sterker complex worden gevormd. Dit is belangrijk, aangezien binnen het concept van de ureumverwijdering
uit de dialysevloeistof de ureummoleculen in waterig milieu moet worden gecomplexeerd. Dat is niet zo eenvoudig gezien het feit dat het ureum zeer gemakkelijk waterstofbruggen zal vormen met de aanwezige watermoleculen, bindingen die verbroken
moeten worden voordat het ureum met de receptor een complex kan vormen. Het bleek
dat afhankelijk van het type receptor een drietal bindingstypen kunnen worden onder-

Fig. 2. Röntgen
(b).

structuren

van de uroniumzouten

18-crown-6

(a) en benzo-27-crown

9

27

scheiden [ref. 2]. Er werd niet aUeen gevonden dat uroniumzouten aanmerkelijk effectiever worden geëxtraheerd dan het neutrale ureum, maar dat de mate van extractie verder
afhankelijk is van de ringgrootte van de crown ether. B i j de ringsystemen met een ringgrootte <24 zagen we ook dat de binding tussen het uronium ion en de crown ether
slechts d.m.v. twee o f drie waterstofbruggen plaatsvindt en dat het uronium ion loodrecht op het vlak staat dat door de O-atomen van de ring kan worden gedacht (fig. 2
a), terwijl in de crown ethers met een ringgrootte >27 (fig. 2 b) het uronium ion in het
vlak van de ring ligt en geheel door de ring wordt omsloten.
Bij de bestudering van de vloeistof-vloeistofextractie van ureum door een door ons gesynthetiseerde serie crown ethers waarin de ringgrootte telkens met één ethyleenoxyeenheid werd vergroot, [ref. 3] vonden we dat de hoeveelheid uroniumperchloraat die
wordt geëxtraheerd door crown ethers met een ring groter dan 27 atomen aanmerkelijk
groter is dan die bij crown ethers met kleinere ringgrootte. Hierin is het binnengedeelte
van het complex polair en de buitenkant apolair, waardoor het complex bij voorkeur
naar de organische fase zal worden getransporteerd. In de onderstaande tabel is de extractieëfficiencie weergegeven van deze serie.
Tabel 1. Extractieëfficiency van (di)benzo crown ethers
crown ether

ringgrootte

mol. crown
overgebracht
naar de
waterige fase

mmol ureum
overgebracht
naar de
organische fase

extractie
efficiency

3

18

0.04

0.04

0.23

4

21

0.05

0.05

0.36

5

24

0.02

0.01

0.06

8

24

0.01

0.02

0.08

6

27

0.05

0.09

0.57

7

.^0

0.02

0.09

0.52

9

30

(1.02

0.10

0.57

0.01

0.13

0.68

10

''de verhouding van de uroniumconcenuatie en de crown ether concenuatie in de
organische fase

Bestudering van de Rö-structuren wees uit dat dezelfde binding werd gevonden bij de
complexen van het guanidinium ion in crown ethers met een grotere ring.
Externe en interne protondonoren,

macrocyclische

liganden met een intraannulaire

zure

groep
In de tot nu toe gegeven voorbeelden werd het uroniumzout gevormd d.m.v. toevoegen
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van ureum is

bestudeerd.

van een extern zuur, en de Rö-structuur van benzo-27-crown-7.UrHC104 (fig- 2 b)
aan dat één van de H-atomen van een NHj-groep van het uroniumion zich in
kristalrooster tegenover het perchloraat anion bevindt. Hetzelfde effect zou wellicht
reikt kunnen worden door de protondonor in het receptormolecuul zelf in te bouwen
dat er geen perchloorzuur meer nodig zou zijn.

gaf
het
bezo-

Dit leidde tot de synthese van een serie crown ethers met een intraannulaire protondonerende groep ( d . i . een protondonerende groep die zich in de complexerende holte bevindt). I n f i g . 4 zijn een aantal voorbeelden gegeven van dergelijke verbindingen. Als
protondonerende groep fungeren hier de pyridinium-H, de - O H , de - C O O H en de
-SO,H-groep.
In f i g . 5 is de structuur van het complex van ureum met 2-carboxyl-l ,3-xylyl- 30-crown-9
(12, X = - C O O H , n = 5) met ureum gegeven. I n deze hgand is de carboxylgroep dus
de protondonerende groep. Zoals te zien is bevindt het proton zich hier wehswaar nog
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Fig. 4. Crown ethers met intraannulaire

12

protondonerende

groepen.
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Fig. 5. Complex

van ureum met 2-carboxyl-F

3-xylyl-30-crown-9

met

ureum.

op de carboxylgroep en niet op het zuurstofatoom van het ureum, zoals in de uronium
zouten, maar heeft het wel een functie in de complexering d.m.v. waterstofbrugvorming.
De relatieve zuursterkte van gast en gastheer is van dien aard dat hier geen protonoverdracht plaats vindt.
Het nadeel van een onvoldoende zuursterkte van de gastheer wordt eveneens duidelijk
bij de 2,6-pyrido crown ethers (11), de ongunstige basiciteit van ureum (pKa in H j O
0.1) zorgt ervoor dat het bijzonder moeilijk is om de carbonylgroep te protoneren. Als
de oplossing niet zuur genoeg is zal de macrocychsche ether deprotoneren, maar zal de
protonoverdracht naar het oplosmiddel plaats vinden en niet naar het ureum.
Van receptoren met intraanulaire
dingsplaats

zure groepen naar receptoren met metaalionen

als bin-

Tot zover werd het proton beschouwd als een hulpmiddel om een neutraal molecuul beter te complexeren, maar het concept is algemener. Een proton, hetzij los, hetzij aanwezig in de vorm van een zure functionaliteit in een macrocyclische holte is maar één vorm
van een electrofiel 'centrum in een macrocyclische verbinding. I n principe kunnen ook
andere electrofiele centra de complexering van een neutrale gast bewerksteUigen.
Het is bekend dat ureum met een groot aantal metaalzouten complexen kan vormen.
Bovendien wordt verondersteld dat in urease, het enzym dat ureum omzet in ammoniak
en kooldioxide, het ureum wordt gecomplexeerd in het actieve centrum d.m.v. coördinatie van de C = 0 aan Ni-+.
Dit leidde tot het nieuwe concept waarin bestudeerd werd of het mogelijk was om het
ureum op een soortgelijke manier te complexeren. Dit zou dan kunnen gebeuren door
zowel het ureum als een metaal-kation in een macrocyclische holte te complexeren en wel
zodanig dat het metaal-kation zowel aan het carbonyl zuurstof atoom van het ureum als
aan de macrocyclische verbinding is gebonden. Het metaal-^o^ron oefent dan een soort
brugfunctie uit als electrofiel dat een partiele positieve lading in het ureum induceert
waardoor de binding tussen gast en gastheer in dit ternaire complex wordt verbeterd.
Dat dit inderdaad mogelijk is bleek uit de kristalstructuur van het complex van 2,6pyrido-27-crown-7.LiC104.ureum (1:1:2) fig. 6, [ref. 4].
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Fig. 6. 2,6-pyrido-27cro wn-7.LiCI04. ureum
(1:1:2).

Hierin is van de twee ureummoleculen één ureummolecuul gecomplexeerd in de holte en
completeert het tweede ureum molecuul de 4-omringing van het meegecomplexeerde L i kation.
Immobilisatie

van het metaalion:

introductie

van de salen eenheid in de ligand.

Op grond van de resultaten met de cocomplexering van het Li+ zoals hierboven beschreven, onderzochten we of het mogelijk is de electrofiele kationen te immobihseren.
Dit heeft als voordeel dat de electrofiele bindingsplaats al van te voren i n de receptor
wordt gefixeerd. Dit leidde tot de synthese van een serie crown ethers die zo zijn ontworpen dat zich in deze liganden een holte voor het fixeren van het kation bevindt en een
holte voor het complexeren van het gewenste gastdeeltje (zie fig. 7). Voor het fixeren van
het kation is de zg. saleneenheid, opgebouwd uit een Schiffse base en een aldehydegroep,
zeer geschikt. Door de ligging van de N - en O-atomen, wordt het kation binnen deze saleneenheid nl. zeer sterk gebonden.

M . Zn. Cu. NI: Q . BaXji X • CF3SO3, CIO<
M - U O ; ; G = MeOH. ureum
n - I -5

Fig. 7. Metallomacrocyclen

met een centrale

salengroep.
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Fig. 8. U02^+.ureum

complex

van de saleno crown elder 14.

Gevonden werd dat het inderdaad mogehjlc is om met deze zg. metallomacrocyclen complexen te maken waarin in de onderste holte een ander deeltje wordt gecomplexeerd. En
zo bleek dat, wanneer in het saleengedeelte een uranyl kation ( U 0 2 ^ + ) is geimmobiliseerd, ook ureum kan worden gecomplexeerd. Fig. 8 laat de kristalstructuur van het
complex zien. In dit complex coördineert de C = O groep van het ureum met het uranyl
kation en vormen de NH2-groepen waterstofbruggen met de O-atomen van de (onderste) polyethyleenoxy ring [ref. 5]. Niet alleen ureum zelf maar ook ureumderivaten,
formamide en dimethylsulfoxide kunnen door dit type receptoren worden gecomplexeerd.
Selectief

ureumtransport

door membranen.

De

toepassing

Toen gebleken was dat met metallomacrocyclen inderdaad (sterkere) complexen met
ureum gevormd worden, werd gekeken of het mogelijk was om deze in membranen op
te nemen. De hierachter liggende gedachte was om via selectief membraantransport
ureum selectief te verwijderen.
De slechte oplosbaarheid van de saleno crown ethers in de daarvoor benodigde
oplosmiddelen maakte echter dat voor het gebruik in membranen modificaties moesten
worden aangebracht in het molecuul. Om deze reden werden de crownethers 13 -18 (fig.
9) gesynthetiseerd uitgaande van de overeenkomstige dialdehydes en cis-l,2-cyclohexaandiamine of 1,2-fenyleendiamine.
Deze verbindingen werden gebruikt als carriers in een geïmmobiliseerd vloeistofmembraan. Een dergelijk membraan bestaat uit een poreuze polymere drager die is geïmpregneerd met het oplosmiddel o-nitrophenyl n-octyl ether waarin de crown ether is opgelost.
In dit systeem werd de relatie tussen ringgrootte en transportsnelheid van het ureum
door het membraan bestudeerd. In tabel 2 is de flux van het ureum door het membraan
weergegeven. Verbinding 13 geeft een ureumflux van 2.3 x 10"** mol cm"^ u u r " ' . Dit
komt overeen met de flux die werd waargenomen met blanco experimenten waarin geen
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18

Fig.

9. Gemodificeerde

salen

crownethers

t.b.v.

membraantransport

van

ureum.

Tabel 2, Ureumtransport (flux) door een 'suppoded liquid membrane' gemeten voor een serie
metallomacrocyclische verbindingen
carrier
concentratie, m M

flux 1

-

1.6

13

6.9

2.3

14

6.0

20.6

2.8

12.0

15

6.1

8.4

16

2.x''

5.9

17

6.(1

18

6.3

carrier

flux 2

flux 3

10.8

6.8

22.2

22.7

23.(1

20.0

20.2

20.5

•"ln eenheden van lO'** mol c m ' ' uur ', lliix 2 = na eenmaal vervangen van de
ontvangende fa.se, flux 3 = na tweemaal vervangen van de ontvangende fase.
Concentratie van het ureum in de leverende fase 1 M
Verzadigde carrier oplossing
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carrier werd gebruikt. De grotere ringsystemen transporteren het ureum echter veel beter. Met name verbinding 14 heeft een flux welke 13 x zo groot is als die van het experiment zonder carrier en ook hoger vergeleken met die van experimenten met de verbindingen 13 en 15. De verschillende transportsnelheden komen overeen met hetgeen we zien
bij de bestudering van de overeenkomstige molecuulmodellen, die laten zien dat verbinding 13 een te kleine holte heeft voor het complexeren van ureum, terwijl ureum het beste past in de holte van verbinding 14 [ref. 6]. Uit de tabel blijkt tevens dat wanneer de
waterige fase een o f twee maal wordt vervangen de flux van de cyclohexylcarrier 14 vermindert van 20.6 naar 10.8 en 6.8 x 10"* mol cm"^ u u r " ' . Dit betekent dat de carrier
uit het membraan weglekt. Daarom werden de verbindingen 17 en 18 gesynthetiseerd.
Deze zijn lipofieler dan de verbindingen 13 - 18 en de gemeten fluxen van 22.2 x 10"*
en 20.0 x 10"** van 17 resp. 18 komen overeen met die van carrier 14. Alleen vermindert
bij deze liganden de flux niet wanneer de ontvangende waterige fase wordt vervangen.
Met deze liganden worden dus stabiele membranen verkregen die in staat zijn ureum
door te laten. In het vervolgonderzoek wordt nu gekeken naar competitieexperimenten
waarbij zich naast het ureum ook nog andere verbindingen in de leverende fase bevinden.
Nawoord
Het blijkt dus dat het mogelijk is om met behulp van geimmobihseerde membranen
ureum selectief uit een waterige oplossing te verwijderen.
Ook bij andere systemen welke door ons worden onderzocht vinden we dat het mogeh j k is om "moleculaire herkenning" door synthetische receptoren naar toepassingen te
vertalen. De resuhaten van deze experimenten inspireren ons om met de verdere ontwikkeling van dit soort systemen door te gaan.
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MIGRAINE EN CLUSTER HOOFDPIJN
door
M.D. Ferrari

Migraine is een frequent voorkomende ziekte. Geschat wordt dat 17% van de gehele bevolking wel eens migraine-aanvallen heeft. Circa een derde hiervan heeft regelmatig aanvallen ( l x per maand of vaker). Cluster headache (Hortense neuralgie, CH) is veel zeldzamer; ongeveer 0.07% van de bevolking consulteert een arts i.v.m. CH-aanvallen. Beide vormen van hoofdpijn hebben deels een gelijke, deels een verschillende pathofysiologie en khnische presentatie. Ze kunnen echter veelal met dezelfde medicatie bestreden
worden en worden dan ook vaak onder één noemer genoemd.
In dit overzicht zullen achtereenvolgens worden behandeld:
- het nieuwe classificatie- en diagnosesysteem voor hoofdpijn,
- de nieuwe pathofysiologische inzichten, die verlegd zijn van primair vasculair naar
primair neurogeen, met bij migraine een centrale rol voor het serotonine (5Hydroxytryptamine, 5-HT) en de zogenaamde S-HTpreceptoren,
- de huidige medicamenteuze behandelingsmethoden,
- de recente doorbraak op het gebied van de behandeling van migraine- en C H aanvallen met zgn. 5-HT|-receptoragonisten.
Expres-informatie
Migraine-aanvallen: deze bestaan in principe uit een combinatie van h o o f d p i j n , ontregeüng van het autonome zenuwstelsel, soms passagère focale neurologische symptomen en
soms de zogenaamde premonitory
signs. I n het nieuwe classificatiesysteem wordt primair onderscheid gemaakt tussen migraine met aura en migraine zonder aura. Cluster
headache komt weinig voor, maar is een ernstige vorm van hoofdpijn. Spanningshoofdpijn komt veel vaker voor. Het kan soms gepaard gaan met symptomen die ook b i j m i graine worden gezien. Voor een juiste diagnose is een goede anamnese noodzakelijk.
Migraine en spanningshoofdpijn zijn de meest voorkomende vormen van h o o f d p i j n . Tot
recent was het vaak niet mogelijk deze betrouwbaar te differentiëren, omdat de diagnostische criteria onduidelijk en multi-interpreteerbaar waren. I n 1988 is het nieuwe
hoofdpijn-classificatie- en diagnosesysteem van de International Headache Society verschenen.' Het belangrijkste onderdeel hiervan zijn de operationele diagnostische criteria waaraan een bepaald hoofdpijntype moet voldoen. In dit overzicht zal een verkorte
en vereenvoudigde versie behandeld worden, primair gericht op migraine, C H en spanningshoofdpijn.

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe Reeks 70.
Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage
op 4 november 1991.
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Uitgangspunten van liet nieuwe systeem zijn:
- het definiëren van hoofdpijn/^pen en niet zo zeer van patiënten,
- het spreken over patiënten met hoofdpijntype x, y, of z,
- het opgeven dat één patiënt best meerdere

hoofdpijnvo/VMew kan hebben.

Migraine
De voornaamste karakteristiek van migraine is dat het aanvallen zijn, die niet korter duren dan 4 uur en niet langer dan 72 uur. Een aanvalsfrequende hoger dan 6 per maand
komt b i j migraine eigenlijk niet voor. Er moet dan goed uitgevraagd worden of het wel
steeds migraine-aanvallen zijn en niet b.v. ook gesuperponeerde spanningshoofdpijn
en/of medicatie (meestal ergotamine)-afhankelijke hoofdpijn. Bij kinderen kunnen de
aanvaüen frequenter optreden en korter dan 4 uur duren. Vaak hgt de nadruk dan op
gastro-intestinale symptomen.
Migraine-aanvallen bestaan in principe uit een combinatie van hoofdpijn, ontregeling
van het autonome zenuwstelsel, soms passagère focale neurologische symptomen
(PFNS) en soms de zgn. premonitory
signs.
- De hoofdpijn is vaak, maar lang niet altijd, éénzijdig en kloppend van aard. De ernst
ervan neemt toe b i j eenvoudige lichamelijke activiteit als b.v. traplopen. De zijde van
de hoofdpijn wisselt meestal per aanval. Er is geen correlatie tussen de zijde van de
hoofdpijn en de kant van de PFNS (Passagère focale neurologische symptomen).
- De autonome ontregeling manifesteert zich in gastro-intestinale verschijnselen zoals
misselijkheid, braken, diarree en anorexic, alsmede in overgevoehgheid voor licht, geluid en geuren.
- PFNS ( = aura i n de nieuwe classificatie) treden op bij circa 15% van de migrainepatiënten. Ze bestaan uit focale en dus éénzijdige neurologische uitvals- en/of prikkelingsverschijnselen, die volledig reversibel zijn. Essentieel hierbij is het langzaam
geleidelijk
toenemen cq. uitbreiden van een symptoom, dan wel het langzaam opeenvolgen van verschillende focale neurologische symptomen. B i j PFNS die direct of in zeer korte t i j d (4

'

^ I

/ i

;o
Figuur I: Het scotoma scintillans, het meest kenmerkende
aurafenomeen,
op tijdstippen
O, 3, 7 en 10 minuten, x = punt van fixatie.
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min.) maximaal van ernst zijn, moet altijd kritisch beoordeeld worden o f er geen sprake
is van epileptische of ischemische fenomenen.
De PFNS treden meestal op vlak vóór de hoofdpijn (oude term: klassieke migraine),
doch dit hoeft niet. Ze kunnen ook tijdens (oude term: migraine accompagnée), na (oude
term: gecompliceerde migraine) of zelfs zonder de hoofdpijn optreden (oude termen: m i graine equivalenten of migraine sine cephalgia).
PFNS betreffen meestal homonieme visuele stoornissen. In de meest typische vorm
ziet de patiënt eerst een bewegend flikkerend sterretje aan één zijde van het gezichtsveld,
dus aan dezelfde zijde in beide ogen ( = homoniem). Dit schitterfenomeen wordt in de
loop van 10-20 min. steeds groter en gaat meestal gepaard met een zich langzaam uitbreidend gebied van gezichtsvelduitval (scotoom, zie figuur 1). Na 20-45 m i n . nemen de verschijnselen meestal weer langzaam af om totaal te verdwijnen. Andere veel voorkomende verschijnselen zijn paresthesiën en/of doof gevoel, in de vingers en rond de mond,
eenzijdige paresen en spraakstoornissen.
- Een vierde symptomencomplex betreft de zgn. premonitory signs. Dit zijn hoofdzakelijk stemmings- en gevoelsveranderingen die bij circa 20% van de migrainepatiënten steevast 2-48 uur vóór het begin van een aanval optreden. Per individu zijn de verschijnselen
min of meer stereotiep. De meest voorkomende zijn een stijve nek, prikkelbaarheid, depressiegevoel, geeuwen, overgevoeligheid voor licht, geluid of geuren, hyperactiviteit,
trek hebben in zoet of chocolade en vochtretentie met gezwollen borsten en/of oedemen
als gevolg. Vaak is de patiënt zich niet bewust van deze waarschuwingstekens en moet
h i j / z i j er specifiek naar gevraagd worden.
In het nieuwe classificatiesysteem
(tabel 1) wordt primair onderscheid gemaakt tussen
migraine zonder aura en migraine met aura. In de oude terminologie heetten deze respectievelijk klassieke en common (gewone of niet-klassieke) migraine. Veel artsen verwarden echter de term klassieke migraine met (een in hun ogen) typische migraine. Om aan
deze verwarring een einde te maken werd gekozen voor de nieuwe terminologie. Aura
in de nieuwe classificatie betekent in feite PFNS. Migraine met aura wordt weer onderverdeeld in een aantal subtypen op geleide van het tijdstip van voorkomen, de duur, het
aspect, en de lokahsatie van de aura-symptomen.
Cluster
Headache
Aanvallen van C H kunnen zowel in clusters als chronisch voorkomen. De klinische verschijnselen en de diagnostische criteria staan in tabel 2. Aanvals-clusters kunnen variëren
in lengte van 7 dagen tot 1 jaar. Van chronische C H is sprake als een patiënt langer dan
1 jaar achtereen aanvallen heeft en in dat jaar nooit 14 dagen o f langer aanvalsvrij is
geweest. Tijdens aanvallen is er vaak bewegingdrang, hetgeen bij migraine niet het geval
is. De pijn is aUijd strikt éénzijdig, (peri)orbitaal gelokahseerd en borend van karakter.
Binnen een cluster is de pijn altijd aan dezelfde zijde gelokahseerd. I n zeldzame gevallen
kan de zijde van de pijn per clusterperiode wisselen. Het betreft vrijwel altijd mannelijke
patiënten (6 : 1).
Spanningshoofdp
ijn
Spanningshoofdpijnen worden onderverdeeld in periodieke en chronische vormen (tabel
3).
- De periodieke vorm kent iedereen weieens uit eigen ervaring. De pijn duurt meestal
1 tot 12 uren, is dof, drukkend, niet-kloppend van aard en van een matige ernst. Meestal
is de pijn bilateraal of diffuus gelokahseerd, maar kan in uitzonderingsgevallen éénzijdig
zijn. Vaak wordt het vergeleken met het dragen van een strakke hoed of een zware last
op het hoofd. Belangrijk ter diferentiëring van migraine is de afwezigheid van sympto-
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Tabel 2. Cluster

Headache

-

Aanvallen van heftige, éénzijdige, (peri)orbitale of temporale pijn, die onbehandeld 15-180 min. duren.

-

Minstens één van de volgende bijverschijnselen aan de kant van de hoofdpijn:
o rood oog
0 tranend oog
0 verstopte neus
O loopneus
0 zwetend gelaat/voorhoofd
0 nauwe pupil
0 ptosis
0 ooglidoedeem

-

Aanvalsfrequentie varieert tussen 1 per 2 dagen en 8 per dag.

men als misselijkheid, braken en overgevoeligheid voor licht, alsmede het ontbreken van
een typisch aanvalskarakter. Noch voor emotionele stress noch voor factoren als cervicogene en tempero-mandibulaire afwijkingen is een duidelijke relatie aangetoond.
- De chronische vorm van spanningshoofdpijn manifesteert zich door min o f meer gelijksoortige klachten, maar dan vrijwel dagelijks en vrijwel de hele dag door. De pijn
is meestal diffuus door het hele hoofd. Soms kan deze gepaard gaan met lichte misselijkheid, foto- en fonofobie. Braken komt eigenlijk nooit voor, tenzij er sprake is van de
combinatie spanningshoofdpijn en migraine.
Analgetica-misbruik is een vaak voorkomende, soms zelfs oorzakelijke factor in deze
groep van patiënten. Door het staken van het dagelijks gebruiken van zelfs een eenvoudige pijnstillers als paracetamol of glafenine, kunnen de klachten vaak aanzienlijk afnemen. De rol van spierspanning is discutabel.
Anamnese van aanvalsgewijze
hoofdpijn
Als een patiënt met klachten van hoofdpijn op het spreekuur komt, is het eerst goed te
vragen of de klachten in aanvallen komen; Zo ja, of er reeds meerdere aanvallen zijn
geweest. Vervolgens vraagt u naar de duur van de aanvaUen, dan pas naar de lokahsatie
en de aard van de pijn. Tenslotte vraagt u naar het voorkomen van bijverschijnselen.
Vergeet nooit te vragen of de patiënt nog andere vormen van hoofdpijn heeft en zo ja,
welke de meeste last geeft.
AanvaUen wijzen in de richting van migraine, C H of neuralgieën. De duur van de aanvallen differentieert tussen deze drie hoofdgroepen (migraine: 4-72 uur; cluster headache: een kwartier/3 uur; neuralgieën: seconden-minuten). Lokalisatie en aard van de
pijn en de bijverschijnselen bevestigen de diagnose. Heeft de patiënt naast de aanvallen
ook nog een chronische vorm van hoofdpijn en zijn er geen afwijkingen op oogheelkundig, K N O - of tandheelkundig gebied, dan is de combinatie migraine met spannings- of
medicatie-geïnduceerde hoofdpijn waarschijnhjk. Als het braken sterk op de voorgrond
staat, m.n. 's ochtends, dan moet u uiteraard verdacht zijn op een intracranieel ruimteinnemend proces.
Verwijzing naar de neuroloog ter uitsluiting van onderliggende pathologie is verder
aan te raden als:
- de auraverschijnselen kort duren ( < 4 min)
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-

juist zeer lang duren ( > 6 0 min),
ze altijd aan dezelfde zijde optreden.
ze niet gevolgd worden door hoofdpijn,
er sprake is van mono-oculaire stoornissen.

Tabel 3.

Spanningshoofdpijn

-

De hoofdpijn moet voldoen aan minstens 2 van de volgende karakteristieken:
o drukkend/klemmend/niet kloppend van aard
O mild tot matig van ernst
O dubbelzijdig
O geen toename van de ernst bij eenvoudige hchamelijke activiteit als traplopen
O geen braken of heftige misselijkheid.

-

Niet meer dan één van de volgende bijverschijnselen:
O hchte misselijkheid
o fotofobie
O fonofobie

-

Periodieke vorm:
o Periodes van hoofdpijn die > 30 minuten en < 7 dagen duren
O < 180 dagen met hoofdpijn per jaar

-

Chronische vorm:
o > 15 dagen met hoofdpijn per maand, gedurende > 6 maanden.

Express-informatie
Pathofysiologie van migraine: deze is nog lang niet opgehelderd. Toch komen steeds
meer gegevens ter beschikking, die het raadsel onthullen. We weten dat er een bepaalde
rol wordt gespeeld door de intracerebrale maar ook extracerebrale vaten. De theorie van
de spreading depression van Leao l i j k t ook voor een deel van belang, maar ook bepaalde
receptoren voor het serotonine lijken belangrijk bij het ontstaan van h o o f d p i j n .
Veranderingen in de cerebrale
doorbloeding
Tot het begin van de jaren tachtig heeft de vasoconstrictie-vasodilatatietheorie van
Wolff^ de ideeën omtrent de pathofysiologie van migraine beheerst. Dankzij het werk
van de "Kopenhaagse Groep", onder leiding van Olesen, is het duidelijk geworden dat
deze puur vasculaire benadering te simphstisch is en dat neurogene ontregehng waarschijnlijk ten grondslag ligt aan de vasculaire veranderingen, die optreden tijdens een
migraine-aanval.'
De Deense groep toonde aan dat er tijdens migraine-aanvaOen zonder aura, geen veranderingen in de regionale cerebrale doorbloeding plaatsvinden. Daarentegen, in de vroege
fase van migraine-aanvallen met aura, vonden zij een éénzijdig, meestal occipitaal gelokaliseerd gebied met een verlaagde cerebrale doorbloeding. Dit gebied met ohgemie
breidde zich langzaam uit over de cortex en bleef enige uren waarneembaar, dus tot lang
na het verdwijnen van de aura-symptomen (figuur 2). De huidige gedachte is dat dit gebied met verlaagde doorbloeding niet het gevolg is van een primaire vaatstoornis maar
ontstaat door een verstoorde neuro-regulatie van de arteriolaire tonus. Na enige uren
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maakt het gebied met ohgemie plaats voor een gebied met juist toegenomen doorbloeding, die soms wel 48 uur aanhoudt. Van belang is dat de hoofdpijn altijd al begonnen
was tijdens de fase van verminderde doorbloeding en meestal al weer was verdwenen,
als de fase van toegenomen doorbloeding nog bestond.
Olesen en collega's concludeerden uit hun bevindingen dat:
- de pathofysiologie van migraine-aanvallen met aura - op zijn minst voor wat betreft
het vasculaire deel - verschilt van die van aanvallen zonder aura;
- de cerebrovasculaire veranderingen tijdens migraine-aanvallen zich op het niveau van
de corticale microvasculatuur bevinden en niet op het niveau van de grote vaten;
- de hoofdpijn niet wordt veroorzaakt door een cerebrale vasodilatatie;
- de aura-verschijnselen niet het gevolg zijn van cerebrale ischemie. Lauritzen'' postuleert dat het ohgemisch gebied en de aura-verschijnselen ontstaan door een zogenaamde
cortical spreading depression van Leao.

Spreading depression van Leao
Spreading depression (SD) is een golf van kortdurende neuronale hyperactivatie, gevolgd door een langer durende, maar volledig reversibele uitdoving van de spontane neuronale activiteit. Deze golf breidt zich langzaam uit over de cortex. Op basis van een
groot aantal klinische en pathofysiologische overeenkomsten is het goed mogelijk dat
SD ten grondslag ligt aan zowel de boven beschreven ontregehng van de cerebrale microvasculatuur als aan de aura-verschijnselen tijdens migraine-aanvallen. Recent is gebleken dat het neuro- excitatoire aminozuur- glutamaat, dat een belangrijke rol vervult b i j
het ontstaan, de uitbreiding en het in stand houden van SD, sterk verhoogd is bij patiënten met migraine met aura-\ en dat tijdens migraine-aanvallen het cerebrale Mg-h - f gehalte daalt, waardoor SD makkelijker kan ontstaan.^ Voornaamste bezwaar tegen een

Figuur 2: Spreidende oligemic: vier opeenvolgende meetmomenten
tijdens een
aanval met aura. In het gearceerde gebied is de doorbloeding
verlaagd.

migraine-
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rol voor SD bij migraine is dat het tot op heden nog niet gelukt is het voorkomen van
SD bij de mens overtuigend aan te tonen.
De Nervus Trigemi/nis als bron en mediator voor de migraine-pijn
Moskowitz en collega's^ hebben aannemelijk gemaakt dat de nervus trigeminus een essentiële rol speelt b i j het ontstaan en doorgeven van de migraine- hoofdpijn. Z i j toonden
in dier-experimenten aan dat de vijfde hersenzenuw afferente ( = sensorische) verbindingen heeft met een aantal bloedvaten o.a. in het 'harde' hersenvlies (dura mater). Deze
verbindingen bevatten diverse vaso-actieve neuro-peptiden( figuur 3). Verschillende nociceptieve stoffen kunnen de perivasculaire uiteinden van deze trigemino-vasculaire verbindingen activeren. Dit leidt in eerste instantie tot 'centrale' geleiding van het pijnsignaal en verder, via een axon-reflex, analoog aan de 'triple response van Lewis' in de
huid, tot het lokaal vrijkomen van de vaso-actieve neuropeptiden. Dit geeft weer een
neurogene ontstekingsreactie met oedeem in de dura, pijn en diverse intravasculaire veranderingen zoals aggregatie van bloedplaatjes (figuur 4). Het concept geeft een aannemelijke verklaring voor de pathofysiologische verbinding tussen de neurogene, humorale
en vasculaire aspecten van migraine. Recent is komen vast te staan dat anti-migraine
middelen zoals ergotamine, dihydergot, methysergide en de nieuwe 5-HT, - receptor
agonist sumatriptan (GR43175, zie hierna) deze neurogene ontstekingsreactie kunnen
voorkomen, waarschijnlijk door remming van het vrijkomen van de vaso-actieve peptiden. Moskowitz postuleert dan ook dat deze stoffen niet alleen werkzaam zijn door hun
vasoconstrictoire eigenschappen maar (ook) dankzij hun vermogen om neurogene ontstekingsreacties te remmen.
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NEUROGENE ONTSTEKINGSREACTIE IN DE DURA

Figuur 4: Neurogene durale ontsteking na activatie van de perivasculaire uiteinden van
de verbindingen van de nervus trigeminus met de durale vaten. Voor uitleg zie tekst.

Serotonine en
serotonine-receptoren
Diverse recente publicaties hebben de centrale rol van 5- H T en 5-HT-receptoren in de
pathofysiologie en behandeling van migraine benadrukt. Migrainepatiënten blijken een
verstoord 5- HT-metabohsme te hebben. Zowel tijdens als buiten de aanval.* Werkzame antimigraine-middelen blijken activatie van 5-HT|-receptoren gemeen te hebben' en
subcutane toediening tijdens een aanval van Sumatriptan (GR43175), een selectieve 5HT,-receptor-agonist, doet binnen 30-60 minuten alle migraine-verschijnselen verdwijnen'" (zie verder hoofdstuk V ) .
Op basis van het selectieve werkingsprofiel van Sumatriptan is het waarschijnlijk dat
dilatatie van de extra- cerebrale craniële (durale) vaten een belangrijke rol speelt b i j het
ontstaan van de symptomen tijdens de hoofdpijnfase van migraine."
Pathofysiologie van cluster headache: ook deze is nog onzeker. E r zijn bepaalde overeenkomsten met migraine maar de verschillen zijn misschien nog groter.
De kennis omtrent de pathofysiologische mechanismen bij C H is aanmerkelijk geringer
dan die bij migraine. Er zijn ontegenzeggelijk overeenkomsten tussen beide vormen van
aanvalsgewijze hoofdpijn, waarvan de belangrijkste is dat middelen als ergotamine, di-
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hydergot, methysergide en sumatriptan bij beide aandoeningen weri<zaam zijn. Hiermee
samenhangend wordt ooi? bij C H een belangrijke rol toebedeeld aan het trigeminovasculaire systeem als een final common pathway voor het ontstaan van de pijn en de
lokale autonome symptomen. Op anatomische en neuro-fysiologische gronden wordt de
lokalisatie bij C H echter meer gedacht in een beperkt gebied rondom de a.carotis ter
hoogte van de bovenste plexus sinus cavernosus.'^ Hiermee is ook goed te verklaren dat
de vasculaire en autonome afwijkingen tijdens CH-aanvaUen in een veel beperkter gebied gelokaliseerd zijn dan bij migraine-aanvallen. Feitelijk doet aan de pijn alleen het
ipsilaterale bovenkwadrant van het gelaat mee en zijn er geen cerebrale doorbloedingsstoornissen en geen algemene (autonome) ziekteverschijnselen. Meer dan b i j m i graine lijken chronobiologische factoren een belangrijke rol te spelen. Genetische factoren daarentegen spelen geen rol. Het meest in het oog springend verschil met migraine
en daardoor pathofysiologisch interessant is het feit dat O2 en lithium zeer effectieve
medicaties zijn bij C H maar absoluut niet b i j migraine; sterker nog, lithium geeft vaak
een toename van migraine-aanvallen.
Voor de behandeling van de migraine kennen we een groot aantal geneesmiddelen. Deze
verdelen we in medicijnen ten behoeve van de aanvalsbehandeling en de middelen, die
een profylactische werking hebben. Hierbij gaat het vaak om trial and error: het juiste
geneesmiddel voor zijn hoofdpijn zal proefondervindelijk moeten worden vastgesteld.
Tabel 4. Behandeling

van

migraine-aanvallen*

1. metoclopramide (Primperan) supp. 20 mg na 20-30 min. gevolgd door:
paracetamol of acetosal: 2-4 tab. van 500 mg
2. naproxen (Naprosyne): 1-2 tab. van 500 mg
3. tolfenaminezuur 1 tab. van 200 mg
4. ergotamine (Cafergot) supp. 1-2 mg.
(nooit méér dan 2 mg per week)
*

medicatie met bewezen gunstig effect.

Aanvalsbehandeling
bij migraine (tabel 4)
De behandeling van de acute migraine-aanval wordt vaak ernstig bemoeilijkt door de
gastro-intestinale resorptie- stoornissen die ook aanwezig zijn bij patiënten die niet misselijk zijn. Van metoclopramide" is aangetoond dat deze tijdens een migraine-aanval de
resorptie van oraal ingenomen paracetamol en acetylsaheylzuur doet toenemen. Van belang is eerst de zetpil te zetten en pas na 20- 30 min. het analgeticum per os in te laten
nemen. De combinatie is, gezien het gunstige bijwerkingenprofiel, eerste keus. Bij onvoldoende werkzaamheid kan naproxen'' (500-1000 mg) of tolfenaminezuur'-' (200 mg), al
dan niet in combinatie met metoclopramide, geprobeerd worden.
Mocht ook dit falen dan zit u vooralsnog vast aan het voorschrijven van ergotaminepreparaten per suppositorium.'' Helaas kennen deze preparaten een per individu sterk
wisselende effectiviteit en talrijke ernstige bijwerkingen, zowel kort na inname (braken,
diarree, krampen, algemeen gevoel van malaise, etc.) als na chronisch gebruik (ergotisme en ergotamine-afhankelijke chronische hoofdpijn).
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Echt ergotisme is zeldzaam, maar ergotamine- afhankelijlse hoofdpijn komt frequent
voor en kan al optreden bij gebruik van 2 mg ergotamine per week, d.w.z. één cafergot
zetpil (zie hierna). Een typisch verhaal hierbij is dat de patiënt elke dag b i j het opstaan
al het gevoel heeft dat er een migraine-aanval opkomt. H i j / z i j neemt dan dagelijks, vaak
al uit voorzorg op vaste tijdstippen, één of meer ergotaminebevattende preparaten. De
hierdoor opgewekte dagelijks terugkerende hoofdpijn lijkt op migraine, maar is het niet,
en kan ook niet met migraine-profylactica of andere anti-migrainemiddelen bestreden
worden. De vicieuze cirkel kan alleen worden doorbroken door het gebruik van ergotamine radicaal te staken.'-^
Het is onjuist te veronderstellen dat er een 'veilige dosis' van 10 mg ergotamine per
week is, zoals de bijsluiters en de officiële richtlijnen ons willen doen geloven. Door de
per individu sterk variabele biologische beschikbaarheid, metabohsatie en complexe farmocologie van ergotaminen kan voor de een 2 mg al te veel zijn terwijl voor de ander
10 mg geen noemenswaardige bezwaren geeft. Dit laatste is overigens eerder uitzondering dan regel.'''
Gouden stelregels bij het voorschrijven van ergotamine- bevattende preparaten zijn
dan ook: probeer altijd eerst het effect van een halve dosis (1 mg) uit en laat de patiënt
nooit meer dan 2 mg ergotamine per week gebruiken. Omgekeerd geldt dat als een patiënt méér dan 6 migraine-achtige aanvallen per maand heeft, er vrijwel géén sprake
(meer) is van migraine, maar veel eerder van ergotamine- geïnduceerde h o o f d p i j n (tabel
4).
Profylactische
therapie van
migraine-aanvallen
Hiervoor gelden de volgende algemene regels:
- De effectiviteit van de diverse profylactica is ongeveer gelijk als we die voor groepen
migrainepatiënten berekenen (50-60%). Voor de individuele patiënt is het helaas niet te
voorspellen welk medicament effectief zal zijn. In de praktijk moet dus vaak met trial
and error, op geleide van eventuele contra-indicaties, de juiste therapie worden gezocht.
Hierbij moet elk medicament wel een kans krijgen zijn eventuele werkzaamheid te tonen.
Dit betekent dat elk medicament minimaal 3 maanden achtereen geprobeerd moet worden, in een adequate dosering, alvorens een uitspraak te kunnen doen over de effectiviteit, uiteraard mits de bijwerkingen dit toelaten. Met name propranolol" wordt vaak in
te lage doseringen voorgeschreven uit angst voor de bijwerkingen. Meestal is 80 mg/dag
voldoende, doch sommige patiënten blijken 120 mg/dag nodig te hebben.
- Van géén der middelen is het antimigraineuze werkingsmechanisme bekend.
- profylactica dienen pas gegeven te worden bij een aanvalsfrequentie van 3 of meer per
maand, als de aanvallen niet goed genoeg reageren op de aanvalsmedicatie, en als de patiënt het zelf ook w i l .
- Registratie van de aanvalsfrequentie (hoofdpijn-dagboek) voor en tijdens behandehng
kan van nut zijn. Hierbij moet de patiënt wel goed onderscheid maken tussen echte
migraine- aanvaUen en eventuele andersoortige hoofdpijnen.
- B i j de beoordeUng van de werkzaamheid moet hier ook goed onderscheid gemaakt
worden. Spanningshoofdpijn en medicatie- afhankelijke hoofdpijn reageren immers niet
op migraine- profylactica en indien er niet specifiek naar het effect op de migraine aanvallen wordt gevraagd, kan ten onrechte de indruk ontstaan dat het voorgeschreven preparaat niet werkzaam is.
- B i j de veel voorkomende combinade van migraine met (vrijwel) dagelijkse hoofdpijn
moet gedacht worden aan de mogelijkheid dat de patiënt (vrijwel) dagelijks analgetica
en/of ergotaminen gebruikt. Het is aangetoond dat het dagelijks gebruik van ergotaminen maar ook van eenvoudige pijnsrillers als acetosal, paracetamol o f glifanan, kan in-
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terfereren met de werkzaamheid van migraine-profylactica. Het staken van deze chronische medicatie doet de effectiviteit van de migraine- profylactica aanzienlijk toenemen
en de dagelijkse hoofdpijn afnemen.
- Profylactica mogen nooit langer dan 9-12 maanden achtereen worden gegeven. I n principe vertoont elke migrainepatiënt natuurlijke schommelingen in zijn/haar aanvalsfrequentie.
Tabel 5 is een overzicht van de migraine-profylactica met aangetoonde werkzaamheid.
De volgorde geeft m i j n voorkeur weer. Propranolol geeft de grootse kans op aanvalsreductie en/of vermindering van de ernst van de aanvallen, met een aanvaardbare kans
op bijwerkingen. Pizotifeen'' is in het algemeen minder werkzaam, maar geeft ook minder kans op bijwerkingen. Flunarizine"^ daarentegen geeft weer meer kans op bijwerkingen, die vaak erg lastig kunnen zijn; met name de stemmingsveranderingen zijn berucht
en de gerede kans hierop bij migraine-patiënten maakt het noodzakelijk de patiënt regelmatig te controleren. Methysergide'' is waarschijnlijk het meest effectieve migraineprofylacticum, doch kent, weliswaar zeldzame, ernstige bijwerkingen bij langdurig gebruik. Het is verstandig het medicament nooit langer dan 5-6 maanden achtereen voor
te schrijven. Na een 2 maanden durende methysergide-vrije periode kan men het gebruik
ervan weer veihg hervatten voor een volgende periode van 5-6 maanden. B i j (nietchronische) C H is methysergide wel eerste keus omdat de te behandelen periodes zelden
langer dan drie maanden duren en het middel effectief is in het bestrijden van de aanvallen.
Tabel 5. Profylactische

therapie bij

migraine*

1. propranolol (Inderal): 2-3 dd 40 mg
2. pizotifeen (Sandomigran): 1 dd 1.5 mg a.n.
3. flunarizine (Sibelium): 1 dd 10 mg a.n.
4. methysergide (Deseril): variërend
NOOIT E R G O T A M I N E N !
*

medicatie met bewezen gunstig effect.

Korte termijn
profylaxe
Patiënten die hun aanval voelen aankomen door premonitory signs kunnen baat hebben
bij het direct innemen van 40 mg domperidone' bij de eerste waarschuwingstekenen.
Hierdoor zetten de aanvallen vaak niet door. Deze handelswijze valt ook te overwegen
bij die patiënten, bij wie migraine-aanvallen geprovoceerd worden door specifieke hchamelijke inspanningen, zoals hardlopen, squashen o f de coitus.
Patiënten met migraine-aanvallen, die altijd gekoppeld aan de menstruatie optreden
(menstruele migraine), komen in aanmerking voor kortdurende kuren met oestradiol-gel
ten tijde van de menstruatie. Patiënten dienen dan vanaf 48 uur voor de te verwachten
aanval, dagelijks gedurende 7 dagen, de huid van de beide armen, schouders en de buik
in te smeren met 2.5 g gel met daarin 1.5 mg oestradiol. Na het opsmeren dient er 5 min.
gewacht te worden om de gel te laten opdrogen, alvorens de kleren aan te trekken. Op
deze wijze wordt bereikt dat de fysiologische abrupte oestrogenendaling wordt vertraagd
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en over een tijdsduur van 7 dagen wordt uitgespreid. Klinisch wordt hiermee een significante daling van de aanvalsfrequentie bereikt. Andere toedieningswijzen van oestrogenen, evenals de toediening van progestagenen hebben in dit opzicht altijd gefaald. Ze
leiden meestal alleen tot een kortdurend uitstel van de aanval. Het voorschrijven van de
pil in dit kader is zinloos.
Coagulatie en chirurgische
therapieën
Deze, de laatste tijd sterk in belangstelhng van de
lekenpers staande therapieën, waarbij een bepaalde hoofd- of hersenzenuw wordt doorgebrand of doorgesneden, vallen voor wat betreft echte migraine en C H onder het kopje
'nutteloze en onbewezen exercities'. Het is onbegrijpelijk dat dergelijke therapieën met
veel aplomb richting pubhciteit kunnen worden gestuurd, zonder dat er sprake is van
enig (wetenschappelijk verantwoord) aangetoond gunstig effect.
Algemene
adviezen
l n het algemeen hebben adviezen ter vermijding van bepaald voedsel en drank weinig
nut ten aanzien van het voorkomen van migraine-aanvallen. Deze adviezen leiden er alleen maar toe dat de patiënt een uiterst neurotisch leefpatroon gaat krijgen. Het is nog
nooit overtuigend aangetoond dat migraine-aanvallen te provoceren zouden zijn met bepaald voedsel o f drank, alle zogenaamde gecontroleerde studies en soms zeer absolute
ideeën van patiënten zelf ten spijt. Olesen meldt dan ook dat de enige manier om
migraine- aanvaUen betrouwbaar op te wekken (b.v. voor research doeleinden) is het
doen van een directe carotispunctie (!). Het gebruik van alcohol kan bij migrainepatiënten die niet gewend zijn alcohol te drinken, wel leiden tot hoofdpijn- klachten, zonder
dat er sprake is van migraine.
Aanvalsbehandeling van cluster headache: de cluster headache is een moeilijk te behandelen kwaal. De aanval kan worden gecoupeerd met zuurstof of met ergotamine, terwijl
de profylaxe kan worden uitgeprobeerd met de migrainemiddelen.
Aanvalsbehandeling van cluster headache
De beste methode om een CH-aanval te onderdrukken is het direct inademen van 100%
O2, 7 L / m i n . gedurende 15 min. per kapje (en niet per neussonde), in zittende houding.
Hiermee is in 70% van de gevaUen de aanval binnen 10 min. over. Het handigst voor
de patiënt is om thuis een grote zuurstofcyUnder te hebben en indien nodig een kleine
cyUnder voor op het werk.
Mocht dit beleid falen, of in die gevaUen dat zuurstof niet bij de hand is, kan ergotaminetartraat sublinguaal worden voorgeschreven. De patiënt dient bij het begin van een
aanval een 1 mg tablet onder de tong te leggen en te laten oplossen. Eventueel kan dit
na 10 min. nog 1-2 maal worden herhaald. Het voorschrijven van ergotamine als suppositorium bij C H is onjuist en overbodig. Er zijn immers bij C H geen resorptie- of misselijkheidsproblemen en de rectale toedieningsvorm geeft een tragere en incompletere resorptie van ergotamine. In tegenstelling tot bij migraine is het risico op rebound- headache nauwelijks aanwezig. Toch is het verstandig om bij chronische C H niet meer dan
10 mg ergotamine per week te laten gebruiken, ter voorkoming van ergotisme.
Als laatste redmiddel valt lokale applicatie van de fossa sfenopalatinum met 1-2 ml
van een 4% lidocaïne-oplossing te proberen." Dit is echter lastig en vereist veel
coöperarie van de patiënt, met name om zijn hoofd in de juiste positie te houden.
Van dihydroergotamine nasal spray wordt in diverse pubhcaties uit m.n. Frankrijk en
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Denemarken gunstig effect geclaimd. Het is naar m i j n weten echter niet in Nederland
verkrijgbaar.
Profylactische behandeling bij clusterheadache
Aangezien een clusterperiode in principe niet langer aanhoudt dan enige maanden en de
ernstige bijwerkingen van methysergide pas optreden na langdurig gebruik, is dit middel
bij de echte clustervorm van C H het middel van eerste keuze. B i j het begin van een
clusterperiode moet de patiënt snel in een week tijd opkUmmen naar 3 dd 2 mg en dan
aan het einde van zo'n periode (nooit langer dan 6 maanden) de methysergide weer langzaam in een paar weken tijd uitsluipen. Bij falen van methysergide kunnen pizotifeen
tot 2-3/dag of flunarizine tot 10 mg/dag worden geprobeerd.
In die gevallen waarbij de aanvallen steeds op een vast tijdstip optreden b.v. 90 min.
na het inslapen (d.w.z. tijdens de eerste REM-slaap, hetgeen vaak voorkomt), valt het
te proberen één uur voor het slapen gaan ergotamine 2 mg per os in te laten nemen.
Mocht geen van deze middelen effect sorteren dan kunnen hthium en/of prednison
worden geprobeerd. Dit zijn specialistische behandeUngen en vaUen buiten het bestek
van dit artikel.
Therapieën zonder bewezen gunstig effect
Langdurige histamine-desensitisatiekuren, evenmin als chemische, elektrische o f chirurgische doorsnijding van één of meerdere hersenzenuwen, hebben ooit bewezen enig aanhoudend gunstig effect te geven bij C H . Bij chirurgische doorsnijding van de vijfde hersenzenuw is het gevaar op cornealaesies t.g.v. cornea-anesthesie niet denkbeeldig.'^ Opgemerkt dient te worden dat bij een echte trigeminus neuralgie dergelijke therapieën wel
hun waarde bewezen hebben.

Deze tekening - door een patiënt met clusterhoofdpijn
Bron: Hoofdzaken, juli 1990, nr. 3.

gemaakt

- geeft een aanval

weer.
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A Igemene adviezen
In tegenstelling tot bij migraine is bij C H bet aanvalsinducerend effect van alcohol en
andere vaatverwijdende stoffen zoals nitroglycerine wel aangetoond. Het verblijven op
grote hoogten, met de daarmee gepaardgaande hypoxie, is eveneens een bekende aanvalsuitlokker. Dit geldt ook voor lange-afstandsvluchten, waarbij de
druk in het
vhegtuig ongeveer gelijk is aan die op 2500 meter.
Ter profylaxe van een door een vliegreis geïnduceerde aanval kan de patiënt 2 mg ergotamine innemen, één uur voor de vlucht. Opvallend is dat al deze factoren eigenlijk alleen aanvaUen kunnen uitlokken als de patiënt in een clusterperiode is. Daarbuiten zal
hij er geen last van hebben.
Nieuwe behandelingsmogelij kheden
Een veel belovende recente ontwikkeling is om migraine aanvallen met zogenaamde selectieve 5-HT,- receptoragonisten te behandelen. Deze stoffen hebben een ergotamineachtig vasoconstrictoir effect op de arterioveneuze anastomosen in het carotisvaatbed,
maar missen door hun selectiever farmacologisch profiel de farmacologische en klinische
effecten op hart- en perifere bloedvaten." De eerste khnische trials b i j enkele duizenden patiënten met het GR43175 (Sumatriptan), bevestigen de hooggespannen verwachtingen. Subcutane toediening van sumatriptan kon in circa 80% van de patiënten een
migraine-aanval binnen een uur volledig of vrijwel volledig onderdrukken, zonder dat
dit gepaard ging met belangrijke bijwerkingen.'°' " Na orale toediening lagen de effectiviteitspercentages iets lager (70%) maar nog altijd indrukwekkend. Recent werd aangetoond dat ook CH-aanvallen gunstig reageren op subcutane toediening van sumatriptan.
Uiteraard zeggen deze resuhaten nog niets over de effectiviteit en eventuele bijwerkingen
na langdurig herhaalde toedieningen, maar de bevindingen tot dusver zijn belangwekkend en bemoedigend. Het vaU te verwachten, dat binnen 1-2 jaar migraine- en C H aanvallen effectief bestreden kunnen worden met een subcutane zelftoediening - m.b.v.
een auto-injector, analoog aan de diabetespen - van een vertegenwoordiger uit de klasse
der 5-HT|-receptoragonisten.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Primperan
Naprosyne
Rocictyn
Cafergot P B
Inderal
Sandomigran
Sibelium
Deseril
Motilium

Referenties:
Ferrari M D , Odink J , Bos K D , Malessy M J A , Bruyn G W , Neuro-excitatory plasma aminoacids are elevated in
migraine. Neiiroiogy
1990; in druk.
Ferrari M D , Odink J , Tapparelli C , Van Kempen G M J , Pennings E J M , Bruyn G W . Serotonin metabolism in
migraine. Neiiroiogy 19S9a; 39: 1239-1242.
Ferrari M D , E M Bayliss, S. Ludlow, A J Pelgrim. Subcutaneous GR43175 in the treatment of acute migraine:
an international study. Ceplialalgia 1989b; (Suppl.10): 348-349.
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Tabel 1. Migraine:
•
-

-

indeling en diagnostische

criteria

Migraine zonder aura
Hoofdpijn-aanvallen die (onbefiandeld) 4-72 uur duren.
De hoofdpijn moet voldoen aan minstens 2 van de volgende karakteristieken:
O éénzijdig
o kloppend/pulserend
O ernstig (d.w.z. belemmert in dagelijkse activiteiten en/of naar bed moeten)
o toename van de ernst bij eenvoudige hchamelijke activiteit zoals traplopen
Minstens één van de volgende bijverschijnselen:
o misselijkheid en/of braken
O foto- en fonofobie

50

• Migraine met aura
• Migraine met typiscti aura
- Eén of méér passagère focale neurologische symptomen (PFNS).
- Het neurologisch symptoom ontwikkelt zich geleidelijk, over een periode van >
4 min, of 2 o f meer symptomen volgen elkaar op.
- Geen der PFNS duurt langer dan 60 min.
- H o o f d p i j n , die begint binnen 60 min. na het verdwijnen van de PENS, of reeds
voor of tijdens de PFNS aanwezig is.
- De PFNS betreffen één o f meerdere van de volgende verschijnselen:
O homonieme visuele stoornissen
O éénzijdige paraesthesieën/doof gevoel
O éénzijdige parese
o afasie
Opmerking: indien de PFNS langer dan 60 min. duren spreekt men van 'migraine met
verlengd aura' en indien de PFNS binnen 4 min. qua ernst en uitgebreidheid maximaal
zijn spreekt men van 'migraine met acuut optredend aura'. I n beide gevallen dient een
onderliggend lijden uitgesloten te worden.
• Basilaris-migraine
- Criteria als b i j migraine met aura, maar
- Minstens 2 van de volgende symptomen:
O zowel bitemporale als binasale gezichtsveldstoornis
O dysarthrie
O vertigo
O tinnitus
o gehoorverlies
O diplopie
o ataxie
O bilaterale paresthesieën
O bilaterale paresen
O bewustzijnsdahng.
Bijzondere vormen: zie volledige versie (Headache Classification Committee of the I n ternational Headache Society (Olesen J et al). Classification and Diagnostic Criteria for
Headache Disorders, Cranial Neuralgias and Facial Pain. Cephalalgia 1988; 8: suppl. 7).
• Complicaties van migraine
• Status migrainosus
- Minstens 5 aanvallen gehad die voldeden aan de criteria voor migraine zonder
aura, of minstens 2 aanvallen gehad die voldeden aan de criteria voor migraine
met aura, maar:
- De hoofdpijn van de huidige aanval duurt > 72 uur en is (vrijwel) continue aanwezig, onderbreking door slaap niet meegeteld.
Opmerking: vaak geassocieerd met misbruik van ergotaminen.
• Migraineus infarct
- Minstens 2 aanvallen gehad die voldeden aan de criteria voor migraine met aura.
- De huidige aanval voldoet ook aan die criteria, maar:
- De neurologische uitvalsverschijnselen zijn niet volledig hersteld binnen 7 dagen,
en/of infarct op C T / M R I zichtbaar in passend gebied.
- Geen aantoonbare andere oorzaken voor infarct.

S C H A A T S E N OP D E C O M P U T E R
door
G. J . van Ingen Schenau

Inleiding
Op oude prenten en schilderijen van winterlandschappen zijn vaak schaatsende mensen
te zien. A l eeuwenlang is schaatsen verbonden aan de winters in de Lage Landen. Naast
volksvermaak was het voortbewegen op de schaats ook een effectieve manier om grote
afstanden af te leggen, omdat begaanbare wegen dikwijls ontbraken. In de laatste eeuw
heeft het schaatsen zich ontwikkeld als een sport waarbij een groot atletisch vermogen
en een uitgebalanceerde techniek samen gaan. Dit garandeert een interessant studieobject voor inspanningsfysiologen en biomechanici. Met wetenschappelijk onderzoek
naar de achtergronden van de energieproductie door de spieren en het energieverlies aan
lucht- en ijswrijving hopen zij meer inzicht te krijgen in de prestaties geleverd door de
atleten op het ijs.
Afzetmechanica
l n vergelijking met andere sporten is de manier waarop bij het schaatsen wordt voortbewogen volstrekt uniek. Bij hardlopen bijvoorbeeld wordt er tijdens de pas tegen een vast
punt op de grond afgezet. Om in voorwaartse richting te lopen geschiedt de afzet i n zuiver achterwaartse richting. Door de bekende wet actie = -reactie ontvangt de atleet door
de achterwaartse afzet een reactiekracht die voor de voortstuwing zorgt.
Bij schaatsen is dat anders. Uitgezonderd de start wordt er tijdens de schaatsslag opzij
afgezet, terwijl de schaats over het ijs naar voren glijdt. Er wordt dus tegen een naar
voren bewegend punt afgezet. Als je naar voren glijdt is het principieel onmogelijk om
naar achteren af te zetten. Een schaatser zet zich dan ook af in een richting loodrecht
op de glijrichting van de schaats. De afzetkracht moet dus liggen in het X - Z vlak loodrecht op de glijrichting Y (zie figuur 1). Deze afzetkracht heeft een vertikale component
F „ die ongeveer gelijk is aan het lichaamsgewicht en een horizontale component F^ die
het Uchaamszwaartepunt een versnelling geeft in X-richting. Door de snelheden in het
horizontale vlak af te beelden in een vektorvoorstelling, kunnen we het effect van de afzet in X-richüng duidelijk zien (Figuur 2). Als de snelheid van het Uchaamszwaartepunt
vlak vóór de afzet wordt afgebeeld met V, en de snelheid van het hchaamszwaartepunt
ten opzichte van de afzetschaats met V2 dan geeft een sommatie van deze twee vektoren
de nieuwe snelheid en richting van het lichaamszwaartepunt V3 na de afzet. Door afwisselend met het hnkerbeen naar links en met het rechterbeen naar rechts af te zetten

Lezing gehouden voor de Kon. M i j . voor Natuurlcunde " D i l i g e n t i a " te 's-Gravenhage op 18 november 1991. Opgenomen in de Natuurkundige Voordrachten, Nieuwe Reeks nr. 70.
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Figuur i
Een schaatser maakI zijn afzet terwijl de schaats naar voren glijdt. Hierdoor is het alleen mogelijk om in X nchtmg, naar opzij, af te zetten. De afzetkracht heeft hierdoor twee componenten, de F en de F component
waarvan de grootte bepaald wordt door afzethoek a. De
component veroorzaakt de voortstuwing.
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Figuur 2
De afzei bij het schaatsen l;an het best begrepen worden met een vectordiagram. Doordat de schaatser in zijwaartse richting afzet wordt de nieuwe snelheid en richting van de schaatser (Vj bepaald door een sommatie van de
vectoren V, en V j . De stickdiagrammen laten een afzei zien van een boven- en een zijaanzicht.

gaat de schaatser met een zigzag beweging naar voren. Naarmate de schaatser zich met
een grotere snelheid naar opzij afzet, zal zijn voorwaartse snelheid groter worden. Die
zijwaartse snelheid is direct gerelateerd aan de hoeveelheid energie, ofwel arbeid, die de
schaatser in de afzet levert. Uit onderzoek blijkt dat deze arbeid per afzet een zeer belangrijke prestatiebepalende factor is. Hoe meer arbeid een schaatser per afzet kan leveren, hoe beter h i j als schaatser is. Naast een explosievere afzet kan de arbeid vergroot
worden door niet omhoog (in
richting) maar goed opzij af te zetten (in F^ richting.

54

zie figuur 1), met andere woorden, de hoek a die liet afzetbeen maakt met het ijsoppervlak moet tijdens de afzet zo klein mogelijk zijn. Bij techniekanalyses van zowel subtopals topschaatsers blijkt deze hoek a keer op keer één van de meest belangrijke
schaatstechnische variabelen te zijn. Zelfs analyse van filmbeelden gemaakt bij een zeer
homogene groep schaatsers, zoals tijdens de Olympische Spelen, laat zien dat deze hoek
o: zeer goed correleert met prestatie. Het vermogen dat de schaatser nuttig gebruikt om
vooruit te komen, is gelijk aan de arbeid per afzet, vermenigvuldigd met de slagfrequentie.
Wrijving
Alle bewegingen op aarde worden in meer of mindere mate gehinderd door wrijving.
Wrijving kan het best opgevat worden als botsingen van een bewegend object met zijn
omgeving. B i j het schaatsen is er sprake van wrijving tussen schaats en ijs en tussen het
hchaam en de lucht. De krachten als gevolg van wrijving zijn niet constant. De luchtwrijving is o.a. sterk afhankelijk van de snelheid van de schaatser t.o.v. de lucht en de ijswrijving is o.a. afhankelijk van de ijskwaliteit.
Tijdens het schaatsen moet de schaatser vermogen leveren om deze twee wrijvingskrachten te overwinnen. Bij topschaatsers gaat 3/4 deel van het geproduceerde vermogen verloren aan lucht wrijving en 1/4 deel gaat verloren aan ijswrijving.
IJswrijving
Als twee voorwerpen over elkaar heen schuiven zoals bv. de schaats over het ijs, is er
sprake van een krachtenspel waarbij de wrijvingskracht gerelateerd is aan de kracht
waarmee de twee voorwerpen tegen elkaar aangedrukt worden en aan de aard van de
contact-oppervlakken. Deze relatie:
Fij.

=

^< N

waarbij F^^ de ijswrijvingskracht, ;i de wrijvingscoëfficiënt en N de normaalkracht uitgeoefend door de schaats op het ijs is, laat zien dat de wrijvingscoëfficiënt (p) onafhankelijk is van het geometrisch aanrakingsoppervlak van de twee voorwerpen, n is een
constante die afhankelijk is van de aard van de twee contact-oppervlakken (het ijs en
het metaal van de schaats).
Om deze constante tijdens het schaatsen te bepalen moeten zowel de afzetkracht, uitgeoefend door de schaatser als de ijswrijvingskracht gemeten worden. Bij de Vrije Universiteit in Amsterdam is een schaats ontwikkeld, uitgerust met sensoren en een computer, die tijdens het schaatsen deze krachten kan registreren en de ijswrijvingscoëfficiënt
kan berekenen. De grootte van de ijswrijvingscoëfficiënt variëert tussen de 0.003 en
0.007. De wrijvingscoëfficiënt heeft dezelfde orde van grootte als de rolwrijvingscoëfficiënt van een racefiets.
Het is een algemeen aanvaard gegeven dat wrijving tussen twee over elkaar glijdende
oppervlakken wordt veroorzaakt door adhesie en plastische- en elastische deformatie
van de twee oppervlakken. Een smeermiddel tussen de oppervlakken kan de oppervlakken scheiden waardoor zowel adhesie als deformatie kleiner wordt. Dit heeft een lagere
wrijving tot gevolg. In de literatuur zijn aanwijzingen te vinden dat de lage weerstand
bij het schaatsen en skiën worden veroorzaakt door een dunne waterfilm tussen ijs en
schaats of ski.
Over de mechanismen die het dunne laagje water doen ontstaan bestaat echter onze-
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Figuur 3
Metingen met een speciaal ontworpen meetschaals laten zien dat de ijswrijvingscoëfficiënt afhankelijk is van de
ijstemperatuur. De optimale ijstemperatuur voor schaatsen is ± - 7 ° C .

kerheid. De oudste theorie gaat uit van het ontstaan van het laagje water als gevolg van
de druk tussen schaats en ijs. Druk verlaagt immers het smeltpunt van ijs met 0.0074°C
per atmosfeer. Bij voldoende druk kan het smeltpunt de ijstemperatuur benaderen en
ijs doen smelten. Het smeltwater kan dienen als smeermiddel. De druk onder de schaats
is ongeveer 150 atmosfeer, wat een smeltpunt verlaging van 1.1 °C tot gevolg kan hebben. Dit betekent dat bij ijs kouder dan -1.1 °C deze theorie geen uitkomst biedt.
Een andere theorie suggereert dat de warmte die vrijkomt bij het wrijvingsproces het
ijs doet smelten en het vrijgekomen water kan dan dienen als smeermiddel. De hoeveelheid energie die vrijkomt bij wrijving is makkelijk te berekenen: de wrijvingskracht maal
de schaatssnelheid. Het is ingewikkelder te bepalen hoe deze warmte verdeeld wordt over
de schaats en het ijs. Doordat het metaal van de schaats vele malen beter de warmte geleid dan ijs, zal het merendeel van de geproduceerde warmte aan de omgeving worden
overgedragen via de schaats en zodoende weinig of geen ijs doen smelten. Uit berekeningen aan de energiestromen blijkt dat het ijsoppervlak onder de schaats maar enkele tienden van graden in temperatuur kan stijgen. Ook deze theorie kan dus geen sluitende verklaring geven voor het ontstaan van water tussen schaats en ijs.
Michael Faraday ontdekte in de vorige eeuw dat ijs een waterig laagje aan de oppervlakte had, zelfs b i j vele graden onder het vriespunt. Recenter onderzoek toont aan dat
de grenslaag tussen ijs en lucht andere eigenschappen bezit dat het ijs binnenin. De
grenslaag vertoont vloeibare eigenschappen terwijl het nog de vaste aggregatie toestand
bezit. Dit waterige laagje zou kunnen dienen als smeermiddel en de lage wrijving tussen
ijs en andere materialen kunnen verklaren. Volgens metingen is het waterige laagje op
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het ijsoppervlak vlak bij het vriespunt ongeveer 50 moleculen dik. Bij dalende temperatuur wordt het laagje snel kleiner. Het ijs zou dus het beste moeten glijden dicht bij het
vriespunt. Het is echter ook bekend dat ijs zachter wordt naarmate de temperatuur dichter bij nul komt. Dit betekent dat de schaats dieper in het ijs zakt en dus een grotere
deformatiewrijving zal ondervinden. Dus enerzijds moet het ijs warm zijn om een dikker
"water laagje" te hebben en anderzijds moet het ijs zo koud mogelijk zijn, want dan
is het harder.
Uit metingen met de ontwikkelde meetschaats blijkt dat deze twee mechanismen een
U vormig verband veroorzaakten tussen ijstemperatuur en ijswrijving (Figuur 3). De optimale ijstemperatuur voor schaatsen blijkt ± -7°C te zijn.
Luchiwrijving
De grootste wrijvingskracht die de schaatser moet overwinnen is de luchtwrijving. De
luchtwrijving ontstaat doordat het hchaam een snelheid heeft t.o.v. de lucht. De luchtwrijving is te splitsen in wrijvingsweerstand en vormweerstand.
Wrijvingsweerstand ontstaat doordat de luchtstroom langs het lichaam een andere
snelheid en richting heeft dan het lichaam zelf. De lucht glijdt langs het lichaam en er
ontstaat een snelheidsgradiënt tussen het lichaam en de lucht. De luchtlaagjes met verschillende snelheden oefenen een kracht op elkaar en op het lichaam uit. De kracht uitgeoefend op het lichaam is sterk afhankelijk van de ruwheid van het oppervlak, de kleding.
Gladde schaatspakken die door wedstrijdschaatsers worden gebruikt verminderen de
wrijvingsweerstand van de lucht.
De andere component van de luchtwrijving is de vormweerstand. Deze component is
het grootst. De vormweerstand vindt zijn oorsprong in de turbulentie van de lucht veroorzaakt door de schaatser. Deze turbulentie is het grootst achter het lichaam. Daar ontwikkelt zich een zogenaamd zog met hoge luchtstroomsnelheden. Volgens de wet van
Bernoulli heeft dit een drukverschil voor en achter het hchaam tot gevolg. Dit drukverschil veroorzaakt een tegenwerkende kracht. Belangrijk voor deze kracht is het frontale
oppervlak ( A p ) van de schaatser. Hoe kleiner dit oppervlak, te meten als het oppervlak
binnen de contouren van een frontale foto, hoe kleiner de tegenwerkende kracht. Bij
sterke wind in de rug werkt de kracht natuurlijk precies in andere richting.
De mate van turbulentie achter het lichaam is sterk afhankelijk van de vorm en de
houding van het lichaam. Deze vorm is beter bekend als de stroomlijn en wordt uitgedrukt met de vormweerstand coëfficiënt C j . De best denkbare stroomlijn is de druppelvorm. Bij deze vorm ontstaat een minimum aan turbulentie achter het object. De
waarde van een druppelvormig object is ongeveer 0.1. Een zeer ongunstige vorm is een
vlakke plaat (C^ = 1.3). Achter de plaat ontstaan grote wervelingen en een zog met als
gevolg een groot drukverschil tussen voor en achterkant van de plaat en dus een grote
tegenwerkende kracht. De stroomlijn van een schaatser is allerminst ideaal. Schaatsers
hebben een C^, waarde tussen de 0.8 en 1.0, afhankelijk van de schaatshouding.
Een belangrijk fenomeen bij de vormweerstand is de manier waarop de lucht langs het
lichaam stroomt. Als de lucht lang contact houdt met het lichaam, de lucht b l i j f t aan
het hchaam kleven, zal de zogvorming minder zijn en daardoor de C^, kleiner.
Windtunnelexperimenten hebben aangetoond dat het mogelijk is om de lucht langer
aan het lichaam te laten kleven door op bepaalde plaatsen op het lichaam de schaatspakken te voorzien van oneffenheden. Deze oneffenheden (ruw textiel) veroorzaken
grenslaagturbulenties die de zogvorming en daardoor de C^ verminderen. De toename
in wrijvingsweerstand als gevolg van de ruwheid van de kleding wordt ruimschoots gecompenseerd door een afname in de vormweerstand. De zogvorming is echter ook af-
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hankelijk van een andere variërende eenlieid, het Reyiiolclsgetal. Bij lage snellieden heeft
het Reynoldsgetal weinig invloed en is de Q, voor het schaatsen min of meer constant.
Bij hogere snelheden treedt er als gevolg van een veranderend Reynoldsgetal een daling
op van de Q waarde. De C j waarde is dus snelheidsafhankelijk.
Een laatste grootheid die de luchtwrijving beïnvloedt is de luchtdichtheid {Q). Hoe
kleiner de luchtdichtheid (afhankelijk van de luchtdruk en hoogte) hoe kleiner de w r i j ving.
De totale lucht wrijvingskracht kan nu beschreven worden met:
Fiuchi =

0.5

Ap

Q v^

waaruit blijkt dat er een exponentiële relatie bestaat tussen de snelheid (v) en de ondervonden luchtwrijvingskracht. Met windtunnel experimenten is de invloed van de schaatshouding en postuur op A p en
bepaald. Samen met de ijswrijvingskracht, welke gemeten is met de speciale meetschaats, bepaalt de luchtwrijvingskracht de grootte van de
door de schaatser te overwinnen krachten.

Energie
De energie nodig om de wrijvingskrachten te overwinnen moet geleverd worden door de
spieren van de schaatser. Spieren kunnen alleen energie leveren als zij via het centraal
zenuwstelsel een electrische prikkel krijgen en daardoor contraheren. Deze spiercontracties vergen een hoeveelheid metabole energie; energie die vrijkomt door oxydatie van
brandstoffen. De omzetting van de via ons voedsel aangevoerde brandstoffen tot de
voor de beweging bruikbare energie kan via een aantal verschillende stappen verlopen.
Zo kan er in de spieren energie vrijgemaakt worden met en zonder toevoeging van
zuurstof, de zogenaamde aerobe en anaerobe verbrandingsmechanismen. Met verschillende inspanningsfysiologische testen is het vermogen dat door de beide systemen vrijgemaakt kan worden, te meten. Dit vermogen is trainbaar en is een belangrijke parameter
voor het leveren van topprestaties.
Voor een beter begrip van de energiestromen bij het schaatsen is het beter om de termen lucht- en ijswrijvingskracht te verlaten en alleen te spreken over het vermogen
(kracht x snelheid) nodig om die krachten te overwinnen. Dit benodigde vermogen is
sterk afhankelijk van de schaatssnelheid. Aan de andere kant is het vermogen dat de
schaatser maximaal kan leveren beperkt door de fysiologische systemen van het lichaam.
De beperkingen van de vermogensproductie en de snelheidsafhankelijkheid van het vermogensverlies heeft tot gevolg dat er voor iedere schaatser een relatie bestaat tussen vermogensproductie en schaatssnelheid.

Computer

simulaties

Als de schaatser een bepaalde snelheid heeft, verliest hij dus vermogen aan lucht- en
ijswrijving. Als hij de snelheid constant wil houden, moet hij dit bepaalde vermogen leveren. Levert de schaatser meer vermogen als er verloren gaat aan wrijving, dan zal zijn
snelheid toenemen tot een niveau waarbij er weer een balans bestaat tussen vermogensproductie en vermogensverlies. En andersom, als de schaatser minder vermogen
produceert dan hij verliest, zal zijn snelheid dalen tot een nieuw evenwicht tussen productie en verlies is bereikt. Deze vermogensbalans is te schrijven als:
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Pprod - P|uci„ - Pijs =

d0.5mvVdt

waarbij Pprod. Piucht en Py^ respectievelijk de vermogensproductie door de schaatser en
vermogensverlies aan lucht en ijswrijving is en d0.5mv2/dt de verandering in kinetische
energie (en dus snelheid) van de schaatser.
Dit uitgangspunt is gebruikt bij het maken van een computersimulatiemodel dat de
snelheid en dus de eindtijden van schaatsers op een bepaalde afstand berekent. Voor
zo'n berekening van iemands snelheidsverloop tijdens de race heb je informatie nodig
over de energieproductie en de wrijvingsverhezen van de schaatser. De hoeveelheid energie die beschikbaar komt bij verbranding zonder zuurstof is heel groot, maar kan maar
korte tijd worden volgehouden. Deze energievorm is b i j uitstek geschikt voor inspanningen van korte duur. De verbranding met zuurstof komt langzamer op gang, geeft minder
energie, maar kan veel langer worden volgehouden.
Er zijn verschillende inspanningfysiologische testen waarmee de energieomzetting van
deze systemen kan worden gemeten. De meest bekende is de "maximaal-test" waarbij
tijdens een maximale duurinspanning de uitgeademde lucht wordt geanalyseerd op de
hoeveelheid zuurstof en koolzuurgas. De door het hchaam opgenomen hoeveelheid
zuurstof en afgegeven hoeveelheid koolzuurgas is een maat voor de omzetting van
brandstoffen in energie, door middel van het aerobesysteem. Deze test meet het "uithoudingsvermogen" van de atleet. De resultaten van zo'n test worden uitgedrukt in liters
door het lichaam opgenomen zuurstof, de zogenaamde "zuurstofopname", de V O j
met als maximale waarde de VOj-max. Goed getrainde atleten hebben een maximale
zuurstofopname van meer dan 5 hter per minuut.
Het aerobesysteem heeft t i j d nodig om op gang te komen. Na 1 minuut intensieve arbeid, gestart vanuit rust, bedraagt de zuurstofopname 90% van de maximale waarde.
Met deze gegevens is de kinetica van dit systeem goed te beschrijven met:
VO2 = VOj-max (1 - e-i"
waarbij 7 de tijdconstante is (0.0384 s'').
Het anaerobe vermogen is moeilijker direct te meten. Een indirecte manier om dit vermogen te meten is een sprint-test op een fietsergometer waarbij het uitwending geleverde
vermogen gedurende de sprint wordt geregistreerd. D i t geregistreerde vermogen vindt
zijn oorsprong zowel in het aerobe als in het anaerobesysteem. Het anaerobe aandeel
kan bepaald worden door van het totale geregistreerde vermogen het vermogen van aerobe oorsprong af te trekken. Doordat het anaerobe metabohsme zijn piekwaarde heeft
in het begin van de sprint, en dan afneemt tot nul, blijkt ook het anaerobe vermogen
beschreven te worden door een eerste orde systeem:
P

=
an

e-T'

P
an-ma.x

rnet Pgn-ma.x
maximale waarde en 7 een tijdconstante.
Functies van deze vorm worden gebruikt om de kinetica van de energiesystemen te beschrijven, nodig voor het uitvoeren van de simulaties.
Een andere bron van informatie nodig voor het uitvoeren van de simulaties is de aërodynamica van de schaatser. Hiervoor worden filmopnamen van de schaatsers gemaakt
met High-speed filmcamera's. Deze films worden beeld voor beeld geanalyseerd om de
houding van de schaatser vast te leggen. De schaatshouding kan globaal beschreven worden met de kniehoek en de hoek die de romp maakt met de horizontaal. Deze hoeken
beïnvloeden het frontale oppervlak en de stroomlijn van de schaatser. Deze invloeden
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Figuur 4
Met beliulp van een simulatiemodel, dat gebruik maakt van een experimenteel verkregen gegevens over vermogensproductie door de schaatser en vermogensverlies aan wrijving, kan het snelheidsverloop tijdens een schaatsrace bepaald worden.

zijn door middel van windtunnel experimenten bepaald. Bij topschaatsers zijn de knieen romphoek tijdens de glijfase van de slag ongeveer 105° en 15°. Nadat al deze gegevens
in het vermogensbalans model zijn ingebracht, kunnen we dit model gaan gebruiken
voor de computersimulaties.
Allereerst de vraag of het computermodel de prestatie van schaatser wel nauwkeurig
kan voorspellen, hoe groot de fout is dus. B i j berekeningen waarbij gegevens van 13 topschaatsers (zowel sprinters als allrounders) werden gebruikt bleek het simulatiemodel het
goed te doen. De gemiddelde 500 meter tijd van de 13 schaatsers was 38.13 s. terwijl het
simulatiemodel voor deze schaatsers een gemiddelde 500 meter tijd gaf van 37.82 s., een
verschil van ongeveer 1.3 procent. Ook op de andere afstanden werkte het model naar
tevredenheid, een gemiddelde fout van 0.8%. Een andere opmerkelijke prestatie van het
computermodel was de precisie waarmee het de schaatsers rangschikte in het klassement.
In 80% van de gevallen deed het model dat goed. Figuur 4 laat een voorbeeld zien van
het geleverde vermogen, de wrijvingsverliezen en de snelheidsopbouw tijdens een gesimuleerde 500m race.
Een model dat schaatswedstrijden simuleert en eindtijden geeft is leuk, maar veel interessanter wordt het als met het model bijvoorbeeld achterhaald kan worden waarom de
ene schaatser een goede en de andere schaatser een slechte 500 meter rijdt.
500

meter

Voor het rijden van een 37er op de 500 meter sprint zijn snelheden nodig die groter zijn
dan 55 k m / u . Dit betekent dat er in korte t i j d veel energie door de schaatser moet wor-
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den vrijgemaakt om zo snel mogelijk op een zo hoog mogelijke snelheid te komen. Uit
filmanalyses van de 500 meter tijdens de Olympische Spelen in Calgary bleek dat er een
groot verband bestaat tussen de versnelling in de eerste seconde van de race en de eindt i j d (correlatiecoëfficient r = -0.72). Een grote versnelling gaat gepaard met een grote
vermogensproductie. De mogelijkheid van snelle sprinters om in het begin van de race
heel veel energie te produceren werkte in hun voordeel. Met het computermodel kon dit
getoetst worden. De 13 gemodelleerde schaatsers werden verdeeld in een snelle groep
(500 meter in 37.55 s.) en een langzairiere groep (500 meter in 38.96 s.).
Deze twee groepen werden onderzocht op de hoeveelheid energie die ze verbruikten
tijdens de 500 meter en hoe ze die energie tijdens de race verdeelden, de wedstrijdstrategie.
Voor de 500 meter sprint is het anaerobe metabolisme de belangrijkste energieleverancier. Voor zowel de snelle als de langzamere 500 meter rijders in dit onderzoek wordt
80% van de energiebehoefte tijdens de 500 meter verzorgd door het anaerobesysteem.
Opmerkelijk was dat de hoeveelheid beschikbare energie, de anaerobe capaciteit, niet
verschillend was tussen de twee groepen schaatsers in dit onderzoek. Anders gezegd, beide groepen schaatsers beschikken over een even grote "energietank". Het verschil in
prestatie moet dus zitten in de manier waarop de energie verbruikt wordt, ofwel de verdehng van de energie over de race.
Sprint-strategie
Voor de verdeling van de beschikbare energie over de 500 meter zijn verschillende strategieën denkbaar. Een strategie waarbij gewoon zo hard mogelijk wordt weggegaan en een
strategie waarbij energie gereserveerd wordt voor de laatste 100 meter zijn bijvoorbeeld
twee denkbare strategieën.
Om de effecten van de wedstrijdstrategie op de 500 meter tijden te bestuderen werden
verschillende computersimulaties uitgevoerd van 500 meter races. B i j iedere simulatie
werd eenzelfde vastgestelde hoeveelheid energie verbruikt volgens een bepaalde strategie.
Eventuele verschillen in eindtijd zijn dan niet te verklaren met de beschikbare hoeveelheid energie, want die b l i j f t gelijk, maar alleen met de manier waarop de energie verbruikt is. De uitkomst van deze simulaties laten zien dat een strategie waarbij de schaatser in het begin veel energie verbruikt sneUere tijden geeft. Een groot energieverbruik in
de eerste seconden van de race, dus een hoog vermogen, resulteert in een grote versnelling. De schaatser is dus zeer snel op topsnelheid, heeft een snelle tussentijd op de 100
meter en kan vele tienden van seconde pakken op de 300 meter eindtijd terwijl hij in totaal niet meer energie verbruikt heeft.
Drie strategische voorbeelden zullen nader worden uitgewerkt.
1. De gemodelleerde schaatser rijdt met een strategie waarbij h i j zo hard als mogelijk
start, de " a l l - o u t " strategie. Gegeven de experimenteel bepaalde karakteristieken van de
topschaatsers wordt een eindtijd van 37.07 s. gerealiseerd.
2. De schaatser wordt ten opzichte van de " a ü - o u t " strategie maar op één punt veranderd; de eerste 6 seconden van de race wordt 20% minder energie geproduceerd, de start
is dus minder explosief, maar de in mindering gebrachte energie wordt over de rest van
de 500 meter toegevoegd. De totale hoeveelheid verbruikte energie b l i j f t dus gelijk. De
schaatser eindigt bijna een halve seconde langzamer, in 37.54 s.
3. De schaatser krijgt nu ten opzichte van de " a l l - o u t " strategie de eerste 6 seconde van
de race 20% meer energie, de start is dus supersnel. De extra verbruikte energie wordt
in de rest van de race in mindering gebracht, zodat de totaal verbruikte hoeveelheid energie weer gelijk b l i j f t . De schaatser eindigt bijna een halve seconde sneller, in 36.65.
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Ondanks de exact gelijke hoeveelheid verbruikte energie bij deze drie strategieën, heeft
de strategie waarbij in het begin van de race het grootste vermogen geleverd wordt het
beste eindresultaat.
Een interessant fenomeen bij deze drie voorbeelden is dat de laatste strategie, de strategie met het hoogste initiële vermogen, ook het grootste verlies aan luchtwrijving heeft.
Ondanks dat, geeft deze strategie toch de beste eindtijd. Een verklaring hiervoor is te
vinden in het verloop van de snelheid tijdens de race (Figuur 5). De schaatser met de strategie waarbij het hoogste vermogen in het begin van de race wordt geleverd zal de finishlijn passeren met de laagste snelheid. Energetisch bezien blijkt het grotere verlies aan
luchtwrijving gecompenseerd te worden met een lagere hoeveelheid kinetische energie die
meegenomen wordt over de finishlijn. Deze kinetische energie kan dan niet meer gebruikt worden voor het overwinnen van wrijving terwijl het wel is geproduceerd door
de schaatser tijdens de race. Een grote versneUing in het begin van een sprint is van groter belang dan de snelheid aan het einde van de race. Een goede start is dus inderdaad
het halve werk!
Dit artikel is in enigszins andere vorm eveneens in het februari nummer van Natuur en
Techniek 1992 verschenen (mede auteurs: G. de Groot en J.J. de Koning).
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D E EIS V A N E U L E R
Over de natuurwetenschappelijke achtergronden van de muziek
door
J . van de Craats

In 1739 beschreef de wiskundige Leonhard Euler (1707-1783) in zijn boek Tentamen novae theoriae musicae (Proeve van een nieuwe muziektheorie)
een nieuwe manier om
toonsystemen te vormen. Een van de aldus gevormde systemen komt vrijwel overeen met
de traditionele C-groot toonsoort, het systeem dat per octaaf de zeven tonen bevat van
de gewone C-grote-terts toonladder. Alleen voegt Euler er een extra toon aan toe, de Fis.
We zullen Eulers ideeën presenteren en verder uitwerken. Alle toonsystemen krijgen
daarbij een plaats i n een zogenaamd kwinten-tertsen rooster. Daarmee zullen we verbanden tussen toonsoorten duidelijk kunnen maken, en modulaties kunnen verklaren.
Tonen en

boventonen

Aan een muzikale toon kan men drie aspecten onderscheiden; de toonhoogte,
de
toonsterkte (luidheid) en de klankkleur (het timbre). Sinds de zeventiende eeuw weten
we dat geluid ons oor bereikt via trillingen in de lucht, en dat een muzikale toon correspondeert met een min of meer periodieke trilhng. Maakt men die trilling zichtbaar,
dan ziet men een regelmatig terugkerend golfpatroon. De toonhoogte wordt daarbij bepaald door dt frequentie, het aantal trillingen per seconden. De toonsterkte hangt samen
met de amplitude van de trilling, en de klankkleur ligt vast door de specifieke vorm van
het trilUngspatroon. Tonen met dezelfde toonhoogte die op verschillende instrumenten
worden voortgebracht, corresponderen met trillingen van gelijke frequentie maar met
een verschillende golfvorm.
De Fourieranalyse leert ons dat elke triüing beschouwd kan worden als de superpositie
van sinusoïden met frequenties die gehele veelvouden zijn van de grondfrequentie. De
mate waarin die afzonderlijke componenten bijdragen in een muzikale toon, bepaalt de
uiteindelijke trillingsvorm, dat wil zeggen de klankkleur van de toon. Een trillend voorwerp dat een muzikale toon voortbrengt, brengt dus eigenlijk een superpositie voort van
afzonderlijke trillingen. Inderdaad kan men bij gespannen snaren of luchtkolommen in
blaasinstrumenten door middel van wat kunstgrepen die samensteUende trilhngen ook
afzonderlijk tot klinken brengen: men kan waarnemen dat ze bij al die frequenties gaan
resoneren; de tonen die bij die frequenties behoren, noemt men boventonen, en elke muzikale toon is dus een superpositie van boventonen. De n-At boventoon heeft als frequentie het «-voud van de grondfrequentie.

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe Reeks 70.
Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage
op 9 december 1991.
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Welluidende

intervallen

Aan Pythagoras wordt wel de ontdekking toegeschreven dat welluidende muzikale intervallen iets te maken hebben met eenvoudige getalsverhoudingen. Verdeel je een gespannen snaar in twee delen, dan brengen de twee stukken samen een welluidend interval
voort wanneer de verhouding van de lengten van de delen eenvoudig is. Zo correspondeert een verhouding 1 : 2 met het interval dat we een octaaf plegen te noemen. De twee
tonen tezamen versmelten zozeer, dat het zelfs moeilijk is ze nog afzonderlijk te blijven
horen. Dat is niet zo moeilijk te verklaren: het korte stuk van de snaar zal twee maal
zo snel trillen als het lange: alle boventonen van het korte stuk zijn ook boventonen van
het lange stuk, en je kunt de samenklank dus ook opvatten als één toon, de toon van
het lange stuk, waarvan de even boventonen extra zijn versterkt. Tonen die een octaaf
verschillen, zijn dus in zekere zin " g e l i j k " : een melodie die een octaaf hoger of lager
wordt gespeeld, klinkt in wezen hetzelfde. Als mannen en vrouwen samen zingen, zullen
de vrouwen een octaaf hoger zingen dan de mannen. Tonen die een octaaf verschillen,
hebben ook dezelfde naam: zo worden de tonen met frequenties.
...,55,110,220,440,880,1760,3520,7040,...Hz
allemaal met de toonnaam A aangeduid.
Ook het interval met frequentieverhouding 2 : 3 klinkt zeer welluidend: we noemen
het een kwint. De welluidendheid correspondeert ook weer met het overeenstemmen van
boventonen: de twee tonen hebben veel boventonen gemeen, maar ze zijn ook allebei boventoon van eenzelfde grondtoon: de toon die een octaaf lager klinkt dan de laagste van
de twee.
De verhouding 3 : 4 (de kwart) levert in wezen niet veel nieuws: haal in de kwint de
laagste toon maar een octaaf omhoog. Wèl nieuw is de verhouding 4 : 5, de grote terts,
met als tweehnginterval de kleine sext 5 : 8. De drieklank 4 : 5 : 6, die samengesteld is
uit een grote terts 4 : 5 en een kwint 4 : 6 = 2 : 3 , vormt in zekere zin de basis van de
harmonie van de westerse muziek; in wezen is die drieklank, die bekend staat als de
grote-tertsdrieklank
(of kortweg grote drieklank) gewoon een stukje van de boventonenreeks van een twee octaven lager liggende grondtoon.
De grote drieklank 4 : 5 : 6 bevat ook het interval 5 : 6 = 10 : 12, de kleine terts.
Samen met de kwint 2 : 3 = 10 : 15 kan men er de kleine drieklank 10 : 12 : 15 mee
vormen, maar het is duidelijk dat deze drieklank een veel mindere mate van welluidendheid bezit. De grondtoon ervan ligt meer dan drie octaven lager, en bovendien is het niet
een toon die in de drieklank zelf voorkomt.

Toonsystemen
De oude Grieken vormden al toonsystemen door combinaties van de fundamentele intervallen octaaf, kwint en grote terts. Het zg. Pythagoras-systeem maakte zelfs alleen maar
gebruik van octaven en kwinten. Zes geschakelde kwinten leveren zeven tonen:
F—C—G—D—A—E—B
waarbij de frequentieverhouding tussen twee opvolgende tonen dus telkens 2 : 3 is.
Breng je al die tonen door octaaftransposities binnen één octaaf, bijvoorbeeld het octaaf
tussen twee C's, dan ontstaat de zg.
Pythagoras-toonladder:
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C—D—G—A—B—C,
de toonladder die je ook op de witte toetsen van de piano vindt (alleen wijkt de stemming
van de tonen op de piano een heel klein beetje van de zuivere kwinten af, maar daarover
later).
Men kan natuurlijk de kwintenreeks naar beide zijden onbeperkt voortzetten, en zo
een in principe onbegrensde r i j van nieuwe tonen vormen. Binnen het octaaf komen er
dan ook steeds meer tonen in het systeem;
.. .Ges—Des—As—Es—Bes—F—C—G—D—
—A—E—B—Fis—Cis—Gis—Dis—Ais—Eis—...
In zekere zin is het aantal van zeven tonen per octaaf van de pythagorastoonladder nog
willekeurig. Het is meer een kwestie van traditie dan van muzikale noodzaak. Euler trok
zich van dit traditionele aantal van zeven tonen dan ook niets aan toen h i j voorstelde
toonsystemen te vormen met als basis niet alleen het octaaf en de kwint, maar ook de
grote terts. Net als boven worden octaaftransposities niet exphciet opgeschreven, en dus
krijg je dan een tweedimensionaal schema met als bouwstenen kwinten en grote tertsen.
Euler stelde voor om die schema's ahijd rechthoekig te maken, en hij had daar zowel
rekenkundige als muzikale argumenten voor. In m i j n boek De Fis van Euler ga ik daar
nader op in; hier moeten we die kwestie laten rusten.
Het eenvoudigste Euler-schema krijg je met één kwint en één grote terts als bouwstenen: vier tonen per octaaf, bijvoorbeeld
A — E
F — C
Horizontaal vinden we hierin de kwintverhouding 2 : 3, en vertikaal (van beneden naar
boven) de grote terts 4 : 5 .
Natuurlijk is dit simpele schema muzikaal gesproken nauwelijks interessant. Het volgende systeem is dat echter wel:
A — E — B — Fis

I

l

l

l

F — C — G — D
Euler noemde dit systeem C-Durus, en hij merkte op dat het, afgezien van de Fis, overeenkomt met het traditionele C-groot systeem. Eulers systeem bevat de drie grote drieklanken C-E-G, G-B-D en F-A-C, die door Rameau als basis genomen waren van de harmonie: de centrale drieklank C-E-G op de tonica C (vet gedrukt in het schema), een
kwint hoger de grote drieklank G-B-D op de dominant G, en een kwint lager de drieklank F-A-C op de subdominant
F. Elke drieklank is ook voorzien van zijn leidtoon:
B als leidtoon naar de tonica C, Fis als leidtoon naar de dominant G, en E als leidtoon
naar de subdominant F. Ook Rameau sprak van leidtonen, maar in zijn C-majeur systeem nam hij de leidtoon Fis naar de dominant G niet op, waarschijnlijk omdat hij de
traditie van zeven tonen per octaaf niet wilde doorbreken. Het merkwaardige is echter
dat wanneer men i n de muziek van de grote componisten k i j k t , men die leidtoon naar
de dominant (de "Fis van Euler") veelvuldig tegenkomt. Niet als een "vreemd" element, maar als een volkomen natuurlijk onderdeel van het grote-tertssysteem. De muzikale praktijk geeft Euler gehjk!
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Kleine-tertssystemen
Euler beschouwde ook andere systemen; veel aandacht besteedde h i j aan het volgende
systeem van 12 tonen per octaaf:
A — E — B — Fis

I

l

l

l

F — C — G — D
Des — As — Es — Bes
Dit systeem bevat twee grote-terts deelsystemen: C-groot en As-groot. Maar het bevat
ook de kleine drieklanken C-Es-G op de tonica C, G-Bes-D op de dominant G, en F-AsC op de subdominant F, samen met de leidtonen B, Fis en E. Uitgebreid literatuuronderzoek toont aan dat zo'n 4-bij-3 schema een uitstekende theoretische grondslag vormt
voor de beschrijving van kleine-tertstoonsoorten. Bach, Mozart en Beethoven blijken in
hun kleine-tertscomposities juist deze 12 tonen te gebruiken, en bijna steeds is ook de
harmonische functie van die 12 tonen uit het schema verklaarbaar. Bovendien wordt
hierdoor duidelijk wat de relatie is tussen een kleine-tertssysteem en het bijbehorende
grote-tertssysteem: het eerste is een uitbreiding van het tweede: het tooncentrum (de tonica) is hetzelfde, maar de harmonische mogelijkheden zijn uitgebreid. Het is uitermate
verrassend om te constateren hoe goed dit theoretische model aansluit bij de muzikale
praktijk.
Modulaties
In principe kan men Eulers schema natuurlijk onbeperkt naar alle kanten uitbreiden.
Dan ontstaat een onbegrensd tweedimensionaal tableau van de vorm
—

Fis

—

l
—

D

-

l
—
—

Cis

—

l
A

—

l

Bes—

Gis

—

l
E

l
F

l

l

Ges
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l

l

—

— Eses — Beses —

-

C

B

—

As

—

Fis

—

Es
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—
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Cis —

—

A

—

—

F

—

l
D

l

l
Fes

-

G

Eis

l

l

l

l

— Ais —

l

l

l
—

Dis

l

l
—

Bes

l

l
— Ges

— Des —

Horizontaal vindt men steeds kwintintervallen, en vertikaal (van beneden naar boven)
grote tertsen. I n dat schema vinden aUe grote en kleine-tertssystemen hun plaats, maar
men kan men er ook modulaties mee verklaren. Een modulatie is de overgang binnen
een muziekstuk van één toonsysteem naar een andere. Het tonale centrum, de tonica,
verschuift dan van de ene toon naar de andere. Modulaties zijn in onze muziek nog maar
van betrekkelijk recente datum: tot in de zeventiende eeuw kwamen ze eigenlijk nauwelijks voor: men koos zich in het begin van een stuk een bepaald tonaal centrum met de
daarbij behorende tonenvoorraad, en bleef daar gedurende het gehele stuk mee werken.
Vanaf de achttiende eeuw begonnen de componisten echter steeds meer modulaties toe
te passen.
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Kwintmodulaties worden tiet meest gebruikt: ze verlopen vrijwel moeiteloos. Haast
ongemerkt verschuift het tonale centrum een kwint omhoog of omlaag. I n de klassieke
sonatevorm wordt het tweede thema vrijwel altijd in de dominant gespeeld, dat wil zeggen dat er een modulatie over een kwint omhoog heeft plaatsgevonden. Maar eerst bij
Mozart, en later ook bij Beethoven, en vooral bij Schubert vind je ook modulaties over
een grote terts. Uit het kwintentertsenschema zijn die modulaties gemakkelijk te verklaren: het tonale centrum schuift dan een plaats omhoog of omlaag. Ook de overgang van
majeur naar mineur en omgekeerd is aan de hand van dit schema uitstekend te volgen.
Het is fascinerend om de modulaties bij Mozart, Beethoven en Schubert op deze wijze
te analyseren; in m i j n boek laat ik daar een aantal voorbeelden van zien.
Stemmingsproblemen
Het tweedimensionale kwinten-tertsenrooster van hierboven bevat een onbeperkt aantal
tonen per octaaf: alle tonen zijn (mits de stemming zuiver is) verschillend. Heeft men
echter een instrument met een beperkt aantal tonen per octaaf, zoals bijvoorbeeld een
oi-gel of een piano, dan kan men in de problemen komen wanneer men modulaties toepast. Het moderne klavier heeft slechts 12 toetsen per octaaf, en de vraag is dus hoe men
de bijbehorende tonen moet stemmen. Zelfs een simpele kwintmodulatie kan al moeilijkheden veroorzaken: de toon A in C-groot is een andere toon dan de A in G-groot die
uit C-groot ontstaat door een kwint omhoog te moduleren. In de loop der tijden heeft
men op allerlei manieren gepoogd oplossingen voor dit probleem te vinden. Een klavier
met meer dan twaalf toetsen per octaaf is wel geprobeerd, doch dit stuitte op praktische
bezwaren. A l in een vroeg stadium heeft men de evenredige twaalftoonsstemming
voorgesteld, een methode waarbij men het octaaf in 12 gelijke deelintervallen verdeelt. Z o ' n
verdeling maakt onbeperkt transponeren en moduleren mogelijk: alle toonsoorten zijn
'even vals'. De afwijking die men in dat systeem voor de kwint krijgt, is uitermate klein,
maar de grote terts is hoorbaar vals. Het heeft tot in de vorige eeuw geduurd totdat men
zich over dit bezwaar heenzette, en de evenredige stemming als stemmingswijze voor piano's accepteerde. Tot die tijd werkte men met allerlei compromisstemmingen die bepaalde toonsoorten bevoordeelden ten kosten van andere. Onbeperkt moduleren stuitte
daarbij dus op bezwaren: "ver verwijderde" toonsoorten klonken storend vals.

De

middentoonstemming

Een w i j d verbreid compromissysteem was de middentoonstemming,
die heel goed aansluit bij het schema dat we hierboven voor de kleine-terts toonsystemen hebben gehanteerd. Je stemt eerst een zuivere grote-tertsdrieklank C-E-G. Daarin is dus de kwint C-G
zuiver, evenals de grote terts C-E. Nu maak je de kwint C-G iets kleiner door de G te
verlagen. Daarna stem je op dezelfde wijze nog twee verkleinde kwinten G-D en D - A .
Ter controle kijk je of de kwint A-E ook weer in dezelfde mate te klein is. Je moet dus
in totaal vier kwinten op dezelfde manier ietsje verkleinen, waarbij je de "middentoon"
D als tussenstadium precies tussen de C en de E moet zien te krijgen. Heb je eenmaal
het verkleinde kwintenrijtje C-G-D-A-E gestemd (waarbij C-E een zuivere grote terts is)
dan kun je de andere zeven tonen via zuivere grote tertsen stemmen. Het onderstaande
schema geeft de middentoonstemming weer: de verkleinde kwinten zijn gestippeld weergegeven.
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De tonen C en E i<omen twee maal in het schema voor, maar ze zijn door de verldeinde
icwinten onderhng precies gelijl; gemaakt.
De valsheid van de gestippeld getekende verkleinde kwinten is in de middentoonstemming absoluut niet storend: de verkleining is daarvoor te gering. Erger is echter dat de
" k w i n t " Gis-Es en de 'grote tertsen' B-Es, Fis-Bes, Cis-F en Gis-C storend vals zijn.
Toonsoorten waarin zulke intervallen (of hun "enharmonische gelijke") veelvuldig
voorkomen, kunnen dus in deze stemming niet goed gebruikt worden.
Toen in de negentiende eeuw componisten steeds meer modulaties gingen toepassen,
moest de middentoonstemming geleidelijk aan plaats maken voor de evenredige octaafverdeling. Het enorme succes van de piano als dominerend muziekinstrument sinds de
tweede helft van de achttiende eeuw - vrijwel ahe componisten waren goede pianisten,
en veel componisten componeerden aan de piano - heeft ertoe bijgedragen dat velen de
evenredige stemming thans niet meer ervaren als een compromissysteem dat alleen voor
toetsinstrumenten noodzakelijk is, maar als een van de grondslagen van de muziek. Z i j
beschouwen de verdehng van het octaaf in twaalf gelijke deeUntervallen als een soort
muzikaal axioma. Daardoor worden echter alle harmonische wetmatigheden verduisterd, en men dringt ook de menselijke zang, het begin en het einde van alle muziek,
in een keurslijf van valse intonaties en onzuivere intervallen. Het is niet verwonderlijk
dat het axioma van de octaafverdehng in twaalf gelijke delen slechts tot doodlopende
wegen heeft geleid. Het verloochent een van de belangrijkste wezenskenmerken van de
muziek: de harmonie.
Andere

evenredige

octaafverdelingen

Het voordeel van een evenredige octaafverdehng is dat men onbeperkt kan moduleren
en transponeren: alle toonsoorten klinken even zuiver, of, zo men wil, even vals. Dat
geldt voor de evenredige twaalftoonsstemming, maar natuurlijk net zo goed voor evenredige verdehngen in een ander aantal delen dan twaalf. Daarbij zal men graag willen dat
de fundamentele intervallen 2 : 3 (kwint) en 4 : 5 (grote terts) goed benaderd worden.
En wellicht ook de meer "exodsche" intervallen 4 : 7, 8 : 11, 8 : 13, etc. Om praktische
redenen moet het aantal tonen per octaaf natuurlijk niet te groot worden. Zet men al
deze eisen op een r i j , dan bhjkt dat eigenlijk alleen evenredige octaafverdelingen in 12,
19, 31 en 53 delen in aanmerking komen. Onze bekende twaalftoonsstemming geeft een
zeer goede kwintbenadering, maar de grote terts is hoorbaar vals, evenals aUe andere
hierboven genoemde fundamentele intervallen. B i j de 19-toonsverdehng wordt de grote
terts beter, maar de kwint gaat er merkbaar op achteruit.
De evenredige octaafverdeling in 31 delen werd door Christiaan Huygens voorgesteld.
H i j had ontdekt dat de in die t i j d gebruikelijke middentoonstemming er voortreffelijk
door benaderd kon worden. Huygens ontwierp een clavecimbel met 31 snaren per octaaf
met daarboven een verplaatsbaar klavier met 12 toetsen per octaaf. Door het klavier te
verschuiven, kon men ervoor zorgen dat het de 12 snaren bediende die hoorden bij de
gewenste stemming. Transponeren was dus met Huygens' instrument onbeperkt mogel i j k , moduleren echter niet. Huygens' ontwerp is waarschijnlijk nooit gerealiseerd, maar
kort na de oorlog heeft de fysicus A . D . Fokker een 31-toonsorgel laten bouwen, niet met
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een verplaatsbaar klavier, maar met een toetsenbord met 31 gekleurde toetsen per octaaf
naast en boven elkaar, zo ongeveer als bij de toetsen van een schrijfmachine. Het orgel
bevindt zich in Teylers Museum in Haarlem, en het wordt nog geregeld bespeeld.
De 31-toonsverdeling levert goede benaderingen voor alle genoemde fundamentele intervallen. Nog betere resultaten geeft de 53-toonsverdeling. het is opmerkelijk dat daarvoor al in 1876 door R . H . M . Bosanquet een harmonium geconstrueerd werd.
De moderne electronica heeft het mogelijk gemaakt uitgebreid met zulke octaafverdelingen te experimenteren. Tegelijkertijd is daardoor echter ook de noodzaak om met
"compromissystemen" te werken, verdwenen: wil een componist "microtonale" muziek voor electronische instrumenten componeren, dan is er geen reden om niet met zuivere stemmingen te werken. O f er inderdaad "muziek z i t " in deze ontwikkehngen, zal
de toekomst leren.
A l het bovenstaande wordt veel uitgebreider behandeld in m i j n boek De Fis van Euler
(Aramith Uitgevers, Bloemendaal 1989, ISBN 9068340514). Daarin staan ook verdere
verwijzingen naar hteratuur over de natuurwetenschappelijke achtergronden van de muziek.

S Y N T H E T I S C H E A P E R T U U R R A D A R : W E R K I N G E N TOEPASSINGEN
door
P. Hoogeboom
Inleiding
De uitvinding van R A D A R (RAdio Detection A n d Ranging) kort voor de tweede wereldoorlog heeft niet alleen tot toepassingen geleid die door het acronym worden aangegeven, maar leidde zelfs al in die oorlog tot beeldvormende systemen die gebruikt konden
worden voor het afbeelden van het aardoppervlak vanuit de lucht. De reahseerbare resolutie was zeer beperkt en het systeem was vooral in gebruik voor navigatiedoeleinden.
Door de technische ontwikkelingen en door de invoering van het SAR (Synthetische
Apertuur Radar) principe heeft de beeldvormende radar zeer veel aan betekenis gewonnen. B i j SAR is de resolutie in principe onafhankelijk van de waarneemafstand, zodat
vanaf grote hoogte (sateUieten) de kleinste details zichtbaar worden.
Een belangrijke eigenschap van radar is dat de waarneming niet gehinderd wordt door
wolken, rook, stof en zand. Zaken die juist b i j optische waarneming zo'n belangrijke
belemmering vormen. Voorts is de waarneming dag en nacht mogelijk: radar heeft als
actief systeem zijn eigen belichtingsbron.
Het zijn juist deze eigenschappen die SAR zeer geschikt maken voor civiele aardobservatie vanuit sateUieten, nadat de techniek aanvankelijk vooral voor militair gebruik was
ontwikkeld. De interpretatie van het radarbeeld van het aardoppervlak (land o f zee) vereist weliswaar een goed inzicht in de fysische principes van het afbeeldingsmechanisme,
maar leidt uiteindelijk tot resuhaat. Enkele voorbeelden van toepassingen die in het recente verleden werden ontwikkeld zijn het meten van golfspectra op de oceanen, het
identificeren en monitoren van landbouwgewassen en bosopstanden, het in kaart brengen van de zeebodemtopografie.
De brede belangstelUng voor SAR heeft ook in Nederland geleid tot de ontwikkehng
van een vliegtuig SAR systeem voor aardobservatie onderzoek. Met een dergelijk systeem kan men de toepassingen voor satellietsystemen voorbereiden en zonodig aanvullen. De bouw van een dergelijke radar is zeer specialistisch, evenals de signaalverwerking
die nodig is om uit de ruwe, aan boord opgeslagen radargegevens een kwaUtatief
hoogstaand beeld te verkrijgen.
In 1978 werd de eerste civiele SAR satelUet " S E A S A T " gelanceerd. Deze heeft slechts
drie maanden gewerkt, maar leverde in die t i j d een schat aan informatie. Onderzoekers
hebben vele jaren besteed aan de interpretatie van de gegevens. Het is verwonderlijk dat
het na dit korte succes tot 1991 heeft geduurd voordat er weer een SAR satelliet werd
gelanceerd, deze keer de ERS-1 (Earth Resources SatelUte) van ESA. Thans staan er ech-
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ter veel meer lanceringen gepland, waardoor de SAR waarneming in iiet komende decennium in diverse frequentiebanden en bij verschillende invalshoeken en polarisaties gewaarborgd is. Naast de Aarde worden ook andere planeten met SAR verkend, zoals de
continu in wolken gehulde planeet Venus, die door de Magellan missie van N A S A in
kaart wordt gebracht.
De ontwikkelingen in de techniek staan niet stil. Daardoor ontstaan steeds meer mogelijkheden voor toepassingen, terwijl de kwahteit van de afbeeldingen toeneemt, bijvoorbeeld betere resolutie en minder spikkel (speckle) in de beelden. Daarnaast zijn er ook
nieuwe technieken in ontwikkehng, waarvan de polarimetrie een in het oog springende
is. Het gaat hier in feite om een aanvullende meting met de SAR, waardoor van ieder
objekt de polarisatie afhankelijke reflektie eigenschappen worden bepaald. De toegenomen kennis leidt potentieel tot een grotere waarde voor de aardobservatie toepassingen.
Aktieve microgolfwaarneming
In de microgolfwaarneming kan evenals dat in het optische venster ( = zichtbaar Ucht
+ infrarood) het geval is, onderscheid gemaakt worden tussen de aktieve waarneming
en de passieve waarneming of radiometric. B i j deze laatste techniek wordt gebruik gemaakt van de door objekten zelf uitgezonden strahng, die afhankelijk is van de temperatuur en de emissie eigenschappen. Bij de actieve waarneming wordt gebruik gemaakt van
een belichtingsbron en wordt de gereflecteerde straling waargenomen. In het optische
venster is dat meestal de zon, b i j de microgolfwaarneming wordt echter gebruik gemaakt
van een eigen bij het waarneeminstrument behorende belichtingsbron. Dit maakt de sensor onafhankelijk: waarneming in het "donker", voor zover hiervan sprake kan zijn in
het microgolfvenster, wordt mogelijk.
Het gebruik van een eigen behchtingsbron geeft een meetinstrument volledige controle
over de beUchtingscondities. Met name de frequentie van de opvallende straUng en de
polarisatierichting kunnen in het instrument gekozen worden. Aangezien ook de beüchtingssterkte bekend is, kan een nauwkeurige meting van de reflectie eigenschappen van
het object plaatsvinden. Door tenslotte de fase van zowel het uitgezonden en het ontvangen signaal vast te leggen, kan een coherente meting gedaan worden, waarbij de meetgevoeligheid en -nauwkeurigheid maximaal zijn.
Frequen tieafhan

kelijkheid

In het elektromagnetische spectrum wordt doorgaans een frequentie van 1 GHz (GigaHerz = 10' Hz) aangehouden als de ondergrens voor microgolven. Dat w i l zeggen dat
er sprake is van microgolven indien de golflengte 30 cm of korter is. De bovengrens is
doorgaans niet zo duidelijk aangegeven, maar een waarde van 1000 GHz is i n de praktijk
al nauwelijks meer betekenisvol. Infrarood (warmte) golven hebben een golflengte van
ruim 10/tm, oftewel 30000 GHz.
Bij de beschouwing van het microgolfgebied wordt spoedig duidelijk dat niet alle frequenties geschikt zijn voor aardobservatie. De lagere frequenties (decimeter- en centimetergolven tot ca. 2 cm) zijn het meest geschikt. B i j kortere golflengten dan 2 cm speelt
de atmosfeer in toenemende mate een r o l . In de eerste plaats is er de demping en de reflectie die door waterdruppels (regen) worden veroorzaakt. Op langere golflengten is deze invloed te verwaarlozen. Naast deze invloed speelt ook waterdamp een r o l , vooral in
het 20-30 GHz gebied (moleculaire absorptie). Op hogere frequenties gaan ook andere
gassen een rol spelen. Er zijn wehswaar nog enkele vensters (bijv. 36 GHz en 94 GHz),
maar de atmosfeer is dan nog maar beperkt transparant. Voor aardobservatietoepassin-
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gen, vooral vanuit satellieten, zijn deze banden te verwaarlozen.
Vanuit technisch oogpunt zijn er ook beperkingen aan de te gebruiken frequenties. B i j
de huidige stand van zaken in de techniek is satelliet waarneming mogelijk op frequenties
tot ca. 10 GHz (3 cm). Daarmee is dus vooralsnog het bruikbare deel van het microgolf
venster voor aardobservatie beperkt tot het gebied van 1 - 10 GHz. In dit frequentiebereik zijn enkele banden aangewezen voor remote sensing, namelijk de L-band (1.2 GHz),
de S-band (2 en 3 GHz), de C-band (5.3 GHz) en de X-band (9.4 GHz).
Vanuit de toepassing gezien is de frequentieafhankelijkheid vooral van belang om de
uiteindelijke frequentiekeuze te maken. Binnen het bruikbare gebied van 1 - 10 GHz treden significante veranderingen op in de radarverstrooiing. Bijvoorbeeld de doordringbaarheid van gewassen en bossen is nihil voor de hoogste frequenties, maar wordt beter
naarmate de frequentie lager is. In die gevallen zal de onderhggende bodem een grotere
bijdrage leveren. Voor het zeeoppervlak bepaah de frequentiekeuze welke verschijnselen
men kan waarnemen. Ruwweg geldt dat wind en golven beter meetbaar zijn bij hogere
frequenties, terwijl modulatieverschijnselen als onderwater bodemtopografie beter
waarneembaar zijn op lagere frequenties.
Radarverstrooüng
Bij het interpreteren van radarbeelden dient men zich steeds weer te realiseren dat de
beelden geen optische foto's zijn. Ten opzichte van het hcht is er sprake van een andere
belevingswereld. Man-made objects geven aanleiding tot vele en sterke reflecties, immers
een oppervlak zal zich bij deze ten opzichte van het zichtbare licht lange golflengte al
snel als een spiegel gedragen. Een sterke reflectie is het gevolg, als het vlak goed gericht
staat. Onderhng orthogonale structuren van bijv. geplaveide wegen en gevels van gebouwen gedragen zich als reflectoren en zullen dus tamelijk richtingsongevoelig een sterke
echo vertonen. Z i j domineren het beeld van een stad.
Indien de oppervlakken voldoende ruw zijn (ruwheid > golflengte) of niet loodrecht
op de radar gesitueerd, maakt de speculaire reflectie plaats voor de (oppervlakte) verstrooiing. De gemiddelde sterkte van het signaal wordt nu bepaald door de diëlectrische
eigenschappen en de geleidbaarheid van het materiaal, naast uiteraard de vorm en de
ruwheid. Een bijzondere situatie doet zich voor bij wateroppervlakken, waar de wind
een heel scala van golven opwekt, uiteenlopend van de zeer korte capillaire golven tot
de lange graviteitsgolven. De radar vertoont een piek in de respons voor de golven, waarvan de golflengte in de orde van de radargolflengte ligt: dit Bragg mechanisme is vooral
bekend van lichtreflecties aan kristalrooster structuren.
Tenslotte onderscheidt men de volume scattering. Daarbij komt de reflectie tot stand
door bijdragen uit een bepaald belicht volume. Dit volume moet dan doordringbaar zijn
voor de e.m. golven. Dit is bijv. het geval voor vegetatie. Het ontvangen signaal is opgebouwd uit vele kleine bijdragen van scattercellen in het beschouwde volume.
Speckle
Het feit dat de scattering tot stand komt door bijdragen van vele individuele scatterelementen, leidt tot het fenomeen speckle. De signaalsterkte die wordt ontvangen van een
belicht oppervlak is opgebouwd uit een groot aantal individuele bijdragen met elk hun
eigen amplitude en fase. De vectoriële som die door de antenne wordt bepaald leidt tot
een momentane amplitude en fase, die veranderen zodra er iets in de geometrie verandert. Daarbij zal de amplitude sterk kunnen variëren (constructieve of destructieve interferentie). Het verschijnsel treedt op omdat de belichting monochromatisch en coherent
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is. Hetzelfde effect is waarneembaar indien met een laser op een muur wordt geschenen,
terwijl de breedbandige bundel van een zaklantaarn geen effect produceert.
De oplossing van dit probleem ligt in het middelen over een aantal onafhankelijke
waarnemingen. De speckle voldoet namelijk aan bepaalde statistische wetmatigheden
(Rayleigh verdehng) met als belangrijkste eigenschap dat het gemiddelde van een groot
aantal metingen de gezochte radar verstrooiings coëfficiënt oplevert. Verder is de standaard deviatie gelijk aan het gemiddelde. De onzekerheid in de bepaling neemt af met
de wortel uit het aantal onafhankelijke waarnemingen. De onafhankelijke waarnemingen worden dikwijls " l o o k s " genoemd. Dit zijn inderdaad subbeelden die op een iets
ander tijdstip (alleen voor bewegende structuren zinvol) of vanuit een andere positie zijn
gemaakt. Aangezien het niet mogelijk is om het aantal looks in een radarbeeld onbeperkt
groot te kiezen, zal men ahijd enige ruis blijven zien als gevolg van de resterende speckle.
Vele radarbeelden zijn gebaseerd op 4 looks.
Radar beeldvorming
Voor het maken van afbeeldingen is het i n het algemeen noodzakelijk om ruimtelijk
scheidend vermogen te creëren.
Bij de meest gebruikte radarsystemen gebeurt dat door in twee onderling loodrechte
richtingen door successieve aftasting een beeld op te bouwen. W i j zuUen ons hier beperken tot de zijwaarts kijkende radarsystemen, de Side Looking Radar.
De verfijning van de afbeelding die ontstaat door het Synthetische Apertuur Radar
principe toe te passen wordt apart uit de doeken gedaan.
Side Looking

Radar

(SLR)

Figuur 1 geeft de scanconfiguratie weer. Vanuit een vliegtuig of een satelhet wordt een
radarantenne opzij gericht (schuin naar beneden). Met de antenne wordt een korte inten-

Figuur l: scanconfiguratie

bij Side Looking

Radar in voor- en

bovenaanzicht
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se puls uitgezonden, die zich met de lichtsnelheid voortbeweegt. Na enige tijd bereikt de
puls het oppervlak en veroorzaakt reflecties, o.a. in de richting van de antenne. I n de
antenne die nu als ontvanger dienst doet, worden achtereenvolgens de reflectieniveaus
geregistreerd, die b i j de steeds groter wordende meetafstand behoren. Dit gaat door totdat de maximum meetafstand is bereikt. Als gevolg van de bolvormige uitbreiding van
de golffronten neemt de signaalsterkte af met de afstand, hetgeen er toe leidt, dat de
maximale meetafstand beperkt is. Het tijdsverloop tussen uitzenden en ontvangen is gering. De beweging van het platform in die tijd is verwaarloosbaar. De resolutie in de
richting loodrecht op het platform (range) wordt door de pulslengte bepaald. Hoe korter
deze lengte is, hoe meer details zichtbaar worden.
Nadat het platform een stuk is opgeschoven in de voortbewegingsrichting, wordt opnieuw een puls uitgezonden en herhaalt het spel zich. Op deze wijze wordt het aardoppervlak lijn voor l i j n afgetast. In de voortbewegingsrichting (azimut) wordt de resolutie
bepaald door de afmeting van de antennebundel. Zoals uit figuur 1 (boven aanzicht)
blijkt, divergeert de bundel en neemt de afmeting toe met de afstand. Dit betekent dat
de resolutie afneemt met de afstand, waardoor op grotere afstanden steeds minder details zichtbaar zullen zijn.
Hel SAR

principe

Het hiervoor genoemde bezwaar van afname van de resolutie bij toenemende afstand
kan worden ondervangen door toepassing van een Synthetische apertuur. De openingshoek van een antenne wordt bepaald door de afmeting van de apertuur. Om een hoge
resolutie op grote afstanden te halen, is een zeer kleine openingshoek en dus een zeer
lange apertuur nodig. Aangezien dit fysisch niet realiseerbaar is, wordt een synthetische
apertuur gebruikt. Dat wil zeggen door een reeks metingen van een kleine antenne op
posities langs de te realiseren apertuur te combineren, ontstaat een resultaat dat vergelijkbaar is met dat van een overeenkomstige lange antenne. Om het effect te reahseren,
moet van elke antennepositie behalve de amplitude ook de fase gemeten worden. Ook
worden hoge eisen gesteld aan de baan waarlangs de kleine antenne zich beweegt.
Het is interessant om na te gaan tot hoever de resolutie op deze wijze kan worden opgevoerd. Daartoe beschouwen w i j figuur 2.

vliegrichting

Figuur 2: Opbouw

en afmeting

van een synthetische

apertuur.

76
Hierin is te zien over welke lengte de fysische antenne verplaatst kan worden zonder het
doel uit de bundel te verliezen. Deze lengte is blijkbaar gelijk aan de diameter van de
bundel ter plaatse van het doel. De openingshoek (3 van de fysische antenne bedraagt
13 ^

(1)

±

D
met D = apertuurlengte
A = golflengte
Op de afstand R is de bundeldiameter dus
«

AR

( = L)

(2)

D
en dit is gelijk aan de maximale synthetische apertuurlengte L zijnde de eerder genoemde
maximale lengte waarover een doel in de bundel verkeert. Met deze lengte is een antenne
te realiseren met een openingshoek fi' (vgl. (1)) volgens

De resolutie (bundeldiameter) op afstand R wordt dan voor de synthetische apertuur
fi'R «

AR

(4)

L
Substitutie van L uit (2) en (4) levert voor de maximale resolutie (bundeldiameter) van
een synthetische apertuur
fi'R

« D

zijnde de lengte van de fysische antenne. Merk op dat dit resultaat onafhankelijk is van
de golflengte en van de meetafstand. Een uitermate belangrijk resultaat!
De Nederlandse vliegtuig SAR P H A R U S
De ontwikkehng van moderne SAR systemen vindt niet alleen in grote landen plaats.
Ook Nederland levert hier een bijdrage met het P H A R U S project dat thans uitgevoerd
wordt en moet leiden tot een volledig polarimetrisch systeem in 1994. I n dit hoofdstuk
wordt het project nader toegehcht.
Achtergronden
In Nederland wordt reeds sinds lang onderzoek verricht naar nieuwe remote sensing
technieken. Radar staat daarbij in het bijzonder in de belangstelhng. Onder andere is
veel onderzoek verricht naar mogelijke toepassingen met behulp van een X-band SLR.
Om een aantal redenen is besloten dit systeem door een SAR te vervangen. Om met deze
techniek ervaring op te doen is eerst een klein SAR testbed gebouwd, waarvan de resultaten hier getoond worden. Vervolgens is de aanpak van een geavanceerd systeem gestart.
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Het PHased ARray Universal Sar project wordt uitgevoerd door TNO-FEL samen
met liet N L R in Amsterdam en de TU-Delft. Het project is financieel mede mogelijk gemaakt door de Beleids Commissie Remote Sensing, het ministerie van Defensie en het
Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart, dat het programmamanagement uitvoert.
Resultaten

van hel SAR

testbed

De PHARS is een klein SAR systeem, dat in staat is om tot circa 13 km afstand afbeeldingen te maken met een resolutie van enkele meters. Het systeem werkt in de C-band
met een golflengte van 5.6 cm en V V polarisatie. Het is technologisch gezien van een
modern ontwerp, met een phased array antenne en sohd state microgolf versterkers, hét
concept voor de satelliet SAR systemen in de komende jaren.
De gegevens van het SAR systeem worden aan boord van het vhegtuig opgeslagen,
evenals de gegevens van diverse bewegingsopnemers die het later mogelijk maken de
baan van de antenne tot op 0.5 cm nauwkeurig te reconstrueren.
De bewerking van de gegevens gebeurt o f f Une. De correlatie van de data neemt veel rekentijd in beslag. Figuur 3 toont een resultaat. Dit is een opname van de sluizen in het
Noordzeekanaal en de Hoogovens bij IJmuiden/Beverwijk. Het "andere" karakter van
een radarbeeld ondanks de hoge resolutie van 3 meter wordt hier duidelijk. Er zijn in
dit beeld 4 looks gemiddeld.

Figuur 3: Opname

van de Nederlandse

SAR "PHARS"

nabij

IJmuiden.
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Vooruitzichten

voor het

PHARUS-systeem

PHARUS zal als bijzondere eigenschap de mogelijkheid van een polarimetrische opname krijgen. Dit betekent dat niet langer een enkele polarisatie wordt opgenomen, maar
dat simultaan 4 verschillend gepolariseerde beelden worden geregistreerd. Dit biedt de
mogelijkheid om de polarisatie-afhankelijke radarverstrooiing te onderzoeken en te benutten. Denk hierbij aan het analogon van de Polaroid zonnebril, die hinderlijke schitteringen wegneemt. Deze mogelijkheid heeft het PHARUS- systeem ook. Daarnaast wordt
verwacht dat de polarisatie- afhankelijkheid meer informatie over de waargenomen objecten zal geven.
Naast de polarimetrische mogelijkheid zal PHARUS diverse andere opname modi
krijgen met verschillende resoluties en bereiken. Daardoor is het optimaal inzetbaar voor
onderzoek. Een andere belangrijke eigenschap is de ingebouwde cahbratie. Dit maakt
het mogelijk de meetresultaten te ijken, hetgeen in veel toepassingen van groot belang is.
Het PHARUS-systeem verkeert thans in de bouwfase. Vanaf 1994 zal het een belangrijke impuls geven aan het radar remote sensing onderzoek in Nederland.
Satellietwaarneming
De waarneming vanuit vliegtuigen is vanuit het onderzoek gezien zeer interessant, maar
voor operationele toepassingen wordt vooral aan de inzet van satellieten gedacht. Alleen
daarmee kan een kosteneffectieve waarneming plaatsvinden. De wereldwijde inzetbaarheid en het herhaald observeren van eenzelfde gebied (mukitemporeel) zijn sterke voordelen.
In dit hoofdstuk worden 2 satelhetsystemen behandeld: de ERS-1 die door ESA in
1991 werd gelanceerd en de Magellan, een NASA satelliet die momenteel de planeet Venus in kaart brengt. Deze twee systemen zijn slechts voorbeelden. Inmiddels is ook de
Japanse JERS-1 gelanceerd en binnen enkele jaren volgt de Canadese R A D A R S A T .
Daarnaast begint NASA in 1993 onderzoek met polarimetrische systemen vanaf de Space shuttle in kortdurende experimenten. De radar satelhet waarneming is waarlijk begonnen.

ERSl
Deze eerste Europese Remote Sensing satelliet heeft een groot aantal instrumenten aan
boord, het merendeel microgolf systemen. In dit overzicht beperken we ons tot de radar,
die uiteraard van het SAR type is. De satelhet is ontworpen voor oceanografische toepassingen, maar voor de SAR bestaat een veel bredere belangstelling.
De SAR werkt in de C-band, op 5,6 cm golflengte met V V polarisatie. De resolutie
bedraagt 25 meter. De SAR antenne is 10 meter lang. Een enkel beeld beslaat 100 x 100
km (8000 X 8000 beeldelementen). Z o ' n gebied wordt in 16 seconden opgenomen. De data wordt direct naar een grondstation gezonden, waar deze wordt opgeslagen voor verdere bewerking en distributie. De correlatie van de ruwe data tot een beeld duurt op een
grote computer vele uren. Dit wordt echter belangrijk versneld door het gebruik van array processoren o f andere parallelle rekenmethoden. Hierdoor vermindert de processingtijd tot 5 a 10 minuten.
Figuur 4 toont een voorbeeld van een ERS-1 opname. Dit beeld is opgebouwd uit 3
looks. Hoewel het na de fotografische reproduktie op klein formaat niet meer alle details
laat zien, is er toch bijzonder veel waar te nemen, zeker als men een vergelijking maakt
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met een atlas. Opvallend is het contrast in de landbouwgebieden in de Flevopolders.
Daarvan kan gebruik gemaakt worden bij het identificeren van gewassen en wellicht ook
bij het voorspellen van oogstopbrengst op grote schaal. Daarvoor dient men op regelmatige basis (circa eens per week) een radaropname te maken. Juist dat is zeer goed mogelijk met radarsatelheten.

Figuur 4: Radaropname

boven Nederland

met ERS-1

satelliet.

Magellan
Deze missie is bedoeld om de planeet Venus, die permanent door een dik wolkendek
wordt omgeven, i n kaart te brengen. De satelliet is gelanceerd met de space shuttle en
vanuit de parkeerbaan om de aarde naar Venus gestuurd. De satelhet heeft een grote
schotelvormige antenne die beurtelings wordt gebruikt om het oppervlak met SAR techniek af te tasten en de ruwe gegevens naar Aarde te zenden. De data wordt tussentijds
opgeslagen in de satelhet. Nadat de planeet in 243 Aardse dagen een volledige omwenteling om haar as heeft gemaakt, is een compleet beeld van het oppervlak beschikbaar.
Dit is de eerste keer dat een planeet volledig met radar in kaart is gebracht.
De radar werkt in de S-band, met 12.5 cm golflengte. De polarisatie is H H . De radar
heeft een resolutie van 120 m. Dit lijkt niet erg hoog, maar het is voldoende om de natuurlijke details waar te nemen. Naast de SAR beschikt de sateUiet over een radarhoogtemeter. Daarmee ontstaat een voUedig digitaal terrein model (hoogte kaart).
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Door combinatie van deze gegevens met de radarbeelden kan een quasi driedimensionaal beeld opgebouwd worden en kan men in een soort virtual reality over de planeet
lopen of vliegen en rondkijken. Een voorbeeld van een driedimensionale opname geeft
figuur 5. Dit is een opname van de Gula Mons vulkaan (rechts 3000 m hoog) en de Sif
Mons vulkaan (Hnks, 2000 m hoog, diameter 300 km.).

Figuur 5: Quasi 3 dimensionaal beeld van het oppervlak
Magellan radar, op 22° NB en 359° OL.

van Venus, opgenomen

met de

Slot
In dit overzicht is aangegeven dat de actieve microgolf remote sensing belangrijke voordelen heeft boven optische technieken. De " a l l weather capability", het kijken bij nacht
en door wolken zijn voorbeelden. De microgolfwaarneming behoeft een eigen, speciahstische interpretatie van de beeldgegevens. Men moet als het ware opnieuw leren kijken.
De SAR techniek maakt het mogelijk om radarbeelden met een hoog scheidend vermogen te maken, onafhankelijk van de golflengte en onafhankelijk van de meetafstand.
Het is daarom een waarneemtechniek met zeer veel potentie. Het onderzoek naar SAR
en SAR-toepassingen vindt ook in Nederland plaats. Dit is met voorbeelden aangegeven.
Een belangrijk project is P H A R U S , de reahsatie van een Nederlandse vliegtuig SAR.
De radar satellieten zijn thans sterk in opkomst. De reeds gelanceerde systemen zijn
goed. De verwachting is dat in het komende decennium vele systemen zullen volgen,
waardoor een continue, gedetailleerde waarneming ontstaat.
Voor de toekomst staan nieuwe technieken op stapel, die de mogelijkheden van radar
verder vergroten. Met name de radarpolarimetrie (polarisatie afhankelijke radarverstrooiing) en de interferometrie (zeer nauwkeurige hoogteverschil metingen, ook als
functie van de tijd) zijn daarbij uitermate interessant.

STRUCTUUR V A N MELKWEGSTELSELS
door
P.T. de Zeeuw

Melkwegstelsels - zwermen van zo'n honderd miljard sterren - komen voor in allerlei maten, en zijn onder te verdelen in twee grote hoofdsoorten: spiraalstelsels en elliptische
stelsels. Verschillen en overeenkomsten tussen deze systemen worden besproken, met
aandacht voor hun vorm, hun interne bewegingen, en hun inhoud aan sterren, gas, en
eventuele donkere materie. Recente waarnemingen laten zien dat samensmelting van
melkwegstelsels geregeld is voorgekomen gedurende de geschiedenis van het Heelal. Dit
proces kan sinds kort gesimuleerd worden m.b.v. computerberekeningen. Consequenties
voor de vorming van melkwegstelsels worden uiteengezet.
Inleiding
Eén van de vele onbeantwoorde vragen uit de sterrenkunde is: hoe zijn melkwegstelsels,
met hun miljarden sterren, gevormd? In deze voordracht hoop ik u duidelijk te maken
dat dit een fundamenteel probleem is. Na een korte inleiding zal ik uiteenzetten hoe recente inzichten in de structuur van melkwegstelsels ons een heel stuk dichter b i j het antwoord op deze vraag hebben gebracht. De combinatie van waarnemingen, theorie, en
numerieke simulaties laat ons nu reeds zien dat we in een fascinerend Heelal leven, waar
een veelheid van wonderlijke processen optreedt.
M i j n betoog zal een algemeen, niet-technisch, karakter hebben. I k zal proberen jargon
te vermijden, om daarmee het lot van Kepler te ontlopen, die, zo gaat het verhaal, na
zijn fundamentele uitspraak: "De baan van een planeet is een ellips" te horen kreeg:
"Wat is een baan?", " W a t is een planeet?", en " W a t is een ellips?". I k begin daarom
met wat geschiedenis.
In de jaren twintig van deze eeuw werd het duidelijk dat onze Zon een vrij middelmatige ster is die zich bevindt in de buitendelen van de Melkweg, een zwerm van zo'n honderd miljard sterren, waarvan verreweg het grootste deel een platte schijf vormt met een
centrale verdikking. De Melkweg heeft dus iets weg van een gigantisch spiegelei, waarin
wij ons aan de buitenkant van het wit bevinden (fig.1). Het werk van Lindblad en Oort
aan de bewegingen van sterren in de zonsomgeving, meer dan 60 jaar geleden, het zien
dat de hele Melkweg roteert, waarbij de Zon ongeveer tweehonderd miljoen jaar nodig
heeft voor een enkele omloop om het centrum.
Behalve sterren zijn er aan de hemel ook talloze wazige vlekjes te zien. De meeste hiervan zijn complete sterrenstelsels, net als ons eigen melkwegstelsel. Omdat ze op geweldig
grote afstanden staan, kan het hcht van de individuele sterren niet opgelost worden, en
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F i g u u r 1 . "Zijaanzicht" van de verdeling van sterren in de Melkweg, gebaseerd op gegevens van de kunstmaan IRAS. Op deze schaal
bevindt de Zon zich vrijwel aan de rand van de platte schijf.

F i g u u r 2. Twee sterbanen in een symmetrievlak van een drie-a.ssig
elliptisch sterrenstelsel. Een ster in de linkerbaan voert een kris-kras
beweging uit, terwijl een ster in de rechterbaan in één richting om hot
centrum beweegt.
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is er alleen een wazige nevel te zien. De helderheid neemt in alle gevallen van het centrum
naar buiten toe af. Ongeveer drie-kwart van de vlekjes vertoont een spiraalstructuur, en
het resterende kwart bestaat uit structuurloze elhptische vlekjes. Ze worden daarom spiraalstelsels, respectievelijk elliptische stelsels, genoemd.
De ruimte tussen de sterren in onze Melkweg is niet leeg, maar bevat gas, en wel voornamelijk waterstof. De voorspelling van Van de Hulst in 1944, dat het waterstofgas in
de Melkweg waarneembare strahng uitzendt bij een golflengte van 21 cm, maakte het
in principe mogehjk om de bewegingen en de afstanden van het waterstofgas af te leiden.
De daadwerkelijke ontdekking van de waterstoflijn in 1951 resukeerde dan ook snel in
de eerste kaart van de gehele Melkweg en bevestigde het vermoeden dat wij ons zelf ook
in een spiraalstelsel bevinden. De inwendige bouw van een spiraalstelsel is betrekkelijk
simpel: de sterren en het gas draaien netjes rond in een schijf die spiraalstructuur vertoont. Hoe die structuur in stand gehouden wordt is overigens een nog niet geheel opgelost probleem.
Is de inwendige bouw van elhptische sterrenstelsels ook zo simpel? De geschiedenis
van de ontrafeling van de structuur van de Melkweg leert ons dat het niet alleen nodig
is om de morfologie van het systeem te kennen, met andere woorden hoe het eruit ziet,
maar ook de kinematica, dat wil zeggen de bewegingen van de sterren en het gas. De
dynamica tenslotte probeert de waargenomen bewegingen te rijmen met de morfologie.
In deze lezing zal ik uiteenzetten hoe dit in zijn werk gaat voor de elliptische sterrenstelsels, en wat we daarvan kunnen leren.
Elliptische sterrenstelsels
De elliptische vlekjes aan de hemel werden lange tijd als uitzonderlijk saaie systemen opgevat. Het was een algemeen aanvaarde gedachte dat deze stelsels de vorm van een enigszins afgeplatte voetbal zouden hebben, en dat de mate van afplatting gerelateerd moest
zijn aan de rotatie van het stelsel: de meer afgeplatte systemen zouden sneller draaien.
Dit geloof was zó sterk, en de toenmalige interesse voor spiraalstelsels kennelijk zó
groot, dat het lijkt of er niet al te veel moeite gedaan werd om deze rotatie door metingen
te bevestigen. En juist voor deze stelsels was veel moeite nodig! Elliptische stelsels bevatten heel weinig gas, en daarom is het in vrijwel alle gevallen onmogelijk om snelheden
te meten met behulp van bijvoorbeeld de waterstof emissielijn bij 21 cm. I n het begin
van de jaren zeventig werd het echter mogelijk om nauwkeurig de gemiddelde bewegingen van de sterren in deze stelsels te meten, en wel door te kijken naar verschuivingen
van de spectraallijnen in het hcht van de stelsels. Het idee is simpel: als een stelsel draait
komt één kant naar ons toe en beweegt de andere kant van ons af. Dat betekent dat aan
de ene kant de spectraallijnen iets verschoven zijn naar het blauwe deel van het spectrum, en aan de andere kant iets verschoven naar het rode deel.
Het resuhaat van de metingen was verrassend: het merendeel van de elliptische sterrenstelsels blijkt nauwelijks o f zelfs in het geheel niet te draaien! Hoe onverwacht dit
resultaat was kan worden afgeleid uit de verschillende legendes die de ronde doen over
gemiste kansen op de ontdekking. Eén ervan is dat een befaamd astronoom, overigens
hier niet nader te noemen, een kennis meenam naar de telescoop om een nieuwe spectrograaf te demonstreren. Een testwaarneming van een elliptisch stelsel liet zien dat de spectraallijnen aan de twee kanten van het stelsel niet verschoven waren ten opzichte van elkaar. We weten nu dat dh komt omdat het stelsel inderdaad nauwelijks draait. De toenmalige interpretatie was: de spectrograaf zal nog wel niet werken!
De ontdekking dat elliptische stelsels nauwelijks draaien, stelde ons voor een nieuw
raadsel: er was nu geen goede reden meer om te verwachten dat deze stelsels de vorm
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van een door rotatie afgeplatte voetbal zouden moeten hebben. Gedetailleerde waarnemingen van de lichtverdehng, en ook theoretische overwegingen, leidden tot de gedachte
dat deze stelsels de vorm van een drie-assige elhpsoïde hebben. Dat is een moeilijk woord
om een simpele vorm te beschrijven: u weet dat een Europese voetbal rond is, en dat
een Amerikaanse voetbal uitgerekt is in één richting. Als we die Amerikaanse voetbal
nu verder vervormen door hem in het midden in te drukken, krijgen we een vorm die
verschiUende afmetingen heeft in drie richtingen: een drie-assige ellipsoïde. Er zijn ook
stukken zeep die er zo liit zien.
Nadat zo de algemene morfologie van de elhptische stelsels afgeleid was, diende zich
onmiddellijk de volgende vraag aan: hoe bewegen de sterren nu in zo'n drie-assig stelsel?
Het antwoord is inmiddels gevonden aan de hand van numerieke en analytische berekeningen. Het blijkt dat er een zeer grote variëteit is aan mogelijke sterbanen (fig. 2), maar
dat ze te verdelen zijn in drie hoofdfamilies: een groep die draait om de lange as van
het stelsel, een groep die draait om de korte as, en een derde groep die zich kris-kras
door het hele systeem beweegt (fig. 3). Voor de chemici onder u: dit lijkt een beetje op
de situatie met de s, p, en orbitals in een atoom. Voor de wis- en natuurkundigen onder
u: het blijkt dus dat de meeste sterbanen drie bewegingsintegralen hebben, en dat slechts
een heel kleine fractie van de banen chaotisch gedrag vertoont. Terzijde merk ik op dat
het analytische werk aan de sterbanen een directe toepassing is van ideeën en resultaten
die teruggaan naar werk van de wiskundige Jacobi, meer dan honderdvijftig jaar geleden
- een tijd waarin alleen nog maar de filosoof Kant en de natuurkundige Lambert hadden
gespeculeerd dat de wazige vlekjes aan de hemel misschien wel hele melkwegstelsels zouden kunnen zijn!
De kinematica van elhptische stelsels is dus begrepen, maar hoe zit het nu met de dynamica? Kunnen we deze bewegingen rijmen met de vorm van een stuk zeep? Elke ster in
een eUiptisch stelsel beweegt onder invloed van de aantrekkingskracht van alle 100 miljard min één andere sterren. De regelmatige vorm van het stelsel doet vermoeden dat het
gaat om een evenwichtssituatie. De vraag is dan: kan er een combinatie van aUe verschillende sterbanen gevonden worden die samen de drie-assige vorm van het elliptische stelsel oplevert? En dan nog wel zodanig, dat de verdeling van alle sterren in evenwicht is,
en dus niet meer met de tijd verandert? Dat het antwoord op deze vraag positief moest
zijn werd gesuggereerd door de waarnemingen, en ook door bepaalde computerberekeningen. Het eerste overtuigende dynamische bewijs voor het bestaan van drie-assige stelsels in evenwicht werd echter pas in 1979 geleverd door de Amerikaanse astronoom
Schwarzschild. H i j combineerde op numerieke wijze de verschillende sterbanen tot een
geloofwaardig model van een eUiptisch sterrenstelsel.
Meer recent werk heeft laten zien dat er bij een gegeven drie-assige vorm zelfs zéér vele
verschillende mogelijkheden zijn om de sterbanen te combineren. Dit was een onverwacht resultaat, en het heeft verregaande gevolgen. Het betekent dat bij een gegeven
vorm er nog allerlei mogelijkheden zijn voor de waargenomen snelheidsverdeling, of anders gezegd, dat vele verschillende snelheidsverdelingen tot dezelfde vorm kunnen leiden. Zo kan een stelsel van een bepaalde vorm draaien rond de lange as, of rond de korte
as, of helemaal niet, volledig in overeenstemming met de waarnemingen. Een heel ander
beeld dus dan de door rotatie afgeplatte stelsels, draaiend om hun korte as. En ook veel
gevariëerder dan de spiraalstelsels! De ironie wil dus dat dynamisch gezien juist de spiralen saai zijn, en niet de elUptische stelsels.
Sommigen onder u denken nu misschien dat dit wéér zo'n voorbeeld is van een geval
waar de theoretici het eerst voor onmogelijk hielden dat elliptische stelsels drie-assig zouden kunnen zijn, en vervolgens iedereen meedeelden dat dit eigenlijk heel begrijpelijk
is. En dit natuurlijk pas nadat de waarnemers kwamen melden dat het toch echt zo moest

F i g u u r 3. De drie-dimensionale sterbanen in een drie-assig elliptisch
stelsel doorlopen elk een bepaald volume (vergelijk de omhullende van
de platte sterbanen in figuur 2). Er zijn vier mogelijkheden. Een ster
in de baan linksboven beweegt kris-kras door het stelsel, en een ster
in de baan rechtsboven draait om de korte as van het systeem. De
twee resterende banen draaien rond de lange as van het stelsel.
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zijn. Er zit een grond van waariieid in deze opinie, en overigens oolc een wijze les, maar
het verhaal is hiermee nog niet afgelopen. Als de vorm van een elliptisch stelsel volledig
de verdeling van de snelheden vast zou leggen, dan zou het meten van de bewegingen
van de sterren ons verder maar weinig vertellen over de vorming. Immers, wat het vormingsproces ook maar zou zijn, het resultaat zou altijd hetzelfde zijn. N u er veel meer
mogelijke snelheidsverdelingen zijn kunnen we een nieuwe vraag stellen: komen alle mogelijke drie-assige modellen ook werkelijk voor in het Heelal - worden ze allemaal gebruikt door de elUptische stelsels - of zien we slechts een deelverzameling daarvan? Het
antwoord op deze vraag zal ons iets moeten verteUen over de vorming van sterrenstelsels.
En dat is nu juist één van de allerbelangrijkste onopgeloste problemen uit de sterrenkunde; het heeft direct te maken met de structuur van het Heelal. Tenslotte zijn de melkwegstelsels de bouwstenen van het Heelal: ze zijn de bakens die we tot in de verste uithoeken
van het Heelal kunnen zien. Ik kom hier straks op terug.
Numerieke simulaties
Het beschrijven van de bewegingen van sterren in het zwaartekrachtsveld van hun miljarden buren is in sommige gevallen te doen met analytische methoden, maar in het algemeen zijn de bewegingsvergelijkingen van Newton in zo'n gecompliceerde omgeving onoplosbaar. Grote vooruitgang is echter mogelijk door het gebruik van moderne computers. Hierbij neemt men "slechts" zo'n honderdduizend deeltjes, en berekent op een gegeven moment voor elk deeltje afzonderlijk wat de krachten zijn. Vervolgens geeft men
ze dan allemaal een klein duwtje, evenredig met de uitgerekende kracht, berekent de
nieuwe posities, en herhaalt dan het proces. Dit nabootsen, ofwel simuleren, van de werkelijkheid is dus niets anders dan een methode om met brute rekenkracht inzicht te verschaffen in het gedrag van het systeem.
De eerste simulatie van de bewegingen in een sterrenstelsel is bij m i j n weten gedaan
door de Zweedse astronoom Holmberg, in 1941. H i j gebruikte hiervoor een analoge
computer, voor een systeem van 37 deeltjes in een plat vlak dat een spiraalstelsel moest
voorstellen. Elk deeltje werd gerepresenteerd door een gloeilamp, en Holmberg ging
daarmee als volgt te werk. Beginnend met een mooie cirkelsymmetrische beginverdeling
van de deeltjes - de gloeilampen - gebruikte hij een lichtmeter om op de plek van elk van
de 37 lampen de lichtbijdrage van de overige 36 te meten. Aangezien de zwaartekracht,
net als de licht- intensiteit, afneemt evenredig met het kwadraat van de afstand, kon
Holmberg dus uit de gemeten hcht-intensiteiten afleiden hoe groot de relatieve zwaartekracht op elke ster was, en kon hij zo elk een duwtje van de juiste grootte geven. Door
dit voor aUe 37 te doen, en het hele proces voortdurend te herhalen, kon h i j zien wat
er met zijn deeltjes gebeurde. Tegenwoordig zijn er geen gloeilampen en lichtmeters nodig, maar kan een soortgelijk proces met behulp van een computer vele malen sneller
uitgevoerd worden, voor een paar honderdduizend deeltjes. Nog steeds lang niet voldoende om de beweging van elke individuele ster in een stelsel te volgen, maar wel genoeg om globale effecten te zien. Deze numerieke simulaties hebben de laatste jaren een
fundamentele bijdrage geleverd op allerlei gebieden die te maken hebben met de structuur en vorming van sterrenstelsels. Ik noem er twee.
Ten eerste zijn simulaties gebruikt om te laten zien dat een verdeling van sterren die
oorspronkelijk niet in evenwicht is, in het algemeen evolueert naar een evenwicht waarin
de verdeling sterk naar het centrum geconcentreerd is, en bovendien een drieassige vorm
heeft. Na de eerdere uiteenzetting zal u dit niet geheel verbazen.
Ten tweede hebben simulaties laten zien dat er fascinerende dingen gebeuren als twee
melkwegstelsels elkaar ontmoeten. Dit is een proces dat veel vaker optreedt dan wel eens
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is gedaclit. Sterrenstelsels zijn niet de "Eiland Universa" van Kant, maar hebben geregeld "close encounters of the intergalactic k i n d " . Opnieuw was Holmberg de eerste die
dit proces onderzocht heeft. H i j liet twee van zijn spiraalstelsels van 37 gloeilampen vlak
langs elkaar scheren, en ontdekte dat de onderlinge zwaartekracht beide stelsels danig
vervormde. Later werk, onder andere van de gebroeders Toomre in de Verenigde Staten,
liet zien dat dergelijke ontmoetingen vaak tot een soort kosmische omhelzing van de stelsels leiden, tneestal gevolgd door een volledige samensmelting. Het proces wordt ook wel
eens beschreven met de term "kosmisch kannibalisme". Een kleurenreportage van de
resultaten van één van de moderne berekeningen van deze aard, uitgevoerd door de
Amerikaanse astronomen Barnes en Hernquist, kunt u terugvinden in de Scientific American van augustus 1991. Ik laat u hier een set dia's zien van één van hun simulaties. Er
is geen twijfel aan dat dergelijke kosmische omhelzingen zich geregeld voordoen: bijna
elk stadium in de simulaties komt wel overeen met een vervormd of verstrengeld melkwegstelsel ergens aan de hemel. Wat nu zo interessant is, is dat als twee spiraalstelsels
op deze tnanier versmelten, het resultaat in het algemeen een heel speciale wirwar oplevert: één die sterk naar het centrum geconcentreerd is, en als twee druppels water lijkt
op een elliptisch stelsel! Zou het kunnen zijn dat alle elliptische stelsels het gevolg zijn
van zo'n kosmische omhelzing? Alvorens hier nader op in te gaan, wil ik echter eerst
nog iets zeggen over donkere materie.
Donkere materie
Sterrenstelsels komen vaak voor in groepen, ook wel clusters genaamd, die soms wel
honderden leden hebben. De massa van de stelsels in een cluster schat men op basis van
hun lichtkracht. De astronoom Zwicky ontdekte echter in de jaren dertig dat de snelheden van individuele sterrenstelsels in grote clusters vaak veel hoger zijn dan men verwacht op grond van de zwaartekracht geleverd door de zo geschatte massa. Z i j n conclusie was dat clusters kennelijk donkere materie bevatten: materiaal dat geen licht uitzendt, en zijn aanwezigheid alleen verraadt door zijn zwaartekracht. Die extra zwaartekracht is verantwoordelijk voor de hogere snelheden.
In de laatste twintig jaar is het duidelijk geworden dat ook individuele melkwegstelsels
donkere materie hebben. Met de ingebruikname van de Westerbork Synthese Radio Telescoop werd het mogelijk gedetailleerde kaarten te maken van de verdeling en snelheden
van het waterstofgas tot op grote afstand van de centra van nabije spiraalstelsels. Het
bleek, vooral door het zeer gedegen werk van de Groningse sterrenkundigen Van Albada
en Sancisi, dat de snelheden in de buitendelen van de spiraalstelsels aanzienlijk groter
zijn dan zou volgen uit de zwaartekracht tengevolge van de hchtgevende materie in deze
stelsels. Dit lijkt dus erg op de situatie in clusters. De meest gebruikelijke verklaring is
dat ook individuele spiraalstelsels donkere materie bevatten, waarschijnlijk in een v r i j wel bolvormige halo die wel meer dan viermaal zo zwaar kan zijn als het hchtgevende
deel van het stelsel. Een andere "verklaring" is dat er helemaal geen extra materie is,
maar dat Newton's wet van de zwaartekracht niet helemaal correct is! Dit is een vrij gedurfde uitspraak, en de (nog steeds) algemeen aanvaarde opinie is dan ook dat het veiliger is om donkere materie te postuleren, zoals Zwicky al deed, dan om Newton's wet
in twijfel te trekken.
Hebben elliptische sterrenstelsels ook donkere halo's? Het voor de hand liggende antwoord is " j a " , maar omdat deze stelsels nauwelijks gas hebben, is het niet zo makkelijk
om snelheden op grote afstand van het centrum te meten. Recente metingen aan de paar
stelsels met voldoende gas geeft tot nu toe geen erg overtuigend bewijs voor de aanwezigheid van donkere materie. Er zijn echter andere aanwijzingen dat sommige elhptische
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stelsels wel degelijk zware halo's hebben. Onderzoek op dit terrein is in volle gang.
Het is niet duidelijk waaruit de donkere materie in sterrenstelsels bestaat. Misschien
is het "gewoon" materiaal, zoals heel lichtzwakke sterren, grote planeten, of vliegende
bakstenen. Het kan ook zijn dat het gaat om exotische elementaire deeltjes. Hoe het ook
zij, de studies van de bewegingen in sterrenstelsels hebben in ieder geval iets heel interessants opgeleverd: het lijkt er op dat we tot voor kort het merendeel van de massa in het
Heelal letterhjk over het hoofd hebben gezien!
Vorming
Na deze uitweiding over donkere materie, nu weer terug naar de vraag: hoe zijn melkwegstelsels gevormd? Om dit probleem aan te pakken, kunnen we globaal twee benaderingen onderscheiden. De eerste zegt: begin bij de geboorte van het Heelal, de zogenaamde " O e r k n a l " , en ga na hoe er structuur ontstaat tengevolge van kleine dichtheidsverstoringen. Bereken hoe deze evolueren volgens de wetten van de natuurkunde, en onderzoek dan hoe dit sterrenstelsels oplevert. De tweede benadering begint juist aan de andere kant: probeer eerst te begrijpen hoe de sterrenstelsels in onze omgeving in elkaar zitten, en ga dan na hoe ze er in het verleden hebben uitgezien. Laat ik u een eenvoudig
voorbeeld geven van het verschil. Om na te gaan hoe het menselijk ras ontstaan is, kunnen we proberen uit te zoeken hoe miljarden jaren geleden de eerste één-cellige organismen gevormd zijn, en hoe die daarna langzaam maar zeker zijn geëvolueerd tot meer
en meer gecompliceerde levensvormen. Anderzijds, het bestuderen van oudere en oudere
fossielen kan ons ook iets leren over de evolutie.
Terug naar de sterrenstelsels. De verwachting is dat geen van beide methoden afzonderlijk het hele vormingsprobleem zal oplossen, maar dat een combinatie, dat wil zeggen
een aanval op twee fronten, de meeste kans van slagen zal hebben. Laten we eerst eens
kijken naar de studie van de geschiedenis van sterrenstelsels. D h is in principe heel eenvoudig, omdat we slechts hoeven te kijken naar stelsels op steeds grotere afstand. Omdat
de lichtsnelheid eindig is heeft het licht van die stelsels er dus langer en langer voor nodig
om ons te bereiken, zodat we de stelsels in een eerder en eerder stadium van hun evolutie
zien. Het licht van de verste stelsels is heel zwak, en dus hebben we grote telescopen en
goede detectoren nodig.
Een studie van het verleden van spiraalstelsels geeft voornamelijk inzicht in de rol van
gas. Het is duidelijk dat in een vroeg stadium het gas in deze stelsels ineengestort is tot
een schijf, en dat daarin voortdurend sterren zijn gevormd, tot op de dag van vandaag.
Omdat schijven dynamisch erg fragiel zijn - dat laten de simulaties overduidelijk zien
- kan er in het recente verleden niet veel materiaal in grote hoeveelheden tegelijk zijn ingevallen. Gestage inval van kleine beetjes gas heeft echter zeker de levensloop van deze
stelsels beïnvloed.
Elliptische stelsels daarentegen vertonen vaak sporen van een meer opwindende levensloop. Op lang-behchte foto's zijn vaak onregelmatige slierten materie te zien in de
buitendelen van deze stelsels. Meer bewijs voor het invallen van materie werd geleverd
in 1988 toen Franx, destijds promovendus in Leiden, ontdekte dat de kernen en buitendelen van sommige elliptische stelsels soms in tegenovergestelde richting draaien! Simulaties hebben laten zien dat dit "kosmisch spookrijden" op natuurlijke wijze tot stand
komt als een klein stelsel geheel door een groter stelsel ingeslikt wordt.
De al genoemde simulaties van Barnes en Hernquist tonen aan dat misschien zelfs hele
elliptische stelsels gevormd zijn uit versmelting van spiraalstelsels. Ik merk hierbij op dat
het gas uit de spiralen door de sterke getijdenwerking tijdens de ontmoeting snel zijn weg
vindt naar het centrum van het eindproduct. Dit resulteert waarschijnlijk in een geboor-
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tegolf van nieuwe sterren, en misscliien ook in de vorming van een centraal zwart gat.
De simulaties laten verder zien dat alleen als de twee botsende spiraalstelsels inderdaad
donkere halo's hebben de goede morfologie van de samensmelting gevonden wordt. Het
voert te ver om hier op de details in te gaan, maar zonder halo's draait het eindprodukt
te snel. Andermaal zijn het de bewegingen gemeten in elliptische stelsels die een aanwijzing voor het vormingsporces geven.
De theorie van sterevolutie vertelt ons dat de sterren in de meeste elliptische stelsels
heel oud zijn. Deze stelsels moeten dus lang geleden gevormd zijn. Omdat het Heelal expandeert, bevonden sterrenstelsels zich vroeger dichter bij elkaar, zodat de kans op ontmoetingen, en alles wat daar mee samenhangt, groter was. Om dezelfde reden is het
waarschijnlijk ook geen toeval dat juist in de grote clusters, waar veel stelsels zich vlakbij
elkaar bevinden, de meeste elhptische stelsels gevonden worden.
Het is niet gezegd dat het zojuist beschreven proces van versmeldng de enige manier
is waarop elhptische stelsels gevormd zijn in het Heelal. Er zijn ook andere mogelijkheden, en er is nog een levendig debat hierover gaande onder astronomen. Gelukkig zijn
de waarnemingen nu goed genoeg om verschillende scenario's te testen. Als voorbeeld
hiervan noem ik het volgende. Numerieke simulaties zijn gebruikt om te zien hoe in het
vroege Heelal de eerste structuur ontstaat. Dit hoort dus thuis bij de eerste van de twee
methoden van aanpak die ik noemde. De onderliggende gedachte is dat eerst de dominante component van het Heelal, de donkere materie, klontert en dat in die verdichtingen het gas zich verzamelt en sterren vormt. De berekeningen laten zien dat de donkere
halo's inderdaad drie-assige structuren vormen, maar een gedetailleerde vergelijking met
waarnemingen toont aan dat de modellen teveel afgeplat zijn. Er moet dus nog aan de
theorie gesleuteld worden.
Ik hoop u te hebben overtuigd dat de sterrenstelsels in het Heelal niet alleen een heel
enerverend leven leiden, maar dat we daar nu eindelijk ook kwantitatieve informatie
over kunnen krijgen. Omdat juist de elliptische stelsels zo overduidelijk de fossielen zijn
van het vormingsproces, zijn dit de objecten die we moeten bestuderen. Dit maakt een
onderzoeksproject als dat van Miley in Leiden, aan de allerverste melkwegstelsels, zo
boeiend.
Voor vrijwel alle problemen in de sterrenkunde geldt dat een gezond evenwicht tussen
theorie en waarnemingen nodig is. Daar is echter in de laatste jaren nog een derde component bijgekomen, namelijk die van de numerieke simulades. Het geschetste probleem
van de vorming van sterrenstelsels is een ideaal voorbeeld van een gebied waar zo'n veelzijdige aanpak onontbeerlijk is. Ik verwacht dat we er in de komende jaren veel vruchten
van zullen plukken, maar daarbij tegelijkertijd natuurlijk ook weer op nieuwe vragen
zullen stuiten.

G E N T E C H N O L O G I E EN H E T PROGRAMMEREN VAN LEVENSPROCESSEN
DE NIEUWE BIOTECHNOLOGIE
door
R . A . Schilperoort
Inleiding
De biotechnologie maakt gebruik van biologische functies, die m.b.v. technologische
vaardigheden worden toegepast in allerlei produkten en processen. Toepassingen vinden
heden ten dage plaats in de farmaceutische, chemische-, voedings- en genotmiddelenindustrie, in de landbouw en in de Nederlandse economie. De biotechnologie wordt dan
ook van grote betekenis geacht bij de bepahng van het gezicht van de Nederlandse industrie in de éénentwintigste eeuw. Maar ook nu reeds neemt biotechnologie een veel
grotere plaats in dan men vaak beseft.
De recente stormachtige ontwikkehngen in de biotechnologie hebben een lange historie achter de rug die teruggaat tot in het verre verleden. Opgedane technische ervaring
en de toename van wetenschappelijke kennis over levende organismen hebben i n de loop
van de afgelopen anderhalve eeuw ervoor gezorgd dat de biotechnologie steeds optimaler
kan worden ingezet. Door haar aard levert deze technologie inmiddels een aanzienlijke
bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van het leven.
In het hierna volgende zal de ontwikkeling die de biotechnologie in de loop der eeuwen
heeft doorlopen in vogelvlucht worden geschetst. Hierbij zullen de drie fasen, die in de
ontwikkeling van de biotechnologie te herkennen zijn, worden behandeld. Deze fasen
zijn achtereenvolgens genoemd de klassieke, de moderne en de nieuwe biotechnologie.
Om inzicht te krijgen in aard en mogelijkheden van de gentechnologie, die van zo'n grote betekenis is geworden voor de nieuwe biotechnologie, zal hierna in grote trekken de
betekenis van genen als dragers van de infortnatie voor alle eigenschappen van levende
organismen worden uiteengezet. Nadat enige toepassingen van de gentechnologie zijn
besproken zal nader worden ingegaan op de gentechnologie zelf aan de hand van voorbeelden bij planten. Als laatste onderwerp zal het aspect van de publieksacceptatie van
de biotechnologie aan de orde komen. De toekomst van de nieuwe biotechnologie zal
immers in sterke mate afhangen van de houding van de consument. Nieuwe normen en
waarden zullen moeten worden gedefinieerd om de gentechnologie op menswaardige
wijze te hanteren.
De klassieke

Biotechnologie

Reeds in de grijze oudheid heeft de mensheid geleerd voor z'n voortbestaan, maar ook
voor z'n genoegens, gebruik te maken van de natuur en haar voortbrengselen. Het vermogen van gist om alcohol in de vorm van bier te maken was reeds 6000 jaar v. C. bekend bij de Sumeriërs en de Babyloniërs.
Omstreeks 4000 v. C. ontdekten de Egyptenaren dat zij brood konden laten rijzen
door biergist te gebruiken, die kooldioxyde produceert (fig. 1). In het boek Genesis
wordt verwezen naar wijn waarvan Noah iets te veel had gebruikt. Rond de veertiende
eeuw n. C. is het gebruik van gedistilleerd alcohol, dat werd verkregen uit gefermenteerd

Fig. 1. Fermenlatie in de periode van de Klassieke Biotechnologie.
Relief op de mumvan een Egyptisch graf uit de Vijfde Dynastie omstreeks 2400 v. C. Een grafische weergave van het bereiden van brood en bier.
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graan, vrij algemeen in vele delen van de wereld. Ook het vervaardigen van melkprodukten zoals yoghurt en kaas was in de oudheid bekend. Zo gebruikten de Romeinen al dierlijk stremsel uit de maag van geslachte kalveren bij de bereiding van kaas, terwijl de
Grieken daarvoor vijgeboomextracten gebruikten. We weten nu dat het stremsel het enzym chymosine of rennine bevat dat verantwoordelijk is voor de werking. Andere vergelijkbare enzymen zijn de werkzame bestanddelen in het vijgeboomextract. Het toepassen
van enzympreparaten uit micro-organismen heeft waarschijnlijk het eerst plaats gevonden in China. De aromatische voedingsstof chu staat beschreven sinds de Chou-periode
(1200-200 V. C ) . Het wordt verkregen door fermentatie van granen met Aspergillus oryzae, een schimmel. Sojasaus en tempeh zijn andere voorbeelden van de klassieke
biotechnologie uit Aziatische landen. De Romeinen schijnen ook reeds laagwaardige metalen te hebben gewonnen door mineraal houdende gesteenten bloot te stellen aan bepaalde bacteriën. Heden ten dage gebeurt dit op groter schaal met bacteriën die voornamelijk behoren tot het genus Thiobacillus. Het proces wordt "bacterial- leaching" genoemd. Koper en uranium worden op deze wijze gewonnen.
In de biotechnologie wordt vaak gesproken over fermentatie. In strikt technische en
brede zin betekent dit de chemische omzetting van organische stoffen m.b.v. enzymen.
Enzymen zijn eiwitten die als biokatalysatoren zorgen voor het verlopen van de duizenden chemische reacties die plaats vinden in cellen van levende organismen. In de praktijk
van de fermentatie worden vooral levende micro-organismen gebruikt, die door hun enzymen voor een bepaald doeleinde geschikt zijn.
Voor de bereiding van voedsel en dranken wordt dus al meer dan 8000 jaar gebruik
gemaakt van micro-organismen zonder dat hun bestaan bekend was. Z i j werden pas in
de zeventiende eeuw voor het eerst microscopisch waargenomen door Antonie van Leeuwenhoek. Het grote verschil tussen de preïndustriële of klassieke biotechnologie en de
moderne industriële biotechnologie is gelegen in de geoptimaliseerde procesvoering.
De moderne

Biolechnologie

De moderne biotechnologie heeft zich vanaf ongeveer 1865 ontwikkeld doordat steeds
meer inzicht werd verkregen in het gedrag en de eigenschappen van levende organismen.
De tot dan toe puur empirische biotechnologie maakte gaandeweg plaats voor een technologie waarmee op voorspelbare wijze gericht gebruik gemaakt kan worden van levende organismen of onderdelen daarvan zoals geïsoleerde enzymen.
Dankzij het werk van o.a. Pasteur en Koch in het midden van de negentiende eeuw
hebben we micro-organismen en hun rol in fermentatieprocessen beter leren kennen en
begrijpen. Pasteur legde ook de basis voor het gebruik van opzettelijk verzwakte
bacterie- of virusstammen als vaccin tegen infectieziekten. Het was echter Beyerinck die
in 1898 voor het eerst een virus - het tabaksmozaiekvirus - identificeerde, terwijl het Jenner was die reeds in 1796 ontdekte dat het koepokvirus na inenting in de huid beschermde tegen het tnenselijke pokkenvirus. Het koepokvirus is voor de mens veel minder gevaarlijk en geeft slechts een plaatselijke vorm van pokken.
Op basis van ontwikkelingen aan de proceskundige kant, die gestimuleerd werden
door de opkomst van de industriële chemische technologie, werden in de periode 1865
tot 1940 fermentatieprocessen ontwikkeld voor de produktie van organische oplosmiddelen zoals alcohol, butanol, aceton en glycerol. Ook bleek het mogelijk organische zuren, waaronder citroenzuur en melkzuur, langs fermentatieve weg te produceren. De anticonceptionele pil kwam tot stand dankzij een proces voor de microbiële omzetting van
steroïden. Verder werd in deze periode een proces ontwikkeld om op effectieve wijze afvalwater te zuiveren m.b.v. micro-organismen in aanwezigheid van voldoende zuurstof
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(aerobe omstandigheden).
De ontdekking van het door een schimmel geproduceerde antibioticum penicilline
door Fleming in 1928 was het begin van het antibioticum tijdperk. Vele antibiotica volgden, waardoor het mogelijk werd een groot aantal bacteriële infecties effectief te bestrijden. In de periode van 1940 tot 1960 werd de noodzakelijke procestechnologie ontwikkeld waarmee op grote schaal schimmels, voor de produktie van diverse antibiotica, en
dierlijke cellen, voor de vervaardiging van virusvaccins, konden worden gekweekt. A l
deze ontwikkelingen hebben ertoe bijgedragen dat de moderne biotechnologie een belangrijk aandeel heeft gehad in het op een hoog peil brengen van de gezondheidszorg
en de kwaliteit van het leven in deze eeuw.
In de periode van 1960 tot 1975 had een sterke groei plaats van de fermentatieindustrie. Dit leidde bijvoorbeeld tot:
— produktie van de aminozuren (bouwstenen van eiwitten; een aantal spelen ook een
rol bij smaakstoffen) glutaminezuur en lysine
— produktie van microbiële enzymen voor o.a. wasmiddelen (eiwitafbrekende enzymen) en de industriële afbraak van zetmeel tot verschillende suikers in brouwerijen,
voedingsmiddelenbedrijven en de zetmeehndustrie. Een bekend voorbeeld is het isoglucoseproces voor de produktie van een nieuwe zoetstof, het zgn. High Fructose
Corn Syrup (HFCS) op basis van een fructose-glucose mengsel uit maïszetmeel
— afvalwaterzuivering onder anaerobe condities (afwezigheid van zuurstof), waarbij
energie in de vorm van methaangas (biogas) wordt gewonnen.
De nieuwe

Bioteclvwiogie

W i j hebben nu tot op moleculair niveau inzicht gekregen in het tot stand komen van
eigenschappen van levende organismen door de erfelijkheidsleer, gebaseerd op de wetten
van Gregor Mendel (1865), de ontdekking door Avery in 1944 dat D N A de drager is van
genen voor erfelijke eigenschappen en de ontrafehng van de moleculaire structuur en
functie van het D N A door Watson en Crick in 1953.
De "blauwdruk van het leven" is bloot gelegd. Hierdoor is het sinds 1974 in principe
mogelijk m.b.v. moleculaire methoden en technieken - de zgn. recombinant-DNA technologie - snel, voorspelbaar en nauwkeurig gewenste veranderingen aan te brengen in
de eigenschappen van levende organismen. Levensprocessen zijn heden ten dage op
vooraf voorspelbare wijze te herprogrammeren. Voordien konden gewenste eigenschappen bij de veredeling van planten en dieren worden verkregen door op basis van de erfelijkheidsleer te kruisen en te selecteren. Beter geschikte micro-organismen werden
meestal geselecteerd na mutagenese; dit geschiedt m.b.v. mutagene chemicaliën o f door
straling, als gevolg waarvan veranderingen in het D N A worden aangebracht. De voorspelbaarheid en snelheid van deze benaderingswijzen zijn echter aanzienlijk geringer.
De recombinant-DNA technologie heeft de mogelijkheid veranderingen te creëren in
bestaande eigenschappen of voor het betreffende organisme volledig nieuwe eigenschappen te introduceren, zoals dat op andere wijze niet mogelijk is. Eigenschappen van sterk
verschillende organismen kunnen worden uitgewisseld door het uitwisselen van genen.
De methoden en technieken van de moleculaire biologie, moleculaire genetica en celbiologie hebben vanaf omstreeks 1975 geleid tot de nieuwe biotechnologie. Het gericht
ontwerpen en beheersen van organismen voor produktieprocessen en produkten zijn karakteristieke kenmerken van de nieuwe biotechnologie. Het gaat er daarbij niet alleen
om micro-organismen of cellen van planten en dieren bepaalde stoffen te laten produceren. Ook het aanbrengen van veranderingen die leiden tot een minder ingewikkelde en
betrouwbare procesvoering alsook kostenverlaging en kwaliteitsverbetering worden na-
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gestreefd.
Naast de recombinant-DNA technologie voor de genetische modificatie van organismen mag de ontwikkeling van de hybridoina technologie (1975) niet onvermeld b l i j ven als een wetenschappelijke doorbraak die mede het gezicht van de nieuwe
biotechnologie heeft bepaald. Deze technologie is gebaseerd op een tweede vorm van
gentechnologie. In dit geval worden twee verschillende soorten gekweekte lichaamscellen
samengesmolten (gefuseerd) om hun erfelijke eigenschappen te combineren. Met de hybridoma technologie worden mono-clonale antilichamen geproduceerd. Antihchamen
spelen een rol in ons immuunsysteem bij de afweer van Uchaamsvreemde stoffen en
micro-organismen, inclusief virussen. Mono-clonale antihchamen herkennen op zeer
specifieke wijze allerlei stoffen waardoor ze o.a. kunnen worden gebruikt voor zeer gevoelige diagnostica en voor de zuivering van bepaalde produkten. De zwangerschapstest
was het eerste op mono-clonale antilichamen gebaseerde produkt dat op de markt werd
gebracht. Dit gebeurde in 1980. Op deze technologie zal hier verder niet worden ingegaan.
De reikwijdte van de biotechnologie in z'n algemeenheid is door beide genoemde doorbraken aanzienlijk groter geworden. In een recente studie van de OECD wordt voorspeld
dat de biotechnologie de megatechnologie van de twintigste eeuw zal worden (fig. 2). Als
we per toepassingsgebied de marktpenetratie van de nieuwe biotechnologie tegen de tijd
uitzetten dan zijn een drietal "golven" te onderscheiden.
De eerste golf start rond 1980 en heeft betrekking op de humane gezondheidszorg, met
in het kielzog de veterinaire gezondheidszorg. Het gaat hierbij in de eerste plaats om diagnostica en vervolgens om farmaceutische produkten en biomedische apparatuur. I n
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deze sector is de toegevoegde waarde lioog, waardoor de aanlooplcosten van technologisclre vernieuwingen kunnen worden gedekt. Het is daarom niet verwonderlijk dat de eerste toepassingen van de nieuwe biotechnologie in deze sector hebben plaatsgevonden.
Verwacht wordt dat ergens tussen 1995 en 2000 de marktpenetratie optimaal zal zijn.
De tweede golf, die rond 1990 is gestart, wordt gevormd door de opkomst en produktontwikkeling van de biotechnologie in de landbouw, de miheu-sector, de fijnchemie en
de voedings- en genotmiddelen industrie. Hier zal opdmale marktpenetratie vermoedel i j k hebben plaats gevonden rond 2020.
De derde golf zal vermoedelijk rond 2000 opkomen en worden veroorzaakt door biotechnologische toepassingen die te maken hebben met papierpulp, bulk chemicaliën,
bacterial- leaching en bio-electronica (geavanceerde bio-sensoren, bio-chips).
Van gen lot

eigenschap

Elke erfelijke eigenschap van een levend organisme wordt bepaald door een gen, waarin
een voor de betreffende eigenschap specifieke chemische code aanwezig is.
Genen zijn gelegen in een goed gedefinieerde chemische substantie, die bij hogere organismen voornamelijk aanwezig is in de kern van de cel (fig. 3) en wel in de daarin gelegen chromosomen. Genoemde substantie bestaat uit deoxyribonucleinezuur, dat in afgekorte vorm D N A (deoxyribonucleic acid) wordt genoemd.
De chemische code in een gen is in feite een prograinma dat de instructie bevat voor
het maken van een specifiek eiwit. Het zijn eiwitten die al dan niet in onderlinge wisselwerking onze eigenschappen vertegenwoordigen of veroorzaken.
Zo'n eiwit is een polymeer dat is samengesteld uit een lange reeks van opeenvolgende
aminozuren. Aminozuren zijn zelf betrekkelijk eenvoudige, laagmoleculaire verbindingen waarvan er in de natuur zo'n twintigtal voorkomen. Hiermee zijn zeer grote aantallen verschillende eiwitten te maken.
Het is het DNA-programma van een gen dat de voor een eiwitketen specifieke volgorde van verschillende aminozuren aangeeft bij de synthese van het eiwit. Het programma
voor een eiwit in een gen is als het ware een zin met woorden, waarvan elk woord bestaat
uit drie letters. Elk woord staat voor de code van een bepaald aminozuur. Alle twintig
verschillende aminozuren hebben elk hun eigen code, waarvan de letters afkomstig zijn
van een genetisch alfabet dat bestaat uit de vier letters A , C , G en T. Deze letters staan
voor de organische basen Adenine, Cytosine, Guanine en Thymine. I n het D N A zijn zij
in steeds wisselende volgorde - al naar gelang de genetische informatie dat voorschrijft
- in grote aantallen aaneengeregen tot een soort kralensnoer van zeer grote lengte.
In de meeste gevallen is de generische informatie opgenomen in twee complementaire
ketens die een helix vormen, de zgn. dubbele helix die op een wenteltrap l i j k t (fig. 3).
De ketens worden bij elkaar gehouden doordat zonder onderbreking steeds de letters A
een interactie aangaan met er tegenoverhggende letters T en de letters C met G. Vanwege
deze vaste combinaties spreken we over complementariteit tussen de basen en complementaire DNA-ketens. Genoemde complementaire baseparen vormen als het ware een
ononderbroken reeks van treden van de wenteltrap. I n veel gevaOen bevat echter slechts
één van beide DNA-ketens het programma voor een eiwit. De genetische code voor aminozuren is in principe voor alle organismen gelijk. Het hele systeem van het programmeren en opslaan van eigenschappen is goed vergelijkbaar met wat we kennen uit de computerwereld. We hebben te maken met geprogrammeerde levensprocessen.
Om een idee te krijgen van de enorme hoeveelheid informatie die aanwezig is in alle
genen te zamen (het genoom) van een organisme is het interessant om alle baseparen van
een genoom eens in boekvorm op te nemen. W i j krijgen dan tevens een idee van de grote
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Fig. 3. Scliemalisc/ie weergave van een plantecel. In de eel bevindt zich een door een poreuze membraan omgeven kern met chromosomen
die DNA bevatten. Het DNA bestaal
uit twee zeer lange complementaire
ketens die een dubbele helix vormen. De ketens worden zonder onderbrekingen
bij elkaar gehouden door baseparen van A (adenine) met T
(thymine) en G (guanine) met C (cytosine). De letters A, T, G en C vormen het genetisch
alfabet. Tevens bevinden zich in de cel mitochondriën en chloroplasten. Ook deze bevallen een beetje DNA. In de chloroplasten
vindt onder invloed van licht
fotosynthese
plaats waarbij uit kooldio.xyde en water suikers worden gevormd. In de
mitochondriën
wordt door oxydatie van o.a. suikers de energie gewonnen die nodig is voor vele biochemische aclivileiten in de cel. In dierlijke cellen komen chloroplasten niet voor.
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verschillen in genoomgrootte tussen verschillende organismen. Virussen hebben een veel
kleiner genoom dan bacteriën en bacteriën hebben op hun beurt weer een veel kleiner
genoom dan mensen. Nemen we bijvoorbeeld een virus dat codeert voor drie eiwitten
dan bestaat het genoom uit ongeveer 3000 baseparen (A met T en C met G voor de twee
complementaire DNA-ketens van het genoom) waarmee één bladzijde uit een boek is te
vullen. Voor een bacteriegenoom hebben we te maken met zo'n drie miljoen baseparen
waarmee een boek met 1000 bladzijden is te vullen. Het menselijk genoom bestaat uit
ongeveer drie miljard baseparen, die gezamenlijk een bibliotheek vormen met 1000 boeken van 1000 bladzijden.
Een verandering van één of meerdere aminozuren in een eiwitketen kan ertoe leiden
dat de functie van het eiwit en dus de daaraan gekoppelde eigenschap van het organisme
geheel of gedeeltelijk verloren gaat. Een dergelijke afwijking zal ahijd het gevolg zijn
van een verandering of mutatie, in het programma voor de aminozuurvolgorde van het
eiwit.
Aangezien we hierbij te maken hebben met een verandering in het D N A is een mutatie
overerfelijk. Uit het voorafgaande zal duidelijk zijn dat mutaties al dan niet ernstige afwijkingen in eigenschappen van een individu tot gevolg kunnen hebben. Z i j kunnen tot
uiting komen in een ziektebeeld. Alleen als de mutatie ook aanwezig is in het D N A van
de geslachtscellen zijn dergelijke ziekten overerfelijk en spreken we over erfelijke ziekten. Dit laatste hoeft lang niet altijd het geval te zijn daar bij hogere organismen mutaties
in hchaamsceUen kunnen ontstaan zonder dat ze in geslachtscellen terecht komen.
Onderzoek in het afgelopen decennium heeft - gesteund door de gentechnologie - inmiddels voor zo'n 4000 ziekten aangetoond dat ze worden veroorzaakt door een genetische afwijking (mutatie). Dit geldt o.a. voor hart- en vaatziekten, cholesterol niveau, bepaalde vormen van kanker, hemofihe (bloederziekte), suikerziekte, diverse spierziekten,
taai-slijm ziekte (cystische fibrosis), Alzheimer, Huntington. Voor meer dan 500 van
dergelijke ziekten is vastgesteld dat het om slechts één afwijkend gen gaat. Sickle-cell
anemie is daarvan een bekend voorbeeld. Dit is een ernstige en levensbedreigende ziekte
die wordt veroorzaakt door afwijkende, sikkelvormige bloedhchaampjes, die slecht
zuurstof transporteren. Het is een afwijking die voornamelijk bij negroïden voorkomt
en te wijten is aan slechts een zeer kleine verandering (slechts één aminozuur) in één van
de twee soorten eiwitketens waaruit het haemoglobine is opgebouwd. Haemoglobine
komt voor in de rode bloedhchaampjes. Het bindt zuurstof en zorgt voor het transport
van zuurstof door de rode bloedlichaampjes.
Gedetailleerde kennis over genen die bij erfelijke ziekten betrokken zijn kan m.b.v.
de nieuwe biotechnologie worden gebruikt voor de ontwikkeUng van nieuwe medicijnen
op een meer gerichte manier dan de " t r i a l and error" werkwijze zoals die tot voor kort
in de farmaceutische industrie werd gevolgd. Voor zover mogelijk en gewenst zal deze
kennis tevens kunnen worden ingezet voor gentherapie.
Enige toepassingen

van de

genteclvwiogie

De gentechnologie wordt al op vele plaatsen in de wereld ingezet voor het verbeteren of
verkrijgen van nieuwe produkten. Het eerder genoemde chymosine uit stremsel wordt
bijvoorbeeld recent op de markt gebracht als een produkt dat via recombinant-DNA
wordt geproduceerd door een micro-organisme (gist). Dit organisme is hiertoe voorzien
van het gen dat voor de synthese van dit enzym zorgt in kalveren. Voor deze produktieweg is gekozen omdat voor de enorme kaasproduktie al lang onvoldoende dierlijk stremsel beschikbaar is. Het aantal geslachte kalveren houdt domweg geen tred met de sterk
gestegen behoefte van de kaasproducenten. Tot voor kort kon dit te kort aan dierlijk
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stremsel alleen worden ondervangen door gebruik van microbiële stremsels. Kaasproducenten schijnen echter de voorkeur te geven aan het echte chymosine.
Een voor de gezondheidszorg belangrijke klasse van produkten, die via recombinantD N A geproduceerd kunnen worden, zou in de toekomst kunnen worden gevormd door
lichaamseigen eiwitten die als medicijn kunnen dienen: aan patiënten waarbij eiwitten
door mutaties geheel of gedeeltelijk ontbreken of niet in orde zijn kunnen deze worden
toegediend. Bekende voorbeelden die reeds op de markt zijn gebracht zijn insuline en
groeihormoon.
Voor de produktie van dit soort eiwitten worden genetisch gemodificeerde microorganismen of gekweekte dierlijke cellen gebruikt, maar ook wat we noemen transgene
schapen en koeien.
Deze dieren zijn dusdanig genetisch gemodificeerd dat ze specifiek gewenste eiwitten
in hun melk kunnen produceren. I n al deze gevallen worden genoemde organismen voorzien van het bij het gewenste eiwit behorende D N A afkomstig uit de mens. Humaan insuline, waarbij voor de vervaardiging dus de genetische infonnatie van het menselijk gen
wordt gebruikt, werd al in 1982 op de markt gebracht.
Ondanks de vaak verrassende successen die worden geboekt is het goed hier op te merken dat veel van de genoemde activiteiten zich nog in de onderzoeks- en ontwikkelingsfase bevinden.
De bereiding van nieuwe virus vaccins, die veiliger zijn dan de bestaande, is met de
recombinant-DNA technologie eveneens mogelijk. Dit is van belang omdat zelfs b i j gebruik van geïnactiveerde viruspreparaten soms wel eens een virus aan de behandeling
kan ontsnappen. Bovendien brengt het werken met zeer pathogene levende virussen als
uitgangsmateriaal tijdens het produktieproces gevaren met zich mee. Genoemde problemen kunnen worden opgelost indien geen levend virus meer hoeft te worden gebruikt
als uitgangsmateriaal. Dit is m.b.v. de recombinant-DNA technologie te verwezenlijken
en is o.a. voor het hepatitus B virus (geelzucht) in de praktijk gebracht.
Om een dergelijk vaccin te maken wordt uitgegaan van het gegeven dat het immuunsysteem zich bij de vorming van antilichamen richt op de eiwitmantel die het genetisch
materiaal van alle virussen omgeeft. Een virus kan één of meerdere genen voor de opbouw van z'n eiwitmantel bezitten. Het gen voor het manteleiwk dat de sterkste immunologische reactie oproept kan worden geïsoleerd en vervolgens tot activiteit (expressie)
worden gebracht i n een micro-organisme dat voor de produktie geschikt is. Omdat b i j
dit proces de intacte genetische informatie van het virus niet meer wordt gebruikt zijn
zowel het produktieproces als het eindprodukt veilig. De technische problemen om dit
soort vaccins te ontwikkelen moeten echter zeker niet worden onderschat. Voorlopig
mag dan ook niet worden verwacht dat op korte termijn voor aUe ziekten die door virusinfecties worden veroorzaakt nieuwe vaccins kunnen worden ingezet.
Het eerste via de recombinant-DNA technologie verkregen vaccin, dat al i n 1981 op
de markt werd gebracht, was overigens geen virus vaccin, maar een antibacterieel vaccin
gericht tegen toxines van enterotoxische Escherichia co//-stammen, die een ernstige vorm
van diarree bij jonge biggen veroorzaken.
Een ander gebied waarop mede dankzij de gentechnologie grote vorderingen zijn gemaakt is die van de diagnostiek van erfelijke ziekten en de isolatie van genen die voor
dit soort ziekten verantwoordelijk zijn. Geleidelijk aan begint er daardoor tevens voldoende kennis te ontstaan om gentherapie via genetische modificatie van cellen te gaan
toepassen ter bestrijding van genetisch bepaalde ziekten.
Voor genetisch simpele erfelijke ziekten van het immuunsysteem, die hun oorsprong
vinden in beenmergcellen, valt te verwachten dat gentherapie binnen afzienbare t i j d zal
kunnen plaatsvinden. Dit is mede mogelijk geworden door het succes van beenmerg-

100

transplantalies. Na isolatie van het beenmerg blijkt bovendien dat kweek van de cellen
in het laboratorium goed mogelijk is. Hiermee is de weg geopend om dit soort cellen genetisch te modificeren door het inbrengen van het gewenste gen ter bestrijding van de
ziekte. Als blijkt dat het betreffende gen z'n eigenschap goed en stabiel tot uitdrukking
brengt, hetgeen lang niet altijd het geval is, kunnen de transgene cellen weer terug geïmplanteerd worden. Opgemerkt moet worden dat na deze behandehng de aangebrachte
genetische modificatie in de beenmergcellen niet wordt doorgegeven aan de geslachtscellen zodat nooit overdracht aan het nageslacht zal plaats vinden. We moeten ons verder
goed reahseren dat het b i j dit soort behandelingen voorlopig alleen maar kan gaan om
afwijkingen die worden veroorzaakt door één gen.
Reeds eerder is genoemd dat het mogelijk is transgene dieren te verkrijgen. Dit geschiedt door op de juiste wijze het D N A met de betreffende genen in pas bevruchte eicellen te spuiten. Een op dergelijke wijze uitgevoerde genetische modificatie zal wel aan het
nageslacht worden overgedragen.
Het slagingspercentage voor een stabiele genetische modificatie, ook wel transformatie
genoemd, is vooralsnog gering. Bovendien komen in het genoom ingebouwde nieuwe genen lang niet altijd tot uitdrukking in de gewenste eigenschappen en dan hebben we met
een mislukt experiment te maken. Bij dieren is het nog enigszins acceptabel dat het resultaat van een mislukt experiment wordt vernietigd. Bij mensen doet deze vraag zich vanzelfsprekend niet voor.
W i l deze vorm van genetische modificatie kunnen worden ingezet voor gentherapie bij
de mens dan zou om vanzelfsprekende redenen het slagingspercentage 100% moeten
zijn. Het is echter maar zeer de vraag of toepassing van deze vorm van gentherapie, die
de aangebrachte verandering tot in het nageslacht overdraagt - om welke reden dan ook
- eigenlijk wel ethisch verantwoord bij mensen kan en/of mag worden uitgevoerd.
Toepassing van genetische modificatie bij planten met als doel het inbrengen van
plaag- en ziekteresistentie zal kunnen leiden tot een aanzienlijke reductie van het gebruik
van landbouwchemicaliën. Dit zal het milieu en de gezondheid van diegenen die beroepsmatig met dit soort stoffen moeten werken ten goede komen. Daarnaast wordt het
door velen noodzakelijk geacht de plantenveredeling met de moderne technologiën te
versnellen teneinde de mens - met zo min mogelijke belasting van het milieu - te kunnen
blijven voeden: er heeft een enorme bevolkingsexplosie plaats. Thans zijn er 5 miljard
mensen, over 50 jaar zullen dat er ca. 10 miljard zijn!
Genetische

modificatie

van

planten

Voor het aanbrengen van overerfelijke nieuwe genen in planten is het niet beslist noodzakelijk de vrij omslachtige procedure te volgen van hel met D N A inspuiten van net bevruchte eicellen. Planten hebben namelijk in tegenstelling tot dierlijke cellen de eigenschap totipotent te zijn. Dit houdt in dat uit een enkelvoudige lichaamscel van een plant,
bijvoorbeeld uit een blad of stengel, weer volledig intacte en normale planten zijn te verkrijgen (fig. 4). De cellen moeten hiervoor op een voedingsmedium worden gezet waaraan in een bepaalde concentratieverhouding de plantenhormonen auxine (bijv. l A A ) en
cytokinine (bijv. kinetine) zijn toegevoegd. Uit het weefsel, dat door celdelingen op dit
medium ontstaat, ontwikkelen (regenereren) zich scheuten, die echter nog geen wortels
bevatten. Het bewortelen kan, net zoals dat bij stekken van planten gebeurt, gedaan
worden nadat de scheuten van het weefsel zijn afgesneden.
Diverse plantensoorten blijken echter nogal recalcitrant te zijn voor wat betreft een
goede regeneratie. Bij de meeste tweezaadlobbige (dicolyle) planten, waartoe bijvoorbeeld tabak, petunia en aardappel behoren, wordt met redelijk succes resultaat geboekt.
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Fig. 4. Plantecellen zijn totipotent. Fen stul<je weefsel uit een stengel of blad dat wordt
geplaatst op een voedingsmedium
zonder de plantenhormonen
auxine (lAA) en cytokinine (kinetine) zal niet groeien en dood gaan (a). Afhankelijk
van de
concentratieverhouding van auxine en cytokinen zal een klompje amorf weefsel of callus ontstaan (b), weefsel worden gevormd waaruit zich alleen wortels ontwikkelen (c, overmaat auxine) of zich
weefsel vormen waaruit scheuten voortkomen
(d, overmaat cytokinine). De genoemde
plantenhormonen
zijn geen eiwitten maar relatief eenvoudige chemische
verbindingen.

Regeneratie bij eenzaadlobbige (monocotyle) planten, vooral bij de daartoe behorende
graansoorten, is nog steeds problematisch, alhoewel voor rijst en mais inmiddels wel
enig succes is geboekt.
Voor de genetische modificatie van planten is het dus slechts nodig om D N A te introduceren in cellen die in de weefselkweek groeien. Vervolgens kunnen dan planten uit deze cellen worden geregenereerd. Er zijn diverse methoden ontwikkeld om D N A in plantencellen binnen te brengen. De meest toegepaste methoden zijn:
— behandehng van protoplasten met D N A . Protoplasten zijn plantecellen die ontdaan
zijn van hun ondoorlaatbare celwand. Protoplasten kunnen zich weer ontwikkelen
tot normale cellen waaruit planten zijn te regenereren. Deze methode is b i j diverse
gewassen echter niet gemakkelijk toe te passen.
— behandeling van geïsoleerde bladstukjes met de bodembacterie Agrobacterium
tumefaciens. Deze bacterie is van nature in staat om een bepaald deel van z'n D N A naar
plantecellen over te dragen, maar kan dit aüeen doen vanuit een verse wondomgeving. Vandaar dat meestal ponsjes uit bladeren worden gebruikt bij deze methode.
— beschieting van cellen in de weefselkweek met zeer kleine kogeltjes van wolfraam o f
goud waarop D N A is aangebracht. De beschieting vindt plaats met een zgn. particlegun (fig. 5).
De particle-gun is meer dan A. tumefaciens algemeen inzetbaar voor monocotylen en
dicotylen. Het heeft als nadeel dat het D N A , doordat het niet is beschermd tegen afbraak door enzymen in de cel, nogal gefragmenteerd wordt ingebouwd in het genoom
van de cel. Doordat het door A. tumefaciens overgedragen D N A goed door eiwitten is
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Fig. 5. Schematische
weergave van een "particle-gun",
waarmee zeer kleine uit wolfraam of goud bestaande kogeltjes in cellen (cell suspension) kunnen worden
geschoten.
Voor genetische modificatie van de cellen zijn de kogeltjes voorzien van een DNAlaagje. Het DNA bevat de genen om de cellen de gewenste eigenschappen te geven. Uit
de cellen kunnen transgene planten worden
geregenereerd.

beschermd, die vermoedelijlc pas in de cellcern worden verwijderd, wordt het in de
meeste gevallen onbeschadigd ingebouwd. Dit is om verschillende reden in de praktijk
een groot voordeel. A. tumefaciens heeft als nadeel dat het zich laat aanzien dat het
daarmee vooralsnog moeilijker is monocotylen stabiel te transformeren dan met de
particle-gun. Op dit moment wordt voor dicotylen in ieder geval A. tumefaciens
het
meest gebruikt.
In de natuur veroorzaakt A. tumefaciens, na infectie van verwondingen, tumoren op
dicotyle planten. Deze tumoren worden "crown galls" genoemd. De tumoren ontstaan
doordat de bacterie, nadat deze zich heeft aangehecht aan een plantecel, een specifiek
deel van een tumorinducerend (Ti-) plasmide naar de cel overdraagt (fig. 6). In de cel
wordt vervolgens het overgedragen D N A - T - D N A [afgeleid van "Transferred D N A " ]
genaamd - ingebouwd in de chromosomen en tot activiteit gebracht. Het bevat een aan-
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Fig. 6. Een scliematisclie voorstelling van de manier waarop A. tumefaciens een specifiek deel - het T-gebied - van een Ti-pasmide overdraagt naar een plantecel. Het T-gebied
wordt als T-DNA ingebouwd in chromosomen
van de cel. Het aantal genen van het TDNA codeert voor enzymen waarmee in de getransformeerde
cellen
deplantehormonen
auxine en cytokinine
worden gesynthetiseerd. Hierdoor ontstaat op de
geïnfecteerde
plaats een tumor, die crown gall wordt genoemd. Het getoonde T-DNA bevat tevens een
gen voor de synthese van een opine (octopine), dat zich in de cel ophoopt. Het opine
wordt door de cel uitgescheiden en als voedsel gebruikt (L catabolisme) door de buiten
de cel blijvende agrobacteria. Tevens doet het opine agrobacteria paren (2.
conjugation).
Het Vir-gebied bevat genen die achtereenvolgens
zorgen voor het vrijkomen van het Tgebied, het beschermen van het T-DNA met eiwitten en voor de overdracht van het TDNA naar de plantecel.

tal tumorgenen, die merkwaardig genoeg ondanks het feit dat ze uit een bacterie komen,
coderen voor enzymen waarmee de eerder genoemde plantenhormonen auxine en cytokinine worden aangemaakt. Buiten controle van de plant om ontstaat daardoor in de plantencel een concentratieverhouding van beide hormonen die de cel dwingt continu te gaan
delen. Deze ongecontroleerde groei leidt tot een tumor.
Naast de tumorgenen bevindt zich op het T - D N A een gen voor een opine bijvoorbeeld
octopine. Dit is een verbinding die normaal in de plant niet voorkomt en ook niet door
de plant kan worden gebruikt. De ophoping van deze stof in de tumorcel is echter van
nut voor de bacterie. Nadat de opine door de plantecel is uitgescheiden kan het door de
buiten de cellen verblijvende agrobacteria als voedingsstof worden gebruikt. Bovendien
beweegt deze stof de agrobacteria tot paring (conjugatie).
Het is duidelijk dat ook in de natuur gebruik wordt gemaakt van genetische modificatie. In dit geval "veredelt" Agrobacterium
plantecellen voor zowel z'n voeding als voor
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het kunnen uitwisselen van genetische informatie via paring.
Het gebruik van A. tumefaciens voor het genetisch modificeren van planten berust op
het m.b.v. de recombinant-DNA technologie vervangen van de oorspronkelijke genen
in het T - D N A door genen die nuttig zijn voor plantenveredeling. Doordat de tumorgenen zijn verwijderd hebben de getransformeerde cellen ook geen tumorkarakter meer en
kunnen ze worden geregenereerd tot transgene planten. Om geen last meer te hebben van
de gebruikte agrobacteria worden deze nadat zij hun werk hebben gedaan in een vroeg
stadium gedood door het planteweefsel op een medium met antibiotica te plaatsen.
Via de gentechnologie is het inmiddels voor diverse gewassen gelukt resistentie in te
bouwen tegen virussen, bepaalde insekten en een aantal herbiciden. Tevens is het gelukt
de houdbaarheid van tomaten aanzienlijk te verbeteren. Ook diverse andere toepassingen hebben reeds plaatsgevonden, waaronder verandering van bloemkleur, synthese van
humaan serumalbumine, synthese van antilichamen, synthese van het bio-afbreekbare
plastic-achtige polymeer polyhydroxybutyraat etc.
In het geval van virusresistentie is gebruik gemaakt van een gen van het virus zelf, namelijk het gen voor z'n manteleiwit. Vermoedelijk wordt de op deze wijze verkregen
resistentie veroorzaakt doordat het door de plantencellen geproduceerde manteleiwit de
vermenigvuldiging van het virus na infectie belemmert.
Voor de resistentie tegen bepaalde insekten is gebruik gemaakt van een gen voor een
toxine uit de bacterie Bacillus thurengiensis. Het gebruik van dit gen berust op jarenlange ervaring met de toepassing van de bacterie zelf voor het beschermen van bijvoorbeeld
opgeslagen granen tegen insektenvraat. Hiertoe wordt de bacterie aan het graan toegevoegd. Het was daardoor bekend dat de insekten die bij het eten de bacterie naar binnen
kregen stierven aan darmbeschadiging door het toxine. Eeuwen lang gebruik heeft bovendien aangetoond dat B. thurengiensis geen gevaar oplevert voor de mens.
Publieksacceptatie
Veel van de toekomstige ontwikkeling van de biotechnologie zal afhangen van de houding van het publiek t.o.v. de nieuwe technologische ontwikkelingen. Vooral de genetische modificatie van levende organismen staat ter discussie.
In het voorafgaande hebben we gezien dat de biotechnologie veel meer is dan alleen
gentechnologie. Alhoewel de gentechnologie zondermeer een extra dimensie en reikwijdte heeft gegeven aan de biotechnologie is het goed ons te realiseren dat de biotechnologie
vele toepassingen kent die niets met de gentechnologie te maken hebben. Biotechnologie
is typisch een soort "paraplu" term voor allerlei technologieën en toepassingen waarbij
van biologische functies en principes gebruik wordt gemaakt. Voor een goede maatschappelijke discussie zal hiermee terdege rekening moeten worden gehouden willen we
tot weloverwogen en verantwoorde keuzes komen.
Het heeft een zeer lange tijd gekost de reUgieuze en ethische consequenties van de genetische wetten van Mendel en de evolutietheorie van Darwin (1859) maatschappelijk te
verwerken. Toepassing van de gentica in de praktijk van de plantenveredeling heeft b i j voorbeeld pas op ruime schaal plaats gevonden na de Tweede Wereldoorlog. Onze maatschappij is inmiddels evenals samenlevingen elders in de wereld, op onontkoombare w i j ze het moderne "genetisch tijdperk" binnen getreden. De consequenties daarvan kunnen
nog ingrijpender zijn dan voorheen. Ook ditmaal zal tnaatschappelijke acceptatie wel
enige tijd in beslag nemen. Het definiëren van de noodzakelijke nieuwe normen en waarden om op menswaardige wijze om te gaan met de gentechnologie en genetische m o d i f i catie kost nu eenmaal t i j d .
Alhoewel de gentechnologie ongetwijfeld vele zeer gunstige perspectieven biedt zal in
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het komende decennium vaak de vraag worden gesteld waar de grens ligt van het maatschappelijk aanvaardbare. De ontwikkelingen gaan hard. Voor velen in de maatschappij
veel te hard. Om de maatschappij tijdig en voldoende op de hoogte te houden van de
ontwikkelingen dient meer dan tot nu toe het geval is b i j het middelbaar onderwijs en
voor een groot pubhek continu voorhchting plaats te vinden. Een evenwichtige informatievoorziening vormt een gezonde basis voor een goed onderbouwde discussie om te koinen tot een weloverwogen maatschappelijke acceptatie en keuze van wat wel en niet mag
gebeuren.
Naast de ethische problematiek spelen ook veihgheidsaspecten een rol. De consument
zal overtuigd moeten zijn van de veiligheid van biologische produkten en de processen
waarmee ze worden gemaakt. Alhoewel oorspronkelijk gedacht werd dat de gentechnologie grote risico's met zich meebracht, bijvoorbeeld door het ontsnappen van genetisch
gemodificeerde micro-organismen, die een of andere epidemie tot stand zouden kunnen
brengen, blijkt dat daarvan geen sprake is. Tot op heden is uit veel grondig onderzoek
gebleken dat er nauwelijks of geen risico's bestaan. Het is duidelijk geworden dat ontsnapte micro-organismen niet zomaar tot een epidemie zouden kunnen leiden. Bovendien is het bij recombinant-DNA werkzaamheden voorgeschreven om met "kreupele"
micro-organismen te werken die in de vrije natuur niet kunnen overleven.
Door gebruik te maken van omstandigheden waarmee reeds ruime ervaring was opgedaan bij het veilig hanteren van ziekteverwekkende organismen in medische laboratoria
en bij fermentatieprocessen in de biotechnologische industrie, is de gentechnologie op
beheersbare wijze veilig toe te passen. Gebaseerd op deze kennis zijn voor het verrichten
van recombinant-DNA werkzaamheden strenge, wettelijke voorschriften opgesteld
waaraan een ieder gebonden is zich te houden en waarvan de navolging terecht streng
wordt gecontroleerd. Dit geldt voor zowel de manier van werken als de ruimten waarin
dat gebeurt. Ook voor het in de natuur brengen van genetisch gemodificeerde organismen - of het nu micro-organismen, planten of dieren zijn - bestaan voorgeschreven
procedures waarbij van geval tot geval zorgvuldig wordt nagegaan aan welke voorschriften men zich moet houden. Dit laatste geschiedt door een door de overheid geïnstaUeerde
breed samengestelde commissie waaraan alle recombinant-DNA werkzaamheden vooraf
moeten worden voorgelegd. Bij het vaststellen van de voorwaarden waaronder de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd wordt o.a. aandacht besteed aan het effect dat
het organisme zou kunnen hebben op de natuurlijke omgeving en wordt nagegaan of
wellicht de nieuw ingebouwde genen kunnen worden overgedragen aan soortgenoten of
andere organismen in de natuur.
Tot nu toe is gebleken dat elke nieuwe technologie z'n keerzijde heeft. Voor de relatief
jonge gentechnologie is daarvan tot op heden niets gebleken. Versterkt door de mogelijkheden van de gentechnologie biedt de nieuwe biotechnologie perspectieven, die het
mogelijk maken ons streven naar een verdere verbetering van de kwaliteit van het leven
en de opbouw van een duurzame samenleving, te realiseren. Het is met het oog op de
vooruitzichten en toekomstige mogelijkheden juist en zuiver om adequate voorzichtigheid te betrachten en zorgvuldig voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen.
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HETEROGENE K A T A L Y S E
door
R . A . van Santen

Inleiding
Het bestaan van veel grootschalige chemische processen, die de kern vormen van de hedendaagse chemische en petrochemische industrie, vindt zijn oorsprong in een wetenschappelijke vooruitgang die ongeveer honderd jaar geleden plaatsvond. Ostwald, de
grondlegger van de fysische chemie, heeft de heterogene katalyse als wetenschap hiermee
van een essentiële basis voorzien. Van groot belang was de chemische thermodynamica
die Van 't H o f formuleerde. Dit verschafte de methode om de condities vast te steUen
waaronder een reactie verloopt.
Eén van de eerste industriële successen was de ontwikkeling van het ammoniaksynthese proces. Stikstof en waterstof worden omgezet tot ammoniak, een belangrijk tussenprodukt voor kunstmest en explosieven. Zoals Haber liet zien, vereist de exothermiciteit
van de reactie een lage temperatuur. De hogere temperatuur die nodig is om acceptabele
reactiesnelheden te verkrijgen, kan gecompenseerd worden door de druk te verhogen.
Stikstof en waterstof hebben hoge dissociatie-energieën. Hierdoor zal zonder katalysator
binnen een acceptabel temperatuurgebied geen reactie optreden.
Sabatier opperde correct dat de katalysator de reactie versnelt door de vorming van
intermediaire adsorptiecomplexen. Het katalysatoroppervlak dient als een thermodynamisch vangnet voor gedissocieerde molekulen. Dit verlaagt de activeringsenergie van de
reactie en dus de temperatuur nodig om deze met eindige snelheid te laten verlopen.
Katalyse was al een bekend verschijnsel rond 1820. Davy had zijn mijnveihgheidslamp
geïntroduceerd om mijnwerkers te beschermen tegen explosies. De werking berust op het
feit dat de reactie tussen zuurstof en methaan gekatalyseerd wordt door platina.
Eind vorige eeuw was al bekend dat ijzer de omgekeerde van de ammoniaksynthese
reactie, de ammoniakontleding, katalyseert. Nu is ijzer nog steeds één van de meest essentiële componenten van de katalysator voor de ammoniaksynthese.
Omdat de katalysator vast is en het reactiemengsel uit gassen bestaat, kan het proces
continu opereren, wat schaalvergroting mogelijk maakt. De vereiste hoge druk, een e f f i ciënte warmtehuishouding en integratie met verschillende andere processen, zoals waterstofproduktie o f de scheiding van stikstof uit lucht, hebben een grote invloed gehad
op de ontwikkeling van de chemische procestechnologie zoals we die nu kennen.

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe Reeks 70. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde "Diligentia" te 's-Gravenhage op 9 maart 1992.
Manuscript verzorgd door mevr. Ir. 1. Peeters.
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Kinetische inzichten
Sinds Habers ontdekking van het ammoniaksynthese proces ging de katalyse als wetenschap en technologie een dubbele koers volgen. Eén ontwikkeling was de verdere toepassing van heterogene katalyse in nieuwe continue processen. De drijvende krachten hierachter waren de industriële voordelen om ahernatieve grondstoffen te gebruiken voor
de gewenste produkten of om nieuwe produkten te ontwikkelen. Uit de schaal waarop
deze processen nu opereren mag geconcludeerd worden dat ze onontbeerlijk zijn geworden. Aanvankelijk was de ontwikkehng van de chemische industrie gebaseerd op kool;
later werd de rol overgenomen door de op ohe gebaseerde chemische industrie en de
enorme olieraffinaderijen voor ondermeer de produktie van vloeibare brandstoffen.
De heterogene katalyse bracht ook een nieuw wetenschappelijk streven voort, voornamelijk gericht op het begrijpen van katalyse als verschijnsel. De katalysator voor de ammoniaksynthese werd het model voor fundamenteel onderzoek.
Kinetische studies onthulden een heterogeen oppervlak met een verdehng van katalytisch actieve plaatsen en voorspelden dat het katalysatoroppervlak voornamelijk bedekt
is met één reactie-intermediair. In dit geval gaat het om een partieel gehydrogeneerd
NH^ oppervlakte-intermediair. Door dit beeld ontstond de cruciale vraag of slechts een
gedeelte van de katalytisch actieve plaatsen verantwoordelijk is voor de reactie, zoals
voorgesteld door Taylor. Of, zoals Eangmuir stelde, het totale katalysatoroppervlak gezien kan worden als katalytisch actief maar dat de heterogeniteit voortkomt uit de interactie tussen geadsorbeerde oppervlakte-intermediairen.
Omdat verwacht mag worden dat de reactiesnelheid evenredig is met het katalysatoroppervlak, is analyse van de morfologie en oppervlaktestructuur essentieel geworden.
Dit leidde tot de welbekende Brunauer-Emmett-Teller methode om uit de hoeveelheid
fysisch geadsorbeerde gasmolekulen het oppervlak te bepalen. Fysisch geadsorbeerde
molekulen met een zwakke interactie maken geen onderscheid tussen verschillende typen
atomen. Later werd de methode uitgebreid door gebruik te maken van chemisorptie van
molekulen om reactieve oppervlakteatomen te titreren.
Het afleiden van oppervlaktereactie-intermediairen uit kinetische studies op basis van
vergelijking van de voorspelde overaU kinetiek met experimentele uitkomsten en katalysatorkarakterisering werd de hoofdactiviteit van onderzoekers. De resultaten van deze
studies dienden veelal als leidraad voor de industriële katalyse.
Terwijl de chemische thermsdynamica het mogelijk had gemaakt reactiecondities te
voorspellen bleek dit voor de reactiesnelheden een heel andere zaak. Sinds het opstellen
door Arrhenius van de reactiesnelheidswet eind vorige eeuw en de definitie van de activeringsenergie van een reactie is deze situatie, nu een eeuw later, drastisch veranderd. In
de gasfase kan de snelheid van unimolekulaire en recombinatie reacties voorspeld worden op basis van Eyrings transhion state theorie. Herschbach en Polanyi hebben spectroscopische methoden ontwikkeld die het mogelijk maken de dynamica van reactiesystemen nauwkeurig te bestuderen. Spectroscopie en kwantumchemie leveren de dynamische
en energetische informatie die nodig is om, snelheidsvergelijkingen af te leiden. Deze
ontwikkelingen leveren thans de mogelijkheid om elementaire reactiesnelheidsconstanten te voorspellen met behulp van microscopische informatie over de molekulaire omzettingen die optreden tijdens een reactie. Dit is een van de doelstelliungen van huidig modern katalytisch onderzoek.
Katalysator karakterisering
De bereiding van heterogene katalysatoren bleef in de praktijk voor lange t i j d eerder een
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empirische kunst dan een wetenschappelijke discipline, voornamelijk omdat de informatie op molekulair niveau, die nodig is voor de chemische beheersing van de katalysator,
niet verkregen kon worden. Op het moment is er snel verandering aan het komen in deze
situatie. De problematiek wordt duidelijk wanneer men zich de moeilijkheid van het probleem realiseert. Het aantal oppervlakteatomen in een systeem is gewoonlijk laag vergeleken met het totaal aantal atomen die in het bulkmateriaal van de katalysator aanwezig
zijn. Het is het oppervlakgedeehe dat gekarakteriseerd moet worden en vaak onder zware condities, d.w.z. hoge temperatuur en druk.
Katalysatoren zijn gewoonlijk multi-componentsystemen. Een typisch systeem in de
praktijk bestaat uit kleine metaaldeeltjes verdeeld over een inert oxidisch materiaal met
een groot oppervlak, waaraan meestal kleine hoeveelheden extra verbindingen als promotor toegevoegd worden om de produktopbrengst of de katalysatorstabihteit te optimaliseren.
Pas met de recente vooruitgang van de oppervlakte-analysetechnieken, gebaseerd op
de toepassing van geavanceerde spectroscopische methoden onder in-situ katalytische
condities, is een volledige analyse van zulke systemen mogelijk geworden.
Fundamentele heterogene katalyse
Een grote doorbraak was het ontwerpen van katalytische modelsystemen waardoor het
mogelijk werd katalysatoren in detail structureel te karakteriseren en te modelleren. Somorjai, Ertl en King kunnen gezien worden als de grondleggers van deze trend die 25
jaar geleden op gang kwam. Z i j begonnen met het bestuderen van de eigenschappen van
oppervlakken van een kristallen van metalen onder goed gedefinieerde condities geleverd
door Ultra Hoog Vacuüm technieken. Oppervlakte-karakteriseringsstudies samen met
dynamische verstrooiingsexperimenten vormen de basis van huidige nieuwe ontwikkelingen in de oppervlakte chemie en reactiesnelheidstheorie.
Een tweede belangrijke ontwikkehng is het bestuderen van de chemische reactiviteit
van metaaldeeltjes in molekulaire bundels, waarmee Smalley en Kaldor begonnen zijn.
Opmerkelijke verschillen in reactiviteit worden gevonden als functie van zowel deeltjesvorm als -grootte.
Thomas toonde elegant de structuur van microporeuze zeolieten, met hun inwendige
oppervlak bepaald door het drie-dimensionale buikkristal, aan en hun relatie met katalytische reactiviteit. Nuttige informatie kan worden verkregen door gebruik te maken van
technieken als röntgen-, neutronenverstrooiing, N M R en hoge resolutie elektronenmicroscopie. Goed gedefinieerde materialen maken het mogelijk kristallografisch de positie van de geadsorbeerde molekulen vast te stellen. Dankzij hun goed gedefinieerde natuur zijn zeolieten zeer belangrijk voor de fundamentele heterogene katalyse. Ze verschaffen een ideaalproefterrein voor de ontwikkeling van komputer modelleringsstudies
van katalysatoren.
Zeolieten worden gebruikt als vaste zuren in grote olieraffinaderijprocessen. Toegepast in het katalytisch kraken produceren ze benzine met dertig procent meer opbrengst
dan andere materialen. Zeolieten hebben het voordeel van toenemende stabiliteit tijdens
de reactie ten opzichte van amorfe vaste zuren. De nauwe microporiën onderdrukken
niet-selectieve reacties die leiden tot koolafzetting, wat de katalysator zou vergiftigen.
Moleculaire katalyse
Tegenwoordig zijn de reactiemechanismen van een groot aantal heterogene katalytische
reacties opgehelderd op molekulair niveau. Dit overbrugt de wetenschappelijke kloof die
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eind vorige eeuw ontstond tussen de fysisciie cliemie, die zicli riclitte op liet formuleren
van algemene wetten voor chemische omzettingen, en de toen reeds zeer succesvolle organische chemie die zich vooral richtte op empirische synthesen.
De organische chemie heeft een indrukwekltend verleden wat betreft de kunst van molekulaire manipulatie en heeft thans een sohde theoretisch en fysisch organisch wetenschappelijke basis. Eén belangrijk onderdeel ervan is de organo-metaalchemie. Thans
worden organo-metaal-complexen gebruikt als homogene katalysatoren in verschillende
grootschalige continue chemische processen. De produktie van azijnzuuranhydride uit
synthesegas is één van de markante successen. Eerder al introduceerden Ziegler en Natta
katalysatoren voor alkeenpolymerisatie bestaande uit een nieuwe klasse van coördinatiecomplexen geplaatst aan het oppervlak van chloridekristallen. Nieuwe veelbelovende katalysatorsystemen voor de bereiding van polymeren zijn volledig homogeen.
Een trend in de organo-metaalchemie is het onderzoeken van organo-metaalclusters
met toenemende afmetingen zodat ze de afmetingen benaderen van de deeltjes die gebruikt worden in de heterogene katalyse. De twee gebieden, met beide een totaal verschillende historische achtergrond, zijn nu in het stadium waarin begrip voor overeenkomsten en verschillen op molekulair niveau mogelijk geworden is.
Katalysatorbereiding
De manieren waarop heterogene en homogene katalysatoren gemodificeerd worden om
de activiteit te verhogen of de selectiviteit te verbeteren verschillen sterk.
De organo-metaalcomplexen die gebruikt worden in de homogene katalyse worden geoptimaliseerd door de keuze van hgand of metaal. De synthese van liganden vereist de
bekwaamheid van een organisch chemicus.
In de heterogene katalyse kunnen zowel de morfologie als de samenstelling en structuur van de katalysator gevarieerd worden. Heterogene katalysatoren hebben bij voorkeur een groot oppervlak zodat de oppervlak-volume verhouding geoptimahseerd kan
worden. Katalysatordeeltjes hebben zowel een nauwkeurige afmeting als een verdehng
van de inwendige porieafmeting.
Gewoonlijk worden kleine deeltjes van een verbinding met de gewenste katalytische
eigenschappen verspreid aangebracht op het oppervlak van een drager, die inert is voor
de gewenste reactie, en gemaakt kan worden met het juiste grote oppervlak. Om de hoge
dispersie van de katalytisch actieve fase te behouden tijdens de reactie moeten er soms
additieven toegevoegd worden.
In reactie waarbij diffusielimitering optreedt zijn deeltjesgrootte en morfologie van
katalysatorpellets belangrijke parameters die geoptimahseerd moeten worden. Het reguleren van deeltjesgrootte en morfologie is een onderdeel van de toegepaste colloïdchemie. ZeoUeten zijn uniek omdat ze microporiën kunnen bevatten van molekulaire afmetingen. Hoogtepunten in deze tak van katalysatorbereiding zijn de ontdekkingen van
Barrer en Flanigan: toegevoegde organische molekulen of ionen treden op als mal bij
de zeolietvorming.
De oppervlakken van de meeste oxiden zijn bedekt met zowel basische als zure hydroxylgroepen. Deze hydroxylgroepen kunnen gebruikt worden om het oxideoppervlak
te laten reageren met katalytisch actieve componenten.
I n feite is de katalysatorbereiding hier sterk verwant met de colloïdchemie die zich bezighoudt met de eigenschappen van het grensvlak. I n de katalysatorbereiding vindt nu
verandering plaats doordat de vooruitgang in de synthetisch anorganische en organometaalchemie het mogelijk maakt om actieve efficiënte molekulair gedefinieerde katalysatorprecursors te bereiden.

Toepassingen op milieu
Milieu aspecten hebben een nieuwe wending gegeven aan katalytische toepassingen. De
concentratie van milieuschadelijke verbindingen, aanwezig in minieme hoeveelheden in
uitlaatgassen van motoren, electriciteitscentrales of chemische fabrieken, moet teruggebracht worden. Voorbeelden hiervan zijn NO^, en SO2 en CO. Nieuwe, bij voorkeur
stereoselectieve, katalytische reagents of katalysatoren voor de produktie van organische
chemicaliën worden vereist die de zuurconsumptie, en de daaruit voortkomende afvalstromen, terugbrengen. Het verwijderen van lood uit benzine legde ook totaal nieuwe
eisen op aan de katalysatoren in de ohe-industrie.
Conclusie
Samenvattend kan gezegd worden dat heterogene katalyse gezien kan worden als één van
de grensverleggende gebieden van de fysische chemie. De nadruk ligt op het verdiepen
en exploiteren van kennis op molekulair niveau. Spectroscopie en komputermethoden
maken het identificeren van de katalytisch actieve posities van de katalysator in actie
mogelijk. Dit schept het perspectief van komputermodellering van de chemische kinetiek
gebaseerd op een nauwkeurige kennis van wat er gebeurt op molekulair niveau. Het
schept een stevige basis voor katalytische chemische technologie en een perspectief van
integratie van modelleren op molekulair niveau met de macroscopische benadering van
de chemische technologie.

Het samenspel van " N A T U R E " en " N U R T U R E " tijdens de
individuele ontwikkeling bij dieren
door
J . P . Kruijt

Wellce oorzaken liggen ten grondslag aan de ontogenie van levensverschijnselen van individuen? Wat stuurt de loop van de ontwikkehng van een levend wezen vanaf de eicel
tot en met het levenseinde? Er is geen twijfel over mogelijk dat veranderingen tijdens
de ontogenie door twee onmisbare bronnen worden beïnvloed: genetische factoren enerzijds, in de wandehng vaak N A T U R E genoemd en omgevingsfactoren anderzijds, vaak
samengevat als N U R T U R E . Het hgt voor de hand er van uit te gaan dat dit moet gelden
voor alle organismen, dus bijvoorbeeld, voor planten en voor dieren, maar ook voor alle
levensverschijnselen: de morfologische eigenschappen, maar ook het gedrag van organismen. Bij gedrag kan men daarbij denken aan de wijze waarop een individu zintuigprikkels uit de omgeving ontvangt en verwerkt: - aspecten die de perceptie betreffen en daarop met beweging reageert: - aspecten die de motoriek betreffen -. Het is altijd
moeilijk geweest zich voor te stellen hoe het samenspel en het aandeel van Nature en
Nurture bij de ontwikkeling van gedrag verlopen. Misschien komt dat omdat gedrag bij
uitstek het middel is waarmee - dieren en mensen - communiceren met de omgeving.
Hoeveel is daarvan toe te schrijven aan Nature en hoeveel aan Nurture?
Aan het begin van deze eeuw ontdekte Pavlow bij honden dat het aanbieden van
vleespoeder in de bek afscheiding van speeksel teweeg brengt, en dat een andere, in dit
opzicht aanvankelijk neutrale prikkel, zoals het luiden van een bel, hetzelfde effect kan
krijgen indien deze een aantal malen onmiddellijk vooraf gaat aan de aanbieding van
vleespoeder: het verschijnsel van de geconditioneerde reflex.
Korte tijd later - omstreeks 1913 - werd door de Amerikaanse psycholoog Watson het
Behaviorisme geproclameerd. Het Behaviorisme verzette zich enerzijds tegen de in die
t i j d gebruikelijke introspectie als analytische methode van onderzoek naar menselijk gedrag, maar anderzijds ook tegen de gedachte dat genetische factoren bijdragen aan de
totstandkoming van gedrag. Volgens Watson zouden de vorm van het zintuigelijk zowel
als het motorische apparaat - wél door genetische factoren worden beïnvloed, maar ten
aanzien van gedrag zou het pasgeboren dier - met uitzondering van enkele ongeconditioneerde reflexen een tabula rasa zijn: - een onbeschreven blad -, dat pas geleidelijk vorm
en structuur zou krijgen door conditioneringsprocessen zoals door Pavlow werden beschreven. De omgeving kan op duizend verschillende manieren gestalte geven aan dit
vrijwel ongeordende vermogen tot het vertonen van gedrag. Bekend is de uitspraak van
Watson dat indien hem een aantal pasgeboren babies ter beschikking zouden worden
gesteld, en toereikende materiële en personele middelen, h i j via opvoeding iedere baby
naar elk gewenst einddoel kon modelleren: arts, kunstenaar, wetenschapper, misdadi-
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ger, etcetera. De Behavioristen beweerden dus dat het aandeel van N A T U R E bij de ontwikkeling van gedrag verwaarloosbaar klein was en het aandeel van N U R T U R E maximaal.
Heel anders was het standpunt dat in het begin van de dertiger jaren ontstond onder
aanvoering van de Oostenrijker Konrad Lorenz, spoedig daarna bijgestaan door de Nederlander en geboren Hagenaar Niko Tinbergen, die enkele jaren na de oorlog zijn
plaats als hoogleraar aan de Universiteit van Leiden opgaf voor de Universiteit van Oxf o r d . Het nieuwe veld van onderzoek werd spoedig Ethologie genoemd en Lorenz en
Tinbergen zouden later in 1973 samen met Karl von Frisch voor hun werk de Nobelprijs
krijgen.
Lorenz ontving een medische èn zoölogische training. Thuis hield bij vele diersoorten,
vooral vogels, onder semi- natuurlijke omstandigheden, en vaak vanaf het eistadium.
Vele individuen groeiden op zonder contact met volwassen soortgenoten en Lorenz
constateerde dat deze dieren het gedragsrepertoire tonen dat karakteristiek is voor de
soort, terwijl ze dat bij afwezigheid van contact met soortgenoten toch niet door a f k i j ken hadden kunnen leren. De wijze van bewegen en de wijze van waarnemen beschouwde Lorenz als soortspecifieke eigenschappen, die net als morfologische eigenschappen,
zoals de vorm van organen, door genetische factoren worden bepaald. Anderzijds was
Lorenz zich heel goed bewust van het feit dat dieren kunnen leren, en dat ervaring dus
ook vorm geeft aan hun gedrag. H i j stelde daarom een dichotomische ontstaanwijze
voor.
Enerzijds kon gedrag zich ontwikkelen onder invloed van het genoom: dit gedrag
noemde hij instinktief, genetisch bepaald gedrag. Ook gebruikte hij hiervoor de aanduiding: aangeboren gedrag. B i j dit laatste moet men zich realiseren, dat "aangeboren"
door de gelijkstelling aan: "genetisch bepaald" zich onderscheidt van het medische gebruik om bepaalde defecten als "aangeboren" aan te duiden, omdat ze bij de geboorte
al aanwezig zijn. Een voorbeeld betreft de defecten aan ledematen van Softenon kinderen: dergelijke defecten worden niet door genetische defecten veroorzaakt, maar vinden
hun oorzaak in zwangerschapsstoornissen ten gevolge van het gebruik van Softenon.
Anderzijds kon gedrag door invloeden uit de omgeving bepaald zijn; dit noemde L o renz aangeleerd gedrag. Als methode van onderzoek stelde Lorenz voor de dieren gedurende het opgroeien te isoleren van zoveel mogelijk ervaring, vooral relevante ervaring,
d.w.z. ervaring met die aspecten van de omgeving waarop het gedrag is aangepast. Vaak
illustreerde hij dit met de mannelijke stekelbaars die in het voorjaar een rode buik heeft
en verdediging van zijn territorium selectief zou richten op mannelijke soortgenoten, die
eveneens een rode buik hebben. Doen ze dit zonder ooit ervaring met zo'n soortgenoot
te hebben gehad, zodat ze niet hebben kunnen leren dat ze hun territorium tegen vissen
met zo'n uiterlijk moeten verdedigen dan noemde Lorenz deze selectiviteit: instinctief,
aangeboren, en genetisch bepaald. Dit is echter een onjuiste conclusie: men kan alleen
concluderen dat ervaring met mannelijke soortgenoten niet nodig is voor het ontstaan
van de selectiviteit maar moet in het midden laten welke andere uitwendige (of inwendige) invloeden tot zulk een resultaat hebben geleid.
Lorenz paste de dichotomie ook toe op de ontogenie van motoriek: Het genoom zou
leiden tot gefixeerde soortspecifieke handelingen die hij Erb-Koordinationen noemde.
Door een proces dat hij Instinkt-Dressur-Verschrankung noemde, zouden producten van
de genen en die van ervaring als afzonderlijke componenten aan elkaar worden verbonden. Ook hier meende hij dat om vast te stellen welke componenten aangeboren zijn men
het opgroeiende dier alleen maar relevante ervaring moest onthouden. Voor communicatief gedrag betekende dat weer dat het individu in isolatie van soortgenoten moest opgroeien. Indien desondanks soortspecifieke gedragspatronen ontstonden dan was dat ge-
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drag genetisch bepaald, indien niet dan was het geleerd. Hier gelden dezelfde bezwaren
die eerder werden genoemd ten aanzien van de ontwikkeling van selectiviteit i n het perceptuele kader.
Het feit dat Lorenz de nadruk legde op het belang van een genetisch programma b i j
de ontwikkehng van gedrag was correct en van groot belang als tegenwicht ten opzichte
van het Behavioristische denken. Wat echter door tegenstanders bestreden werd en
wordt is de gedachte dat men de aard en structuur van zo'n programma aan het hcht
brengt door een isolatie experiment.
In begin van de 50er jaren ontstond er heftige krhiek van de zijde van Amerikaanse
dierpsychologen tegen deze z.g. dichotomische denkwijze, inhoudend dat gedrag structuur verkrijgt hetzij uit genetische bron, dan wel uit ervaringsbron.
Hebb wees er op dat te vragen in hoeverre een gedragspatroon door genen bepaald
is en in hoeverre door omgeving precies hetzelfde is als te vragen hoeveel de oppervlakte
van een veld wordt bepaald door de lengte, en hoeveel door de breedte. Het enige redelijke antwoord is dat een oppervlak voor 100% door lengte en voor 100% door breedte
bepaald wordt. Precies zo, stelde h i j , staat het met gedrag: genen en omgeving zijn niet
additief; elk stuk gedrag is volledig afhankelijk van beiden. Het isolatie experiment levert dan ook geen oplossing voor de rol van genen en omgeving.
Dobzhansky, extrapolerend naar de mens, schreef: The question about the roles o f the
genotype and the environment in human development must be posed thus: To what extent are the differences observed among people conditioned by the differences of their
genotypes and by the differences between the environments in which people were born,
grew and were brought up? Een fenotype is een product van het genotype en van omgevingsfactoren, maar juist zoals bij een bakproces kan men de oorspronkelijke ingrediënten niet meer als afzonderlijke componenten in het eindproduct onderscheiden.
Een groot deel van het ethologische kamp, met name in Engeland en Nederland, waaronder Tinbergen, realiseerde zich op den duur dat het dichotomische denken niet houdbaar was en liet het instinctbegrip vaUen. Gedrag werd nu gezien als een product van
genen en van miheuinvloeden, waaronder ervaring, een product dus, van evolutie en van
ontogenie. Deze herziene visie leidde tot experimenten waarbij enerzijds de invloed van
genetische variatie bij opgroeien in identieke omgevingen, en anderzijds de invloed van
variatie in ervaring bij opgroeien in verschillende omgevingen, op de ontwikkehng van
gedrag werd onderzocht.
Een bekend voorbeeld van de eerste methode betreft een onderzoek van Tryon aan
leergedrag van ratten in een labyrint. Ratten moesten leren de uitgang van het labyrint
via de kortste weg te vinden, met zo min mogelijk fouten. De ratten waren onder dezelfde gestandaardiseerde laboratorium omstandigheden groot gebracht, maar bleken sterk
te variëren in leeraanleg: er waren bollebozen ("bright rats"), die na weinig pogingen
het labyrint zonder veel fouten doorliepen, en anderzijds dommerikken ( " d u l l rats"),
die veel fouten bleven maken. Binnen beide uiterste typen werden nakomehngen gekweekt en na een zevental generaties verkreeg men een " d u l l " stam en een " b r i g h t "
stam. AUe individuen van de domme stam maakten veel en alle van de knappe stam weinig fouten. Door selectie op het genotype waren er dus twee stammen met sterk verschUlende leeraanleg ontstaan. Deze verschiUen in leeraanleg bleken overigens later alleen
aan dit type labyrint gebonden te zijn, en het verschil in leeraanleg van beide stammen
kon tegenovergesteld zijn in een labyrint van een ander type. Later kom ik nog op dit
voorbeeld terug omdat gebleken is dat in dit voorbeeld de ontwikkeling van de leeraanleg
nog wel degelijk mede beïnvloed wordt door variatie in ervaringen die tijdens de ontogenie worden opgedaan.
De tweede, hierboven ook al eerder genoemde methode: het onderzoeken van de in-
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vloed van variatie in ervaring op de ontwikkeling van gedrag zal ik nu eerst toelichten
aan onderzoek dat in m i j n werkgroep werd verricht.
Schutz, een leerling van Lorenz, vroeg zich af hoe individuen van de Wilde eenden in
staat zijn als volwassenen een sexuele partner van de eigen soort en van het juiste
geslacht te herkennen. Men moet hierbij in gedachte houden dat bij deze soort de jongen
opgroeien met de moeder. I n de eerste levensperiode doen de kuikens dus geen ervaring
op met het uiterlijk van de vader, dat sterk verschilt van dat van de moeder.
Om de vraag te beantwoorden hoe soortsherkenning plaatsvindt paste Schutz de methode van cross-fostering toe: pas uitgekomen kuikens werden - ieder afzonderlijk - opgekweekt met een individu van de eigen soort (het oorspronkelijke of een gekweekt
kleurtype) of een individu van een andere soort. Daarna werden de proefdieren losgelaten op een grote plas waar honderden eenden behorend tot allerlei soorten vrij rondzwommen. Gedurende een lange periode werd de paarvorming van de proefdieren gevolgd. Het bleek dat de woerden gepaard raakten met vrouwelijke eenden van de pleegouder soort, maar dat de vrouwelijke proefdieren, ongeacht of zij bij de eigen of een
andere soort waren opgegroeid, steeds gepaard raakten met woerden van de eigen soort.
Schutz, opgegroeid met de Lorenziaanse dichotomische denkwijze, concludeerde dat
ontwikkeling van soortherkenning bij de woerden via een leerproces tot stand komt,
maar bij de wijfjes aangeboren is m.a.w. genetisch bepaald.
W i j hebben deze proeven herhaald waarbij we de wildkleurige Wilde eend en een gedomesticeerde vorm ervan: de z.g. witte " K w a k e r " gebruikten. Woerden van beide typen
lieten we ieder afzonderlijk opgroeien bij een volwassen vrouwelijke eend van het zelfde
type ("straight'reared") of van het andere type ("cross-reared"). Later toen ze volwassen waren brachten we een w i j f j e van de Kwaker eend en een w i j f j e van de Wilde eend
(beiden opgegroeid bij een w i j f j e van het eigen type) bijeen met een witte woerd èn een
wilde woerd die beiden hetzij "straight-reared" dan wel beiden "cross-reared" waren.
Het bleek dat in het eerste geval paarvorming binnen éénzelfde type plaats vond: wit bij
wit en wild bij wild. Voor wat betreft de woerden is dit resultaat niet strijdig met dat
van Schutz: beide typen woerden paarden met een w i j f j e van het type waarbij ze waren
opgegroeid. Voor wat betreft de wijfjes is het echter twijfelachtig of de uitkomst klopt
met de resultaten van Schutz: weliswaar paarde het wilde w i j f j e met de wilde woerd, zoals ook door Schutz werd gevonden, maar het witte w i j f j e kwam bij een witte woerd terecht terwijl Schutz ook voor het gedomesticeerde w i j f j e tot de conclusie was gekomen
dat deze een aangeboren voorkeur voor het wildtype bezit. In de complementaire proef
waarbij "cross-reared" woerden werden gebruikt, paarde de witte woerd met het wilde,
en de wilde woerd met het witte w i j f j e . Dat klopte weer met de resultaten van Schutz,
maar nu was het resultaat voor het wilde w i j f j e strijdig met wat Schutz vond: zij paarde
immers niet met de wilde maar met de witte woerd.
Hoe kunnen we de tegenstrijdigheden verklaren? Omdat de resultaten voor de woerden klopten met die van Schutz, maar die met de wijfjes alleen ten dele, leek het mogelijk
dat de voorkeur van de woerden in deze situatie doorslaggevend was geweest, en die van
de wijfjes, door de dominerende invloed van de voorkeur van de woerden niet tot uiting
kon komen. We herhaalden de proef daarom en onderzochten de keuze van wijfjes in
een situatie waarbij de woerden, ieder aan één zijde achter gaas, aan het w i j f j e werden
aangeboden, zodat het w i j f j e een " v r i j e " keuze kon doen die niet beïnvloed kon worden
door dominerend gedrag van woerden. Het bleek nu dat de wijfjes kozen voor de woerd
die haar van achter het gaas het meest actief het hof maakte. Was het kiezende w i j f j e
van het wildtype dan verkoos zij de witte woerd indien deze "cross- reared" was, en
daardoor het meest geïnteresseerd in het wilde w i j f j e . Maar zij verkoos de wilde woerd
indien deze "straight-reared" was wederom omdat deze woerd in dat geval het wilde
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w i j f j e iiet meest intensief liet hof maakte. De tegenstrijdigheden verdwenen hiermee:
woerden kozen voor een w i j f j e waarvan het uiterlijk gelijkenis met hun moeder vertoonde, wijfjes kozen voor een woerd die door te baltsen veel interesse voor haar toonde.
Wat Schutz over het hoofd had gezien was dat er op de plas waar de proefdieren werden
losgelaten ook zeer veel wilde woerden binnenvielen die in de natuur waren opgegroeid.
Uiteraard maakten deze woerden, die bij een moeder van de Wilde eend waren opgegroeid, de wilde wijfjes, intensief het hof, waaronder ook de wijfjes uit de proef van
Schutz. Woerden van andere soorten die in de proef van Schutz met een wild w i j f j e waren opgegroeid deden dat ook, maar de woerden van de wilde eend waren in veel groteren getale aanwezig. Vandaar dat de meeste wijfjes van de Wilde eend paarden met in
de natuur opgegroeide woerden van de Wilde eend. De noodzaak te speculeren dat w i j f jes over "aangeboren" kennis van het uiterlijk van woerden beschikken verviel hiermee,
ffet voorbeeld demonstreert ook hoe men het "dichotomische denken" als zo vanzelfsprekend kan gaan aanvaarden en hanteren dat men voor de handhggende eenvoudiger verklaringen over het hoofd kan zien. Voor ieder van ons geldt: wat men ziet wordt
sterk bepaald door wat men denkt te moeten zien.
Zoals boven al aangegeven: door de heftige wetenschappelijke discussies in de vijftiger
jaren raakten de tweedehng "aangeboren" tegenover "aangeleerd" in onbruik. Maar
daarmee verdween het dichotomische denken niet! Het lijkt haast of men zich bewust
was van de wetenschappelijke controverse, maar geen kleur wilde bekennen, en daarom
dezelfde aloude denkwijze ging vermommen met nieuwe termen. I n plaats bepaald gedrag: aangeboren = genetisch bepaald te noemen ging men zeggen dat dieren genetische
predisposities hebben. Een voorbeeld hiervan betreft wederom de ontwikkehng van
sexuele voorkeur, ditmaal bij mannelijke Zebravinken, onderzocht door Immelmann.
Weer werd gebruik gemaakt van crossfostering: jonge pas uitgekomen Zebravinken werden overgelegd bij en groot gebracht door een ouderpaar van een verwante soort, het
zogenaamde Japanse meeuwtje.
Volgens Immelmann bleek er een predispositie te bestaan om gevoelig te zijn voor
prikkels die uitgaan van de eigen soort. Dit bleek uk de omstandigheid dat mannelijke
Zebravinken die opgroeiden bij de eigen soort later een exclusieve voorkeur vertoonden
om te zingen en baksen voor wijfjes van de eigen soort. Mannetjes die opgroeiden b i j
Japanse meeuwtjes daarentegen vertoonden wehswaar een voorkeur voor de pleegoudersoort, maar een deel van de mannetjes zong toch ook, zij het meestal in mindere mate,
voor de eigen soort. Immelmann meende dat er hierbij sprake was van preprogrammering in het ontwikkehngsproces, waarvoor hij de term genetische predispositie gebruikte. H i j gaf daarmee, een, wat ik noem, "gesloten" betekenis aan de predispositie: hij imphceerde een directe koppeling aan genen. Dit houdt in dat het verschijnsel
rechtstreeks uit de werking van de genetische factoren voortvloeit, zonder tussenkomst
van, of mede- beïnvloeding door, andere, inwendige, maar ook uitwendige factoren, die
eerder in het ontogenetische proces waren opgenomen. Het begrip "genetische predispositie" wordt daardoor synoniem met het begrip "aangeboren gedrag" of " i n s t i n k t " .
Het gebruik ervan is om de eerder genoemde redenen verwerpelijk: verdergaand ontogenetisch onderzoek wordt er niet door gestimuleerd maar eerder geremd. Waarom zou
een onderzoeker vragen stellen over de ontwikkeling van een proces, indien de uitkomst
onvermijdelijk is vastgelegd in, en voortvloeit uit, een genetisch programma, waarop andere dan genetische factoren geen invloed hebben? Het eindresultaat van de ontwikkeling was in de visie van Immelmann een optelling van een door genen veroorzaakte voorkeur voor de eigen soort en een door opvoedingservaring opgedane voorkeur voor de
pleegouder soort.
Het gebruik van de term predisposhie in wat ik de "open" betekenis noem, impliceert
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alleen dat een veischijnsel (bijv. voorkeur om te reageren op zebravink invloeden bij jonge zebravinken gefaciliteerd wordt in de ene omgeving (opvoeding bij zebravinken) en
daarmee vergeleken geremd in een andere omgeving (opvoeding bij Japanse meeuwen).
Hiermee worden geen uitspraken gedaan over de onvermijdelijkheid van de uitkomst
van het er aan ten grondslag liggende proces, en nader onderzoek daarover wordt gestimuleerd. Wanneer men zich nu reahseert dat "inwendige" factoren niet alleen genen en
hun werking omvatten, maar met het voortschrijden van de ontwikkehng zelf ook al een
product zijn van een proces waarin zowel genetische als ook omgevingsinvloeden (waaronder ervaring) hun invloed deden gelden, kan men dit een open definhie noemen omdat
alle mogelijkheden over de aard van het ontwikkelingsproces open worden gelaten. Hiertegen is daarom geen enkel bezwaar aan te voeren.
In tegenstelling daarmee, imphceert het gebruik van genetische predispositie dat het
verschijnsel niet door verschillen in ervaring kan worden verklaard, of met andere woorden, in het onderhavige voorbeeld, dat jonge zebravinken bij ouders van de eigen soort
en bij pleegouders van Japanse meeuwtjes exact dezelfde ervaring opdoen. Maar is dat
wel zo?
Wederom kan men indien men predisposities als een directe invloed van genen ziet gemakkelijk iets over het hoofd zien: in dit geval was een vooronderstelhng van Immelmann dat het proces van de ontwikkehng van sexuele voorkeur werd gestuurd door invloed die van ouders uitgaat. Maar, zowel bij het onderzoek van Immelmann als dat van
ons werd meestal een legsel of broedsel jonge zebravinken overgezet naar Japanse meeuwen. Dat betekent dus dat in deze "crossfostering" de jonge Zebravinken niet alleen
werden blootgesteld aan ouderzorg door Japanse meeuwen, maar eveneens aan sociaal
contact met nestgenoten van de eigen soort. Een theoretisch mogelijke invloed van nestgenoten op het ontstaan van sexuele voorkeur werd door Immelmann van de hand gewezen. In ons onderzoek bleek echter dat indien jonge Zebravinken alleen o f slechts met
één nestgenoot door Japaftse meeuw ouders werden grootgebracht de latere voorkeur
voor de pleegouder soort even exclusief was als wanneer Zebravinken door ouders van
de eigen soort werden grootgebracht. Niet alleen ouderzorg maar contacten met nestgenoten hadden dus eveneens een invloed op de ontwikkehng van de latere sexuele voorkeur! Wat eerder aan een directe invloed van genen werd toegeschreven bleek nu heel
goed aan de invloed van ervaring met nestgenoten te wijten.
Immelmann verkreeg nog een ander resultaat dat hij toeschreef aan een predispositie.
Mannelijke Zebravinken die werden grootgebracht door een zogenaamd meng-paar,
d.w.z. één Zebravink ouder en één Japanse meeuw ouder, hebben later een sterke voorkeur te zingen voor Zebravink wijfjes, ongeacht of de vader dan wel de moeder een Zebravink was. Omdat zij waren blootgesteld aan beide soorten ouders èn omdat wederom
verondersteld werd dat verschillen in ervaring daarmee geëhmineerd waren, zag Immelmann hierin weer een genetische predispositie. I n onderzoek van m i j n medewerker Ten
Cate werd bevestigd dat de meeste mannetjes die door mengparen werden grootgebracht
later een voorkeur vertonen om te zingen voor wijfjes van de Zebravink, waarmee het
resultaat van Immelmann werd bevestigd. Toen hij echter precies kwantitatief ging meten wat het aandeel van beide ouders in de ouderzorg was, bleek dat de Zebravink ouder
hierin een groter aandeel had dan de Japanse meeuw ouder. Dit gold met name voor voeren, voor het poetsen van de jongen en - tegen het einde van de opgroeiperiode -, voor
het uitvoeren van agressie ten opzichte van de jongen. Contactzitten trad bet meest op
met de Japanse meeuw ouder, maar nog meer met Zebravink nestgenoten. Indien deze
sociale interacties van de ouders met de jongen, en van de jongen onderhng, een sturende
invloed hebben op de latere sexuele voorkeur, en niet, zoals eerder werd aangenomen,
alleen maar de blootstelhng aan hun uiterlijk, worden de verkregen resultaten begrijpe-
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lijk. In een serie ingenieuze experimenten slaagde ten Cate er in de invloed van de Zebravink ouder in toenemende mate te onderdrukken, waarmee de relatieve bijdrage van de
Japanse meeuw ouder groter werd. Dit had tot gevolg dat bij vergaande onderdrukking
van de invloed van de Zebravink ouder, mannetjes later niet voor het Zebravink w i j f j e ,
maar juist overwegend voor het Japanse meeuw vrouwtje bleken te zingen.
De rol van sociale interacties bleek ook uit een proef waarbij een jonge Zebravink
mannetje de eerste levensmaand door zebravinken werd grootgebracht en de tweede levensmaand (Zebravinken kunnen zich dan zelfstandig voeden) individueel in gezelschap
van enkele Japanse meeuwtjes verbleef. Ook in dat geval zingen de meeste mannetjes
later niet exclusief voor Zebravink wijfjes, maar ook voor Japanse meeuw w i j f j e s . De
verschuiving van de voorkeur in de richting van het Zebravink vrouwtje was bet grootst
indien er tevoren direct contact mogelijk was geweest, en was tevens positief gecorreleerd, niet met de hoeveelheid sociaal gedrag dat het jong op de Japanse meeuwtjes richtte, maar omgekeerd, met de hoeveelheid sociaal gedrag dat het jonge dier van de zijde
van de Japanse meeuwtjes ondervond.
Op grond van ons onderzoek, is er alle aanleiding om een belangrijke invloed op de
ontwikkeling van sexuele voorkeur toe te schrijven aan vroege sociale interacties met
nestgenoten en ouders. Alle fenotypische variatie in sexuele voorkeur die wij onderzochten en die eerder toegeschreven werd aan genotypische variatie bleek b i j nader inzien
toch te kunnen worden toegeschreven aan variatie in ervaring.
Het is uitermate belangrijk zich te reahseren - ook voor toepassingen van onze biologische inzichten op de mens, dat genotypische verschillen zich niet onder alle omstandigheden hoeven te manifesteren. Een diervoorbeeld grijpt terug op het vermogen van ratten
een labyrint snel en zonder fouten te leren doorlopen dat eerder aan de orde kwam. Het
genotypische verschil dat na meerdere generaties door selectie op " b r i g h t " en " d u l l "
ontstond blijkt zich alleen te manifesteren indien de ratten in een "normale" omgeving
zijn opgegroeid. Ratten van beide stammen die zijn opgegroeid in een omgeving die arm
aan prikkels is presteren even slecht, en die zijn opgegroeid in een " r i j k e " omgeving
even goed in het labyrint. Het genotypische verschil uit zich dus fenotypisch alleen onder
bepaalde omgevingsomstandigheden.
Omgekeerd mogen fenotypische verschillen niet zonder meer als genotypische verschillen worden uitgelegd indien niet is voldaan aan de voorwaarde dat de betreffende individuen onder vergelijkbare omstandigheden zijn opgegroeid. Zo publiceerde Jensen in
1959 een artikel: ,,How much can we boost IQ and scholastic achievement?". Daarin
kwam een staatje voor betreffende de samenhang tussen de Socio-economische Status
(SES) van ouders van "blanke" en "zwarte" kinderen. Het staatje toont het geschatte
% kinderen met een IQ beneden 75 bij verschillende categorieën van SES van ouders:

hoog

laag

SES
1
2
3
4
5

Blank
0.5
0.8
2.1
3.1
7.8

Zwart
3.1
14.5
22.8
37.8
42.9

Jensen concludeerde ten onrechte dat de verschillen tussen beide rijen zijn op te vatten
als raciale genotypische verschillen omdat ze waren verkregen onder "dezelfde" omgevingscondities (namelijk 5 SES categorieën). Zwart presteerde immers t.a.v. IQ steeds
slechter dan Blank. Het is echter niet aangetoond en zonder meer onwaarschijnlijk dat
de opgroei condities en de educatieve omgeving zelfs binnen éénzelfde SES klasse gelijk-
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waardig geweest zijn voor Blani< en Zwart. Deze en andere simplificerende en onjuiste
verborgen vooronderstellingen kleuren de interpretatie van Jensen (zoals o.a. door de
gedragsgeneticus Hirsch aan het licht werd gebracht). ïJet antwoord van Jensen op de
in de titel van zijn artikel gestelde vraag was "Neen, het loont niet om Zwarten betere
educatie te geven. Vanwege hun geringere genetische aanleg is dat verknoeide moeite!"
Het is daarmee een kras voorbeeld geworden dat laat zien hoe verkeerd toegepaste biologie kan leiden tot ongefundeerde en volkomen misplaatste pohtieke adviezen!
Men kan zich afvragen: Is het dichotomisch denken ten aanzien van Nature en Nurture een éénmahge wetenschappelijke strijd die nu eens en vooral beslecht is? Zoals zo
vaak in de wetenschap ziet het er niet naar uit dat dit het geval is. Beach wees er in zijn
artikel "The De-scent of Instinct (met als ondertitel "Taking the Stink out o f Instinct")
op dat dichotomisch denken al bij de oude Grieken (500 v. Chr.) voorkwam, o.a. bij
Herachtus, die de redelijke mens tegenover het onredelijke dier stelde, de eerste met ziel,
de tweede zonder: het samengaan van rede en ziel bestond dus al 2500 jaar geleden. De
stoïcijnen in de eerste eeuw na Christus stelden dat alle redelijke wezens elkaar moesten
steunen, maar hoewel Seneca zich bewust was van de gelijkenis van gedrag van dieren
met dat van de mens - en aangezien de erkenning van intelUgentie zou inhouden dat men
dieren tot de broederschap van mensen zou moeten toelaten, en niet als slaven kon inzetten, concludeerde Seneca dat de schijnbare inteUigentie "zonder reflectie" plaatsvond.
Later noemde men dat instinct. Plutarchus, maar ook Aristoteles zagen de mens als de
hoogste trede van de ladder van dieren, en zonder wezenlijk verschil. Onder invloed van
scholastische theologie werd door Albertus Margnus de mens met rede en ziel weer
scherp gescheiden van het dier met onredelijk instinct en uiteraard weer zonder ziel. Nog
weer eeuwen later komt Darwin die rede en instinct toekent aan mens én dier. En zoals
we zagen was later Lorenz het eens met Darwin, maar paste hij de tweedeling in geleerd
en instinctief op het gedrag zelf toe. De dichotomische manier van denken is kennelijk
zeer hardnekkig en neemt steeds weer nieuwe gedaanten aan. De eerder besproken gesloten definitie van "genetische" predispositie dat de begrippen instinkt, genetisch bepaald,
en aangeboren moest vervangen is een recent voorbeeld daarvan. Parodoxaal genoeg:
in de USA, hetzelfde land waar de aanval op Lorenziaans dichotomisch denken begon,
lijkt in de laatste jaren de aanhang daarvan weer toe te nemen. Het denken over de b i j dragen van Nature en Nurture aan de ontwikkeling van gedrag, b l i j f t dus controversieel.
Helaas dragen de media er sterk toe bij dat misverstanden die, zoals we zagen ook maatschappelijke gevolgen kunnen hebben, worden bestendigd.

S T R U C T U U R O P H E L D E R I N G M E T EXAFS
door
D.C. Koningsberger

Inleiding
De struktuur van vaste stoffen kan met behulp van röntgendiffraktie worden opgelost.
Röntgendiffraktie is in de dertiger jaren tot ontwikkehng gekomen en het is dankzij de
toepassing van deze techniek dat onze inzichten in de moderne materiaalkunde,
vastestofchemie en fysica zich zo ontwikkeld hebben. Bijvoorbeeld een zeer belangrijk
doel van de chemie is het bepalen, verklaren en toepassen van struktuur-aktiviteit relaties. Vandaar dat in de chemie de door fysici ontdekte mogelijkheid om met behulp van
röntgendiffraktie de struktuur van een stof te bepalen veelvuldig wordt toegepast. Ook
de ontrafeling van strukturen van grote biologische molekulen zoals enzymen en eiwitten
heeft in de biochemische, biologische en medische wetenschappen tot doorbraken geleid.
Röntgendiffraktie kan echter alleen worden toegepast op stoffen met een ordening over
een groot aantal atoomafstanden, dus alleen op éénkristallen of polykristallijne stoffen.
Dit betekent dat röntgendiffraktie niet gebruikt kan worden voor de struktuurbepahng
van vloeistoffen en van systemen, die alleen een ordening hebben over enkele atoomafstanden (amorfe stoffen). Ook katalysatoren, die bestaan uit zeer kleine metaaldeeltjes gedispergeerd op een oxidische drager en die in de petrochemische industrie veelvuldig worden toegepast kunnen niet met röntgendiffraktie bestudeerd worden.
Sinds het midden van de zeventiger jaren (1) is er echter een techniek ontwikkeld, die
in staat is om de lokale atomaire struktuur te bepalen. Hierdoor is het mogelijk geworden om ook de struktuur van vloeibare en ongeordende systemen op te helderen. Met
deze techniek meet men het röntgenabsorptiespektrum van een bepaald element in een
monster. De fijnstruktuur die zich aan de hoge energiekant van de sprong in de röntgenabsorptie bevindt (EXAFS = Extended X-ray Absorption Fine Structure) kan na analyse
gegevens opleveren over afstanden tussen het atoom en zijn buuratomen evenals over
aantal en soort van deze buuratomen.
Met EXAFS bepaalt men dus lokale strukturen. I n principe kan men dit voor vrijwel
alle elementen in elke fase doen, bij elke gewenste temperatuur en druk. Vooral voor
het oplossen van de lokale struktuur van ongeordende systemen (glazen, amorfe stoffen), oplossingen (bio- en anorganische systemen), metaalcentra in enzymen, kleine deeltjes (metaal katalysatoren) is de EXAFS meettechniek van groot belang (2).
EXAFS
Indien de röntgenenergie hi' groot genoeg is om een electron uit een bepaalde atoomschil

Natuurkundige Voordracliten Nieuwe Reeks 70. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 3 december 1990.
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Figuur L Röntgenabsorptiespeklrum
rond de K-edge van een nikkelfolie
77K op EXAFS meetstation X-1 IA van de NSLS te Brookhaven
(VS).

gemeten

bij

met bindingsnergie (E^,) te ioniseren, worden in het röntgenspectrum van een stof sterke
absorpties gemeten. Het röntgenabsorptiespektrum van nikkelmetaalfohe is gegeven in
figuur 1. Aan de hoge-energie bandkant wordt een fijnstruktuur waargenomen die zich
over 1000 eV kan uitstrekken (figuur 1). Zoals Kronig al in 1931 (3) aangaf, wordt de
fijnstruktuur veroorzaakt doordat de elektronen die door foto-ionisatie uit een bepaald
atoom vrijgemaakt zijn, verstrooid worden aan naburige atomen. De uittredende fotoelektronen met kinetische energie E^ = \\v - E„, kunnen we opvatten als de Brogliegolven.
Het is dan eenvoudig in te zien dat interferentie kan optreden tussen de uitgaande en
de verstrooide elektronengolf. Door de energie hi; van de opvallende röntgenfotonen te
variëren verandert de golflengte van de uittredende foto-elektronen, waardoor de interferentie in fase (versterking) of uit fase (verzwakking) kan zijn (zie figuur 2). Deze inter-

Figuur 2. Schematische
weergave van het EXAFS proces. De uitredende en teruggekaatste elektronengolf
interfereren (a) konstruktief en (b) destruktief bij het atoom, dat
het röntgenfoton
heeft
geadsorbeerd.
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Figuur 3. fa) Röntgenabsorptiespeklrum
van de K-edge van nikkelfolie.
De pre-edge
achtergrond is aangegeven met een gestippelde lijn. (b) De genormaliseerde
EXAFS
funktie. (c) Fouriertransform
van het EXAFS spektrum gegeven in fb). (d) De geïsoleerde EXAFS funktie van de eerste coordinatieschil
van
nikkelfolie.

ferentie is van invloed op de golffunctie van het uitgetreden elektron en dus ook op de
overgangswaarschijnlijkheid van het foto-absorptieproces. Dit verklaart waarom het
röntgenabsorptiespektrum een fijnstruktuur vertoont. Aangezien de fijnstruktuur berust
op interferentie tussen de van een atoom uitgaande golf en de door de nabuuratomen
teruggekaatste golf, zal dit patroon ons informatie kunnen geven over de afstand tussen
het atoom en zijn buren en over het aantal en de soort buren.
De fijnstruktuur kan worden geïsoleerd door de atomaire achtergrond van het gemeten spektrum af te trekken (figuur 3a en 3b). De fijnstruktuur bestaat uit een superpositie van golven, die door iedere nabuurschil veroorzaakt worden. Scheiding van deze golven kan met behulp van Fouriertransformatie van het EXAFS spektrum worden uitgevoerd. Dit levert een radiale elektronendistributiefunktie op (figuur 3c). Duidelijk valt
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de hoge intensiteit van de eerste coordinatieschil op ondanks het feit dat er veel meer
nikkelatomen in hogere coördinatieschillen aanwezig zijn. Dit komt omdat de vrije weglengte van elektronen beperkt is door inelastische botsingen (vergelijk X-ray fotoelektronspektroskopie). De EXAFS funktie van de eerste nabuurschil kan worden geïsoleerd
door een omgekeerde Fouriertransformatie (figuur 3d). Deze EXAFS funktie kan verder
worden gebruikt voor verdere data-analyse.
In gunstige gevallen kunnen met EXAFS atoomafstanden met een nauwkeurigheid
van 0.01 A bepaald worden en het aantal nabuuratomen met een nauwkeurigheid van
10-20%. Verder kan informatie worden verkregen over de soort buuratomen (het verstrooiend vermogen van atomen is elementafhankelijk) en over de statische en dynamische wanorde van de nabuurschillen. GedetaiUeerde informatie over de EXAFS techniek
met een beschrijving van de belangrijkste toepassingen is te vinden in (2).
Synchrolronslraling
Om nauwkeurig atoomafstanden te bepalen moet EXAFS over een energiegebied van
minstens 500 eV worden gemeten. Alleen voor de K(ls) en L(2p) schillen (en dan pas beginnend bij kahum) geldt dat het verschil in ionisatie-energie tussen opeenvolgende elektronenschillen van een atoom en bovendien ook het verschil en energie tussen de schillen
van verschillende atomen voldoende groot is om dit mogelijk te maken. E X A F S metingen moeten daarom verricht worden in het energiegebied tussen 3 en 35 keV. Juist daarom heeft EXAFS pas een grote vlucht kunnen nemen toen intense (harde) röntgenstrahng beschikbaar kwam van elektronenopslagringen.
Door veel elektronen met grote kinetische energie te laten rondlopen in een opslagring
wordt zeer intense strahng tot in het harde röntgengebied opgewerkt. De elektronen k r i j gen een kinetische energie van ongeveer 2 GeV en er worden zoveel elektronen door de
lineaire versneUer in de opslagring geïnjekteerd dat er een stroom loopt van 0.1 A . Dit
geeft een intense straling tot een energie van ongeveer 30 keV. Stanford (V.S.) was een
van de eerste (1975) laboratoria waar synchrotronstrahng werd toegepast voor het uitvoeren van röntgenabsorptiemetingen. N W O (Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) heeft in 1982 besloten om twee bundellijnen (één voor kleinehoekverstrooiing en één voor röntgenabsorptiespektroskopie) te bouwen aan het synchrotron van Daresbury (Engeland). Nederlandse onderzoekers kunnen bij N W O voorstellen indienen om hier experimenten uit te voeren. Op dit moment zijn synchrotronstralingsbronnen voor harde röntgenstraling beschikbaar in de V.S. (Stanford, Cornell en Brookhaven), in Duitsland (Hamburg), in Frankrijk (Orsay), in Engeland (Daresbury) en Japan (Tsukuba).
Op dit moment worden in de VS (Argonne: Advanced Photon Source) en in Europa
(Grenoble: European Synchrotron Radiation Radiation Facility) twee nieuwe zeer geavanceerde opslagringen voor elektronen gebouwd, die de elektronen een zeer hoge energie geven (6 GeV). Bovendien zijn deze ringen zo gekonstrueerd dat de brilKantie (aantal
fotonen per oppervlakte-eenheid) zeer groot is. Dit betekent dat nog veel gevoeliger en
nog beter plaats afhankelijk gemeten kan worden dan met de huidige generatie synchrotrons. De ESRF wordt gebouwd in samenwerking met een groot aantal europese landen.
N W O heeft een consortium gevormd met België (Benesync), dat de taak heeft om
meetstations te bouwen voor poederdiffraktie, kleinehoekverstrooing en röntgenabsorptiespektoskopie. De Nederlandse wetenschappers, die synchrotronstrahng gebruiken bij
hun onderzoek, hebben internationaal een sterke positie opgebouwd. Dit moge blijken
uit de vele goede publikaties van Nederlandse onderzoekers, die op dit gebied zijn verschenen. Alleen al het aantal pubhkaties dat is voortgekomen uit onderzoek, dat is uitge-
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Figuur 4. Fouriertransform
van het EXAFS spektrum
Cr(N0,)^.9H,0
in water (gelrokken lijn: experimentele
taten).

van een ICT^ M oplossing van
data; gestippelde lijn: fit resul-

voerd onder auspiciën van NWO te Daresbury (Engeland) bedraagt ongeveer 125 (4).
Toepassingen
Omdat met EXAFS de lokale struktuur rond een atoom bepaald kan worden en geen
éénkristallen vereist zijn, wordt EXAFS vooral toegepast op amorfe vaste stoffen als
films, glazen, poeders, katalysatoren, etc. (2). Maar ook de lokale struktuur in normale
vaste stoffen of oplossingen kan opgehelderd worden, zoals de omringing van atomen
en ionen in anorganische materialen voor de elektronische industrie, de omringing van
metaalatomen in enzymen en de solvatatiestruktuur van ionen in oplossing.
Een opmerkelijk voorbeeld van een EXAFS studie van de olvatatiestruktuur van ionen in oplossing is zeer recent gepubhceerd (5). Mufloz-Paez et al. hebben de aanwezigheid van een tweede watercoördinatieschil aangetoond met EXAFS voor het
Cr(H20)(,-'* ion. Z i j vonden uit de analyse van hun EXAFS metingen een eerste waterschil met 6 ( ± 0 . 1 ) buren op een afstand van 2.000 ± (0.005 A en een tweede waterschil
met 13 ± 1 buren op een afstand van 4.02 ± (0.01) A . Hiermee hebben zij het koncentrische schillen-model van Frank en Stevens (6) bewezen, dat gebruikt is in de
anorganische- en elektrochemie om een groot aantal chemische eigenschappen van ionen
in vloeistoffen te begrijpen. Figuur 4 geeft de Fouriertransform (Cr-O fase gekorrigeerd,
daardoor piek posities op de juiste koordinatieafstand!) van het gemeten E X A F S spektrum (getrokken lijn) en van de EXAFS funktie berekend met de gevonden coördinatieparameters (fit) (gestippelde lijn). Een piek rond 4 A is duidelijk te zien.
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Katalysatoren zijn voor een aantal industriële processen (reforming, isomerisatie, hydrogenering, methanol-synthese etc.) van groot belang. De eisen, die onze milieuwetgeving stelt aan de produkten van onze petrochemische industrie worden steeds hoger. B i j voorbeeld de hoge octaan getallen, die vroeger door toevoeging van lood aan benzine
werden verkregen, moeten nu via andere methoden worden gerealiseerd. Shell heeft een
isomerisatie proces ontwikkeld, waarmee het octaangehalte van alkanen (n-Cj/Cg) aanzienlijk kan worden vergroot. Bij dit proces wordt gebruik gemaakt van katalysatoren,
die bestaan uit zeer kleine metaaldeeltjes, die fijnverdeeld zijn aangebracht op een zeoliet
matrix. In het algemeen worden oxidische dragers met een groot opperclak (dragers: 7AI2O3, Si02, T i O j , zeoliten; specifiek oppervlak 200 m^/gram) gebruikt om ervoor te
zorgen dat de metaaldeeltjes zo klein mogelijk zijn. Daardoor bevinden zich zoveel mogelijk atomen aan het oppervlak en zijn er zoveel mogelijk atomen bereikbaar voor de
reaktanten, die zich vaak in de gasfase bevinden. De dispersie van de metaaldeeltjes
wordt gestabiliseerd door de metaal-dragerinteraktie. Als deze voldoende groot is b l i j f t
onder reaktie kondities (vaak bij hoge temperatuur: 500 °C en druk: 100 atm) de dispersie gehandhaafd, zodat sintering en daardoor verlies van katalytisch aktieve plaatsen
wordt voorkomen.
Omdat de metaaldeeltjes meestal klein zijn (diameter kleiner dan 20A) is een struktuurbepahng met röntgendiffraktie (geen coherente reflektie wegens het ontbreken van
een ordening over een groot aantal atoomafstanden) niet mogelijk. Lytle en medewerkers hebben als eerste laten zien dat EXAFS metingen aan metaal op drager katalysatoren struktuurgegevens kan opleveren van de metaaldeeltjes (7). Met het beschikbaar komen van betere en stabielere synchrotronstraUngsbronnen kunnen nu ook gegevens verkregen worden over het metaaldrager grensvlak en de metaaldrager interaktie. I n ons la-
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boi atorium worden onder andere platina, iridium en rhodium katalysatoren met A I 2 O , ,
SiOi, MgO en zeoliet als drager bestudeerd.
De amerikaanse oliemaatschappij Chevron bouwt op dit moment een fabriek in het
Caraïbische gebied (VS), welke vanuit n-hexaan met benzeen als tussenprodukt polystyreen kan produceren. Het katalysator systeem, dat gebruikt wordt om n-hexaan om te
zetten in benzeen, bestaat uit zeer kleine platina deeltjes, welke fijnverdeeld zijn aangebracht in de poriën van een type L zeoliet. De bereiding van de katalysator is kritisch
en EXAFS studies hebben geholpen om de bereiding en daardoor de katalytische eigenschappen van deze katalysator te optimaliseren (8,9). De platina deeltjes zijn zo klein
dat zelfs detektie met hoge resolutie elektronen mikroskopie onmogelijk is. In Figuur
5 is de Fouriertransform gegeven van het EXAFS spektrum van de P t / L katalysator na
verschillende aktiverings behandehngen in waterstofgas, die nodig zijn om na de bereiding alle aanwezige Pt^+ ionen om te zetten in platina metaaldeeltjes. De piek in de
Fouriertransform, die ligt bij 2.77 A , korrespondeert met de eerste Pt-Pt koordinatieschil. Het is duidelijk te zien dat de platina deeltjes groeien met toenemende aktiveringstemperatuur i n waterstofgas. Het Pt-Pt koordinatie getal (voor bulk platina is dit
koordinatiegetal 12) groeit van 4 (gemiddelde 6 atomen per platina deeltje) na reduktie
bij 300°C naar 4.9 (11 atomen per deeltje) na reduktie bij 600°C. Een nauwkeurige analyse van de EXAFS data hebben belangrijke gegevens opgeleverd over de struktuur van
het metaaldragergrensvlak. Het blijkt dat na reduktie bij lage temperatuur (300°C) waterstofatomen zich bevinden tussen het metaaldeeltje en de drager. De afstand tussen de
metaalatomen en de zuurstofatomen van de zeoliet aanwezig in het metaaldragergrensvlak bedraagt 2.7 A . De interaktie van het metaaldeeltje met de drager verandert na reduktie bij hoge temperatuur (600°C). De waterstofatomen verdwijnen uit het metaaldragergrensvlak en de platina-atomen hebben een direkte interaktie met de zuurstofatomen
van de zeoliet (de afstand bedraagt nu 2.2 A ) . Deze sterkere interaktie heeft belangrijke
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Figuur 6. Fourierlransform
van de EXAFS funkties gemeten aan een verse (gestippelde
lijn) en een met zwavel vergiftigde (gelrokken lijn) Pt/BaK-LTL
katalysator.
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gevolgen voor de katalytische eigenschappen van de platina deeltjes. In dit bestek wordt
hier niet verder op ingegaan. EXAFS metingen hebben eveneens belangrijke informatie
opgeleverd voor de proceskondities van dit P t / L katalytisch systeem. Tijdens proefexperimenten bleek dat deze katalysator extreem gevoelig was voor de aanwezigheid van zeer
kleine hoeveelheden zwavel in de n-hexaan voeding. De katalysator verhest zeer snel zijn
goede katalytische eigenschappen en blijkt niet meer te regenereren. De verse katalysator
bestaat zoals met EXAFS is aangetoond uit zeer kleine platina metaaldeeltjes (ongeveer
5-6 atomen). In figuur 6 is te zien wat er gebeurt als deze katalysator vergiftigd wordt
met zwavel. De piekhoogte in de fouriertransform bij 2.77 A (eerste Pt-Pt koordinatieschil) groeit nadat de pladna metaaldeeltjes in aanraking zijn gekomen met zwavel. Dit
betekent, dat zwavel ervoor zorgt dat de interaktie van de platinadeeltjes met de zuurstofionen van de zeoliet verbroken wordt en dat de platinadeeltjes groeien totdat ze precies
passen in de poriën van de L zeoliet. Dit betekent, dat de katalytische aktiviteit afneemt.
Bovendien is het onmogelijk om de oorspronkelijke deeltjesgrootte te herstellen, zodat
dit katalysatorsysteem niet te regenereren is.
Bovengenoemde voorbeelden tonen aan dat de EXAFS techniek uiterst belangrijke
struktuurinformatie kan opleveren, dat met andere technieken niet mogelijk is. Zoals
reeds in de inleiding beschreven, wordt deze techniek tegenwoordig met succes toegepast
op andere gebieden dan katalyse of anorganische chemie in de vloeistoffase. Nederlandse onderzoekers zuhen in de toekomst gebruik kunnen maken van de Europese synchrotronfacihteit in Grenoble, waardoor nog beter en nog gevoehger gemeten kan worden.
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