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UIT DE V O O R D R A C H T E N 1892-1893 

M . J . Bottema 

Op 11 november 1892 was het slecht weer. 'het stroomde dien avond langs de stra
ten'. Een treffende achtergrond voor de voordracht van Dr . Hoorweg over 'De 
voorspelUng van het weer'. 

De ontwikkeling van de weersverwachting in de weerkunde heeft een lange weg 
achter de rug. En nog is het einde van die weg niet in zicht. Zelfs nu (1993) speelt 
in de verwachting een belangrijke toevalsfactor mee. 

In vroeger t i jden moest men het weer l i jde l i jk over zich heen laten komen. Men 
had niet de flauwste notie, welke krachten daarbij in het spel waren. Daarom: ' . . . 
al wat niet door de menschen en dieren werd verricht o f buiten hen omging, [werd] 
eenvoudig aan de goden toegeschreven'. Zo dus ook het weer. 

Maar ook in die t i j d had men behoefte om enig inzicht in het komende weer te 
verkrijgen. Zo heeft men op heel veel manieren getracht om, onder andere uit de 
stand van de sterren, de planeten, de zon en de maan een relatie tot de weergesteld
heid af te leiden. Hoe groot ook de inspanning is geweest, het resultaat was maar 
pover. In die leemte in de meterologie tierden de volksuitspraken welig. Als voor
beeld haalde spreker een tweetal kreupelrijmpjes aan, die als illustratie van hun on
macht ook nog met elkaar in tegenspraak z i jn : 

Een kring om de Zon Een kring om de Maan 
Daar geef ik niet om; Kan wel gaan: 

Maar een kring om de Maan Een kring om de zon 
Kan veel schaan. Is niet bon. 

Met de uitvinding van de luchtdrukmeter, de thermometer en de windmeter (snel
heid en richting) trad men rond 1700 voor het eerst in wisselwerking met het weer. 
Maar het duurde nog tot het midden van de negentiende eeuw eer men systematisch 
onderzoek ging doen. Dat opende tevens de weg naar de praktische toepassing. 

Alexander von Humbold t (1769-1859) 'wist te bewerken, dat de eerste meteorolo
gische instituten werden opgericht'. Leverrier (1811-1877; ook de man van de wis
kunstige ontdekking van de planeet Neptunus) gaf de eerste stoot tot een bepaald 
stelsel van waarnemingen in observatoria, die 'dagelijks met elkaar in telegraphische 
verbinding stonden'. 

Bestudering van de aldus verkregen weeroverzichten zullen Buys Ballot (1817¬
1890) mede op het spoor van de naar hem genoemde wet hebben gezet. Die wetma
tigheid stelt, dat de lucht van een gebied met hoge druk naar een gebied van lage 
druk stroomt met (op het noordeli jk halfrond) een a fw i jk ing naar rechts. H i j pubh
ceerde deze wet in 1857. 

'De verdienste van Buys Ballot is derhalve, dat h i j het karakter van den wind 
heeft begrepen, en omdat nu de winden z i jn de dragers van het weer, moest het on-
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derzoek van stonde af aan zich in de richting bewegen van studie over den maxima-
len en minimalen druk (depressie).' 

De basis voor die studie en de daaruit voortvloeiende weersverwachting vormde 
de weerkaart. Het Meteorologisch Instituut te Utrecht ontving daartoe dagelijks te
legrammen van een honderdtal waarnemingsstations. Deze werden afgelezen, over
geboekt en in kaart gebracht. Met dat werk was een hele ochtend gemoeid. Te lang, 
omdat in die t i j d de weertoestand belangrijk kon z i jn veranderd. 'Zeer begrijpeli jk 
was dan ook de wensch van Buys Ballot, dat er toestellen gevonden mochten worden 
om in de verte te seinen, zoodat men b i jv . in Utrecht den toestand van het weer in 
Parijs telegrafisch kon aflezen.' 

Spreker deelt tenslotte mede, dat men onpart i jdig heeft nagegaan 'hoe vele keeren 
weervoorspelhngen, op deze kaarten gegrond, uitkomen. Het resultaat was: nog 
maar 55%, dat is dus iets meer dan de he l f t ' . 

B i j dit ci jfer is helaas niet aangegeven hoe het is verkregen. Belangrijk is bi jvoor
beeld over hoeveel dagen de verwachting zich uitstrekt en ook welke tolerantie men 
op het als juist kwaUficeren van die verwachting toelaat. Een vergelijking met wat 
tegenwoordig (1993) wordt bereikt is hier dus niet mogeli jk. 

I n de natuurkunde wordt er naar gestreefd 'het voorstelhngsvermogen te bevredi
gen, een aanschouwlijk beeld te schetsen van datgene, wat voor onze zintuigen ver
borgen is ' . (Dr. C H . van Os, Getal en Kosmos, 1947, pg. 197). 

Het mechanisme van dat streven is de voortdurende opvolging van waarneming, 
theorie en verificatie. 

Er z i jn ook gebieden in de wereld van de natuur, waar die kringloop maar uiterst 
traag vordert en soms zelfs helemaal tot stilstand schijnt te komen. Een voorbeeld 
van zo'n situatie is te vinden in een tweetal lezingen van Pro f .Dr . Lorentz met de 
titel 'Licht en Aether ' . In het eerste deel beschrijft h i j de waarneembare eigenschap
pen van het licht. In het tweede deel komt de drager van het licht aan de orde. 'Het 
licht bestaat uit tri l l ingen en er moet iets z i jn , ' t welk die trillingen voortplant ' . Die 
'stof ' moest overal in de wereldruimte aanwezig z i jn . Ze moest ook de vaste stof 
doordringen. Verder moest ze het transport van transversale trillingen toelaten. 
Tenslotte moest ze al die eigenschappen bezitten, die haar aan de waarneming met 
de toen beschikbare instrumenten zouden onttrekken. Dat moest dan wel een heel 
merkwaardige stof z i jn . Wat overigens geen beletsel vormde om die 's tof ' alvast de 
naam 'Aether" mee te geven. 

Ten t i jde van Lorentz was men nog druk zoekende, ' h i j kon slechts de hoop uit
spreken, dat verdere onderzoekingen met name over de electrische en magnetische 
werkingen, ons het wezen en de eigenschappen van de aether verder zullen onthul
len' . 

Hoewel Lorentz daar verder niet op doorgaat, uit h i j toch ook nog z i j n t w i j f e l ; 
'Men zou zelfs een oogenbhk de vraag kunnen stellen of eene dergelijke stof als die, 
welke wi j 'aether' noemen, wel bestaat'. 

Thans (1993) is de 'Aether' een wiskundig omschreven ruimte geworden, waarin 
zich velden bevinden. Dat kan een zwaarteveld z i jn , een elektrisch veld o f een mag
netisch veld. Voor elk punt in die velden laat zich het effect berekenen en zo gewenst 
met een passend instrument ook controleren. Van aanschouwelijkheid, waar zo in 
tens naar werd gestreefd is in dit geval geen sprake meer. Een situatie, die Lorentz 
- gezien z i jn eerder aangehaalde uitspraak - al min of meer voorvoelde. 
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De andere voordrachten in het seizoen 1892-1893 waren: 

Prof. P. van der Burg Maken en keuren van papier 
Dr. H . van de Stadt Petroleum 
Dr . M . Straub Leven zonder zuurstof 
P ro f .Dr . A . A . W . Hubrecht De kleinste levenseenheden 
P ro f .Dr . J. van Rees Witte bloedlichaampjes 

(titels verkort weergegeven) 

l n de lezing over de petroleum (van Dr . van de Stadt) wordt gewag gemaakt van de 
haast explosieve ontwikkeling in de winning en toepassing van petroleum. Dat moge 
uit onderstaand staatje bl i jken, waaraan ter vergelijking de grootte van de wereld
produktie in 1951 is toegevoegd. 

produktie in 1000 ton 

1864 1870 1889 1890 1951 

USA 
R U S L A N D 
W E R E L D 

531 
18 

3540 
4000 

3540 

610 000 

'De aardolie en vele van de met haar verwante stoffen, zoals de pek en de asphalt, 
waren reeds in de oudste tijden bekend'. Pek werd bijvoorbeeld als metselspectie 
toegepast. De brandbaarheid was evenwel een groot nadeel. Daardoor zou het b i j 
voorbeeld mede de ondergang van de steden Sodom en Gomorrha bevorderd heb
ben alsook een rol gespeeld hebben in de ondergang van de toren van Babel. 

I n het zeer verre verleden werden ook al oliebronnen geëxploiteerd. De daaruit 
gewonnen olie werd voornamelijk voor het balsemen van l i jken tot mummies ge
bruikt . 

Er is ook een poging gedaan om de olie voor straatverlichting toe te passen, maar 
dat was geen succes. 

Als vuurwerk was het een middel om er de v i jand mee te bestoken. 
'Intussen dagteekent de kennis van de hooge waarde dezer minerale vloeistof eerst 

van ' t midden onzer I9e eeuw'. Zoals de eerder gegeven tabel al getoond heeft, heeft 
die kennis omtrent dat mineraal tot een enorme toename in de productie geleid. 

De gewonnen ohe werd in houten vaten vervoerd. Het daarvoor benodigde hout 
werd uit de bossen gewonnen. Hele wouden werden gekapt. Wat van het aanvanke
l i j k bosrijke Pennsylvanie (WiUiam Penn; Sylvania: woudland) een nagenoeg kale 
vlakte maakte. 'Voor het vervoer moest men dan ook naar andere middelen omzien 
en begon men in tankwagens of in stoomketels op wielen de petroleum te transporte
ren'. Die stoomketels op wielen zullen waarschijnli jk wel locomobielen z i jn geweest, 
die als trekker dienst gedaan hadden. 

Een ander, in de USA, zeer belangrijk middel tot transport was de pijpleiding 
(middell i jn 15 cm). Om de kleverige petroleum er doorheen te kri jgen, moest men 
soms wel pompdrukken tot 100 atmosfeer aanwenden. Dat stelde hoge eisen aan de 
kwaliteit van de p i j p . 

Spreker vertelt tenslotte, dat de petroleum in hoofdzaak voor verlichtings en ver
warmingsdoeleinden wordt toegepast. Maar ' I n de laatste t i j d hoorde men ook van 
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een aluminiumbootje door naphta gedreven, en van eene toepassing van petroleum-
motoren op tricycles. Wie weet, o f tricycles niet spoedig aan de orde van de dag zul
len z i j n ! ' 

Wel , het werden dan vierwielers in plaats van driewielers, maar wat de ontwikke
ling betrof, had h i j het in ieder geval b i j het goede eind. 



BROUWER EN HET INTUÏTIONISME I N DE WISKUNDE 

door 

D. van Dalen 

Voor de buitenstaander, en ik bedoel hier niet speciaal de ongetrainde leek, maar even
zeer geoefende gebruikers zoals ingenieurs of astronomen, heeft de wiskunde de reputa
tie van kille onaandoenlijkheid, van een hoge mate van onbernvloedbaarheid door f i lo
sofische en sociale factoren. Wat dat laatste betreft, het is duidelijk dat veranderde 
maatschappelijke eisen verschuivingen in de wiskunde beoefening te weeg brengen; zo 
zou bv. een bepaalde ontwikkeling veel meer statistici kunnen vragen. Maar men kan 
zich moeilijk voorstellen dat de tafels van vermenigvuldiging veranderd worden op aan
drang van, bv., toonaangevende postmodernisten. Toch hebben er de laatste honderd 
jaar ontwikkehngen plaatsgevonden die het universum van de wiskunde veranderd heb
ben, en wel op filosofische gronden. 

Om precies te zi jn, niet alleen zijn er nieuwe objecten aan de wiskundige praktijk toe
gevoegd, dat ligt voor de hand, - maar zelfs zijn bestaande objecten herzien! 

De ontwikkeling die ik hier wil bespreken is op gang gebracht, en grotendeels gereali
seerd, door de Nederlandse wiskundige Luitzen Egbertus Jan Brouwer. 

L.E.J. Brouwer werd op 27 februari 1881 te Overschie geboren. Na een glanzende 
middelbare schooltijd schreef hij zich in aan de Universiteit van Amsterdam (1897) bij 
de faculteit van de Wis- en Natuurkunde. De studie werd vaak onderbroken, niet alleen 
door ziektes en nerveuze aandoeningen, maar ook door miUtaire dienst; niettemin be
haalde hij de candidaats- en doctoraaldiploma's Cum Laude. De studie werd gevolgd 
door promotie onderzoek en in 1907 promoveerde Brouwer, drie jaar na het doctoraal
examen, bij J.D. Korteweg, de nestor van de Nederlandse toegepaste wiskunde, op het 
proefschrift 'Over de Grondslagen van de Wiskunde'. Het proefschrift bevatte een eerste 
begin van een constructieve fundering van de wiskunde naast een aantal zuiver wiskundi
ge thema's (o.a. voor een speciaal geval de eliminatie van de differentieerbaarheidscon
dities uit de theorie der Lie groepen). Brouwer's vroege grondslagenprogramma vertoon
de overeenkomsten met de toenmalige Franse School van Borel, Poincaré, e.a., maar 
zijn opzet was veel principiëler; hij baseerde de wiskunde op het mentale scheppings-
(constructie-)vermogen van de mens: 'wiskunde is een vrije schepping, onafhankelijk 
van de ervaring; zij ontwikkelt zich uit een enkele aprioristische oerintuïtie, die men zo
wel kan noemen constantheid in wisseling als eenheid in veelheid.' 

'Bestaan in de wiskunde betekent: intuïtief zijn opgebouwd'.' 

Na 1918 ontwikkelde Brouwer een eigen versie van constructieve wiskunde die aan
zienlijk afweek van eerdere benaderingen. Het urgentste probleem van de toenmalige 

Natuurkundige voordrachten Nieuwe Reeks 71. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschap
pij voor Natuurlvunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 21 september 1992. 
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wiskunde was de status van oneindige objecten, en van oneindigheid in het algemeen. 
Cantor aanvaardde oneindige verzameUngen als objecten met hetzelfde bestaansrecht als 
simpele objecten zoals 2 en 3'/i, hij verdedigde het actueel oneindige; andere wiskundi
gen verwerpen het actuele, maar behielden het potentiële oneindige, d.w.z. 'oneindig' 
als 'onbegrensd toenemend'. Voor de basisobjecten van de wiskunde van het oneindige 
(zoals nodig in de wiskundige analyse), oneindige rijen van getallen, was een harde ga
rantie nodig voor hun oneindigheid. Dat wil zeggen, als een oneindige r i j niet af voor 
te stellen is, waar schuilt dan het oneindige in? Het standaard antwoord luidde: in een 
wet die garandeert dat na ieder getal nog één volgt. 

Ook Brouwer verdedigde aanvankelijk dit standpunt: - een reëel getal tussen O en 1 
is voor de intuïtionist een 'door een eindig aantal operaties geconstrueerde voortbren-
gingswet van een fundainentaalreeks van cijfers achter de komma',^ maar gaandeweg 
kwam hij tot de overtuiging dat 'schepping door de menselijke geest' ook via willekeuri
ge keuzen kon verlopen (moderner: een non-deterministisch proces was). Zo introdu
ceerde hij op zijn college 'Puntverzamelingen' in 1916 het begrip keuzerij, dat in 1919 
in druk verscheen als een Verslag van de Academie. In de kantlijn van zijn college
aantekeningen staat het nieuwe inzicht: 'een wiskundig ding is óf een element uit een te 
voren geconstrueerde reeks (door inductie beheerst zoals de r i j f [d.w.z. de natuurlijke 
getallen] öf een fundamentaalreeks f (die nooit af is en niet door inductie beheerst 
wordt) van willekeurig gekozen elementen uit f of een oneindige verzameUng. (Met zulk 
een reeks kan men zeer goed werken als men voor het er uit af te leiden eindig ding a 
of fundamentaal reeks r maar in elke fase met een passend beginsegment van f heeft te 
werken'. 

Vanuit constructief standpunt was Brouwer's innovatie inderdaad revolutionair, im
mers de garantie voor de oneindige voorzetbaarheid van zo'n keuzerij berustte nu bij de 
scheppende wiskundige (het creatieve subject)\ 

De kracht van het nieuwe begrip lag niet in 'een nieuw stukje speelgoed voor wiskundi
gen', maar in het inzicht dat deze nieuwe objecten ook heel speciale eigenschappen had
den. In hetzelfde dictaat gaf Brouwer al de fundamentele eigenschap aan, het z.g. conti-
nuïteits principe: aannemende dat aan iedere keuzerij f een natuurlijk getal n is toege
voegd, vindt bij iedere f de bepaUng van het getal n plaats op een punt van de (steeds 
doorlopende reeks f en op deze manier krijgen alle verlengingen van zulk een eindige 
keuzetak, die n bepaalt, hetzelfde getal in N toegevoegd. 

De plausibiliteit van dit principe is wel in te zien, immers, om het getal n te bepalen 
moeten we f steeds verder scheppen, op een bepaald moment is n bekend- en aangezien 
van de toekomstige keuzen i.h.a. niets bekend is, kan informatie over de toekomst geen 
rol spelen, d.w.z. hoe men de keuzen ook voortzet, het eenmaal bepaalde getal n b l i j f t 
de gewenste toevoeging. 

Brouwer's eerste artikelen over het intuïtionisme (die term gebruikte Brouwer overi
gens pas vanaf 1920) waren academisch, om niet te zeggen saai, en volstrekt niet provo
cerend. Het was alsof hij zijn uiterste best wilde doen om de indruk te vermijden van 
spectaculaire excentriciteit. In 1920 presenteerde hij zijn nieuwe wiskunde voor het inter
nationale forum der wiskundigen in de vermaarde conferentie te Bad Nauheim, die zijn 
roem dankte aan de discussie tussen Einstein en de tegenstanders van de quantenmecha-
nica. 

In hetzelfde jaar sloot Hermann Weyl zich aan bij Brouwer's programma, hij schreef 
een vlammend artikel dat de tongen in beweging bracht. Van hem zijn uitdrukkingen als 
'de wiskunde als de economie der papieren biljetten' en 'Brouwer, dat is de revolutie'. 
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De activiteiten van Brouwer en Weyl brachten de 'eminence grise' van de wiskunde, 
David Hilbert, er toe om ter redding van de wiskunde uit de handen van deze 'bolsjewie
ken', zijn formalistische programma met kracht ter hand te nemen. Hoewel Brouwer 
zich aanvankelijk uiterst zakelijk opstelde kon hij op den duur toch niet de - soms grove 
- beschuldigingen onbeantwoord laten. De discussie, die voornamelijk in de tijdschriften 
gestreden werd, werd bekend als de 'Grundlagenstreit'. Z i j kwam tot een einde in 1928 
toen Hilbert Brouwer op onheuse wijze uit de redactie van de Mathematische Annalen 
wilde verwijderen.^ 

Brouwers onderzoekingen leidden o.a. tot een revisie van de logica; in 1923 merkte 
Brouwer op dat een uitspraak niet samenvalt met zijn dubbele negatie, maar dat de enke
le negatie wel identiek is met de drievoudige negatie. Dit was de eerste expUciete stelhng 
van de z.g. Intuïtionistische Logica. Hoewel Brouwer geen bewonderaar was van de logi
ca als zelfstandige disciphne, was hij zich terdege bewust van het belang als practisch 
hulpmiddel. H i j interpreteerde de logische connectieven ( A - en, V - of, — i - non, 
. . .) op een constructieve wijze, die afweek van de gangbare waarheidstafelmethode. 

Deze interpretatie die later door Heyting"* expliciet geformuleerd werd, ging er van 
uit dat een uitspraak waar was als de (geïdealiseerde) wiskunde er een bewijs voor had 
gegeven. Zo'n bewijs was een mentale constructie, niet te verwarren met een syntactische 
uitdrukking in een formeel systeem. Uitgaande van dit inzicht kan men eenvoudig de 
voorwaarden opschrijven voor de 'bewijs - uitspraak' relatie voor ingewikkelde formu
les. 

Bijvoorbeeld: 
(i) een bewijs van A A B (A en B) is een paar (a, b), waar a een bewijs van A en 

b een bewijs van B is; 
(ii) een bewijs van A —B (als A dan B) is een constructie die ieder bewijs voor A over

voert in een bewijs voor B; 
(iii) een bewijs van A V B (A of B) is een paar (p, q) zodat p = O en q is een bewijs 

van A of p = 1 en q is een bewijs van B; 
(iv) een bewijs van —rA (non A) is een constructie die ieder bewijs van A overvoert 

in een bewijs van een contradictie (bv. 0 = 1). 
Onder deze interpretatie gelden een aantal klassieke uitspraken niet; het bekendste is 

de ongeldigheid van het principe van de uitgesloten derde: A V —lA. Een bewijs voor 
dit principe zou immers eisen dat er een constructie zou zijn die bij iedere A een O of 
een I oplevert zodat bij O een bewijs van A geleverd wordt, en bij I de onmogelijkheid 
van een bewijs van A wordt aangetoond. Wie zich bij A het vermoeden van Fermat 
denkt, ziet direct dat zo'n constructie vooralsnog niet bestaat. 

De intuïtionistische logica is in de moderne wiskunde en in de theoretische informatica 
een belangrijk hulpmiddel geworden. In de informatica heeft men bv. voor de interpre
tatie van krachtige programmeertalen de intuïtionistische logica nodig, en in de wiskun
de zijn er gedeelten van de categorie theorie die eigenlijk alleen vanuit het perspectief 
van de intuïtionistische logica op waarde geschat kunnen worden.^ 

In de eerste plaats, echter, is de intuïtionistische logica het redeneermiddel in de 
constructieve wiskunde; in Brouwer's termen: als we een wiskundige eigenschap bewezen 
hebben voor een 'wiskundig gebouw' en we passen een aantal stappen van de intuïtio
nistische logica op die bewering toe, dan heeft de resulterende uitspraak ook een bewijs. 
Populair gezegd: de intuïtionistische logica behoudt bewijsbaarheid. 

Brouwers eigen wiskundig onderzoek hield zich allereerst bezig met de fundamentele 
eigenschappen van de gehele en van de reële getallen. In 1924 forceerde hij een opzienba
rende doorbraak door aan te tonen dat alle reële functies continu z i j n . ' 

Deze opmerkelijke stelling was regelrecht in strijd met de heersende opvattingen, de 
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functie f met f(x) = j ^ als xt^O en f(0) = 0 is bij voorbeeld ten duidelijkste discontinu in 
0. Brouwer zou in dit geval opgemerkt hebben dat f niet overal gedefinieerd is, namelijk 
voor die getallen waarvoor niet uitgemaakt kan worden of ze groter, kleiner of gelijk 
aan nul zijn, kan men f(x) niet berekenen. 

Reeds in 1908 had Brouwer opgemerkt dat zulke getallen gemakkelijk aan te geven 
zijn, maar eerst in 1920 publiceerde hij de eerste toepassing, in 1923 gebruikte hij soort
gelijke voorbeelden om klassieke stellingen te weerleggen. Een eenvoudig Brouweriaans 
tegenvoorbeeld is als volgt: bepaal de decimale ontwikkeUng van p en een getal a tegelij
kertijd, voor p kunnen de decimalen volgens een bekende procedure uitgerekend wor
den: 7r = 3, 14, ... 

We bepalen tegelijkertijd de decimalen van a als volgt: copieer de decimalen van TT tot
dat een r i j t je 0123456789 opduikt, daarna kiezen we voor de decimalen alleen de 0. TT > a 
als er een r i j t je 0123456789 in Tr voorkomt. Aangezien we niet weten of zo'n r i j t je voor
komt, zijn we niet gerechtigd om TT > a , 7r = a of zelfs Tr^^a te beweren. In het bijzonder 
is 7r = a of T T T ^ a niet aangetoond, - volgens intuïtionistische maatstaven. In het bijzonder 
volgt dat het principe van de uitgesloten derde niet geldt! Deze z.g. Brouweriaanse tegen
voorbeelden zijn voor veel toepassingen geschikt, men kan met een geringe aanpassing 
een reëel getal geven waarvoor niet uit te maken is of het groter, kleiner of gelijk aan 
nul is. Deze voorbeelden tonen aan dat bepaalde klassieke principes niet bewezen geacht 
kunnen worden, maar ze gaan niet zo ver dat ze de onmogelijkheid van iets aantonen. 

Brouwers continuïteitsstelling levert sterkere resultaten, het is bv. onjuist dat ieder 
reëel getal rationaal of irrationaal is. Stel nl. dat we voor ieder getal kunnen uitmaken 
of het rationaal is of niet, dan kunnen we f definieëren met f(x) = 0 als x rationaal is en 
f (x )= 1 als X irrationaal is. Maar deze functie bestaat niet want ze is niet continu! Dit 
noemen we een slerk tegenvoorbeeld, omdat we de negatie van een klassieke stelling be
wezen hebben. 

De continuiteitsstelling was een beslissende stap in de constructieve wiskunde, het was 
de uiterste consequentie van de effectiviteits opvattingen van Brouwer. De gevolgen voor 
de theorie van de reële functies waren opmerkelijk; bovendien verschafte deze stelling 
een verrassend inzicht in tal van wiskundige structuren. Brouwer concludeerde bv. dat 
het continuum onsplitsbaar was, d.w.z. de verzameling der reële getallen kan niet ge
schreven worden als de vereniging van twee bewoonde disjuncte deelverzamelingen A en 
B. Immers, als R = A y^j B, waar A B = 0 dan kan een functie f gedefinieerd worden 
zodat f{x) = O als xf A en f(x) = 1 als xe B (bedenk dat 'x f A óf x e B' betekent dat beslist 
kan worden welke van de twee mogelijkheden het geval is). Deze f is echter niet continu, 
derhalve bestaat de beweerde splitsing niet! Het continuum is kennelijk bijzonder sterk 
samenhangend, iedere poging om R in tweeën te splitsen moet falen. Het intuïtionisti
sche continuum kan men vergelijken met een li jntje van stroop, men kan de l i j n niet met 
een mes doorsnijden zonder wat punten mee te nemen, - zo'n strooplijn is bijzonder sa
menhangend! Het klassieke continuum daarentegen kan keurig in twee stukken gebro
ken worden; men kan het zien als een 'bevroren' intuïtionistische continuum. 

Het intuïtionistische universum is zo ri jk omdat het volstrekt wetteloze rijen van ob
jecten naast allerlei soorten min of meer wetmatige rijen bevat; het is juist de sterkte van 
het intuïtionisme dat het de afwezigheid van wetmatigheid kan uitbuiten. 

Het constructieve karakter van de intuïtionistische logica heeft zowel positieve als ne
gatieve aspecten. De negatieve aspecten betreffen de geringere r i jkdom aan logische stel
lingen (het principe van de uitgesloten derde is bv. niet bewijsbaar), de positieve aspecten 
betreffen de sterkere betekenis van de logische voegtekens en de daaruitvolgende theore
tische eigenschappen, bv. als ' A of B' afleidbaar is, dan is A afleidbaar of B afleidbaar 
(disjunctie eigenschap). 
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In de jaren twintig kwam het intuïtionisme meer in de belangstelling, Brouwers eerste 
intuïtionistische volgehng, Arend Heyting promoveerde in 1925, en in 1928 formaliseer
de hij de intuïtionistische logica op de manier van Peano en Russell. Het eind van de 
twintiger jaren bracht ook het slot van de Grundlagenstreit tussen de formahsten en in-
tuïtionisten; - Hilbert en zijn aanhangers sloten het front tegenover Brouwer waarop de 
laatste zich uit de strijd terugtrok (van Dalen, 1990). Niet veel later werd Hilberts eigen 
programma getroffen door een ernstige slag van wetenschappelijke aard: Gödel bewees 
dat Hilberts plan voor een eenvoudig ('finitistisch') consistentiebewijs van de rekenkun
de niet uitvoerbaar was, en dat de rekenkunde essentieel niet op een behoorlijke manier 
geaxiomatiseerd (i.e. geformaliseerd) kon worden (de onvoUedigheidssteUing, 1931). 

Brouwer hervatte zijn publicaties eerst op enige schaal na de tweede wereldoorlog, hij 
bracht verfijningen aan die hem in staat stelden oude open problemen op te lossen. 

Na Brouwers emeritaat zette Heyting het onderwijs en onderzoek in de intuïtionisti
sche wiskunde voort en in de jaren zestig werd de metamathematica van het intuïtio
nisme op grote schaal bestudeerd, aanvankelijk vooral in de Verenigde Staten. Vanaf 
die t i jd is de betekenis en het nut van het intuïtionisme als het ware herontdekt, mede 
onder de invloed van de toegenomen theoretische activiteiten in de informatica. 

Thans is men algemeen overtuigd van het belang en de mogelijkheden van de intuïtio
nistische wiskunde. Aan het eind van de jaren twintig schreef Hermann Weyl de wat me-
lanchoheke woorden: 

De wiskunde verkrijgt met Brouwer de hoogste intuïtieve helderheid. Het lukt hem de beginstuk
ken van de analyse op natuurlijke wijze te ontwikkelen en daarbij contact met de aanschouwing 
veel nauwe te behouden als voorheen. Maar men kan niet ontkennen, dat b i j het vorderen naar 
hogere en algemenere theorieën de ontoepasbaarheid van de simpele principes van de klassieke 
logica uiteindelijk een nauwelijks te dragen moeizaamheid ten gevolge heeft. Met p i jn ziet de wis
kundige het grootste deel van zijn torenbouwsel, dat hij met stevige blokken gemetseld dacht, 
in nevel oplossen. 

Dit pessimisme is inmiddels geloochenstraft, - voor bepaalde doeleinden is de intuïtio
nistische wiskunde juist erkend als uiterst elegant en zinvol. Met name is de theorie van 
intuïtionistische bewijzen (a la Gentzen) in elegantie en systematiek boven de analoge 
theorie van de klassieke bewijzen (vlg. Girard et al. 1989) te stellen. De moeilijkheden 
die Weyl voorzag bleken in de praktijk mee te vallen, sommige klassieke stellingen waren 
in het geheel niet te redden, omdat ze hopeloos non-constructief waren. Andere steUin-
gen behielden hun geldigheid onder enigszins verscherpte voorwaarden. 

Voorbeeld: de middelwaardestelhng van de reële functies. Deze stelling zegt dat iedere 
continue functie die negatief is in O en positief in 1 een nulpunt heeft tussen O en 1. 

figuur 1 figuur 2 



20 

In figuur I is aangegeven hoe de grafiek de x-as snijdt, evenzo in figuur 2. Wanneer 
nu de hoogte van het horizontale stuk in de grafiek a is, en het is onbekend of a groter 
dan nul, kleiner dan nul of gelijk aan nul is, dan is de plaats van het nulpunt niet effec
tief te bepalen (immers een kleine verandering van a kan het nulpunt over een grote af
stand doen verspringen), anders gezegd - het nulpunt is niet te approximeren. Intuïtio-
nistisch beschouwd bestaat het nulpunt niet! De stelhng is dus onjuist. 

Eisen we nu dat zulke gevaarlijke vlakke stukken niet kunnen voorkomen, dan is het 
gevraagde nulpunt wèl te approximeren. Deze voorwaarde luidt: als a # b dan f(a) # 
f(b), de relatie # is een sterkere versie van de ongelijkheid, de z.g. venvijderingsrelatie. 
(Brouwer 1919); a # b betekent dat er een k is zodat |a-b|>2-'*. 

De middelwaarde stelling geldt dus wel voor dergelijke niet vlakke functies (Troelstra-
van Dalen 1988). 

Grote delen van de wiskunde zijn al in constructieve zin herschreven, en vooral Bishop 
en zijn leerlingen hebben de constructieve wiskunde op een meer eigentijdse wijze her
zien, de boeken van Bishop - Bridges en Mines et al. zijn overtuigende demonstraties van 
de uitvoerbaarheid van het constructieve programma. 
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DE VERSTE EN HELDERSTE OBJECTEN I N HET H E E L A L 

door 

P.D. Barthel 

Eén van de meest fascinerende onderzoelcsrichtingen van de moderne astronomie is de 
studie naar het voorkomen, de eigenschappen en de aard van quasi-stellaire objecten, 
ofwel quasars. Een groot deel van de waarneemtijd op de grootste en meest gevoeUge 
telescopen wordt gebruikt om de straling van quasars te detecteren en te analyseren. 
Quasars zijn de verste en meest lichtkrachtige objecten in het Heelal en behoren tot de 
grootste. Om duidelijk te maken over welke 'verten' we spreken, eerst enkele voorbeel
den. 

Het uitdrukken van astronomische afstanden in aardse eenheden zoals kilometers is zin
loos, omdat de getallen door hun grootte hun betekenis verliezen. We gebruiken de 
reistijd van het Ucht, net zo als men vroeger de afstand 'een uur gaans' zei. Onze maan 
bevindt zich iets verder dan één Uchtseconde van de aarde. De zon een stukje verder, 
namelijk acht hchtminuten. Dat wil zeggen, dat de zon zoals we die zien niet de zon van 
nü is maar de zon van acht minuten geleden; de strahng van de zon doet er acht minuten 
over om ons te bereiken. De lichtsnelheid bedraagt driehonderdduizend kilometer per 
seconde, en de acht hchtminuten converteren dus simpel in 150 miljoen kilometer. De 
diameter van ons zonnestelsel is een halve lichtdag, terwijl de meest dichtbije sterren op 
afstanden van lichtjaren staan. De diameter van ons sterrenstelsel, de Melkweg, be
draagt honderdduizend lichtjaar. Naburige sterrenstelsels bevinden zich op afstanden 
van enkele miljoenen lichtjaren. Het zal duidelijk zijn, dat hoe verder we kijken, deste 
verder we in het verleden kijken: de strahng van verre objecten heeft een lange t i jd nodig 
om ons te bereiken. We nemen verre objecten dus waar in een vroegere fase van het Hee
lal. Quasars staan op afstanden van één enkel- tot zo'n tien miljard lichtjaar. Sinds de 
ontdekking van quasars, in 1963, behoren deze objecten tot de meest raadselachtige en 
fascinerende in het Heelal. Thans hebben we dankzij een vrijwel onafgebroken studie 
met de grootste telescopen ter wereld een beter beeld van quasars en denken we in grote 
lijnen de aard van deze objecten te begrijpen. 

De ontdekking van quasars 

De ontdekking van quasars gaat terug tot de beginjaren van de radiosterrenkunde. Ge
durende de jaren v i j f t i g hielden radio- en optische astronomen zich bezig met het identi
ficeren van kosmische radiobronnen. Onderzoek met radiotelescopen resulteerde in 

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe Reeks 71. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschap
pij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 5 oktober 1992. 
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lijsten van radiobronnen, dat wil zeggen hemelposities van waaruit krachtige radioruis 
de aarde bereikt. Identificatie van deze radiobronnen met reeds bekende optische objec
ten was in enkele gevallen eenvoudig, maar in de meeste gevallen moeilijk of onmogelijk. 
De posities van de in die t i jd bekende radiobronnen waren slechts te bepalen met een 
onzekerheid van enkele tot wel tien boogminuten (om de gedachten te bepalen: de volle 
maan meet dertig boogminuten). Dat betekende in de meeste gevallen dat vele - dicht 
bi j elkaar staande - objecten (sterren, sterrenstelsels, galaktische nevels) als kandidaat-
radiostraler in aanmerking kwamen. Eind jaren v i j f t ig , begin jaren zestig werden door 
de radioastronomen met behulp van zogenaamde interferometers de radioposities ver
f i j nd , in de hoop de radiostralers ondubbelzinnig te kunnen identificeren. Dit leidde on
der meer tot de identificatie van enkele krachtige radiobronnen met hchtzwakke ster
renstelsels: de zogenaamde radiosterrenstelsels. 

Gedurende de jaren 1960-62 vond men als mogelijke identificaties voor sterke radio
bronnen ook een handjevol sterachtige objecten. Analyse van het door deze objecten uit
gezonden licht stelde de astronomen echter voor raadsels: dit licht leek in het geheel niet 
op dat van sterren. In Februari 1963 lieten de aan het California Institute of Technology 
(Pasadena, USA) verbonden Nederlandse astronoom Maarten Schmidt en enkele coUe
ga's zien, dat de optische spectra van de sterachtige radiobronnen wel degelijk begrepen 
konden worden. De 'Quasi-Stellaire Radiobronnen', kortweg Quasars, blijken zich op 
enorme afstanden van onze Melkweg te bevinden. Die grote afstanden komen tot uiting 
in de zogenaamde roodverschuivingen van quasars. Hun optische spectra worden geken
merkt door de aanwezigheid van brede emissielijnen, welke hun oorsprong vinden in 
heet, geïoniseerd gas. Die brede emissielijnen zijn door het Doppler-effect verschoven 
naar grote golflengten, naar het rood. Met andere woorden, quasars bewegen zich snel 
van ons af. Vergelijk deze optredende verschuiving in golflengte met de lagere toon van 
een zich verwijderende geluidsbron. 

De Doppler- of roodverschuiving wordt gewijd aan de algemene expansie van het 
Heelal: hoe groter de roodverschuiving, des te groter de afstand van de quasar. Ondanks 
het feit dat ze honderden miljoenen keren verder van de aarde verwijderd zijn dan de 
sterren, komen quasars ons net zo helder voor! In de jaren volgend op 1963 leidde men 
af dat quasars klein van afmeting moeten zijn. Het opmerkelijke van deze objecten is 
dus, dat zij hun enorme afstand (en dus energie-uitstraling) paren aan een zeer geringe 
afmeting: objecten die niet veel groter zijn dan ons zonnestelsel blijken net zoveel energie 
uit te stralen als tientallen complete sterrenstelsels. 

In de jaren volgens op 1963 ontdekte men tevens quasars die weinig of geen radiostraUng 
uitzenden. We spreken tegenwoordig van 'Quasi-SteUaire Objecten', QSOs, als verza
melnaam voor radio-heldere en radio-zwakke quasars, en we weten dat de kans dat een 
quasar radio-helder, ofwel een krachtige bron van radiostraling is, ongeveer tien procent 
bedraagt. Met synthese-radiotelescopen zoals die in Westerbork kan men de ruimtelijke 
struktuur van de radiostraling van radio-heldere quasars in kaart brengen. Ruwweg on
derscheidt men twee klassen: de compacte en de uitgebreide radiobronnen. Wat die laat
ste betreft neemt men in het algemeen twee reusachtige radiowolken waar, aan weerszij
den van een compacte kern welke met de optische quasar samenvalt. Deze radiowolken 
meten afzonderlijk honderdduizenden lichtjaren, en de dubbele wolkstruktuur kan een 
gebied van wel enkele miljoenen lichtjaren diameter omspannen. Regelmatig worden 
ook 'radio-jets', dunne bundels (spuistromen) die van de kern naar een van de wolken 
lopen gedetecteerd. Met heel veel moeite heeft men bij nabije quasars de bijbehorende 
sterrenstelsels (het licht waarvan door de quasar wordt overstraald) kunnen waarnemen. 

Samengevat, quasars zijn ster-achtige objecten met brede emissielijnen in hun optische 
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spectra en grote roodverscliuivingen (afstanden). Belangrijk feit om te onthouden is 
voorts dat quasars weliswaar dankzij de radiosterrenkunde zijn ontdekt, maar dat lang 
niet alle quasars krachtige radiostraUng uitzenden. 

Quasars en het vroege Heelal. 

De enorme afstanden van quasars kwamen al aan de orde. Omdat quasars zo ver van 
de aarde verwijderd zijn, zien we deze objecten zoals ze ver in het verleden waren. In 
zekere zin is quasar-onderzoek dus historisch onderzoek. Zeer verre quasars zien we in 
een situatie toen het Heelal nog maar tien procent van zijn huidige leeftijd had. Deze 
zeer ver verwijderde quasars bevinden zich in een tijd/situatie gedurende welke volgens 
gangbare theorieën de meeste sterrenstelsels gevormd werden. Quasar onderzoek is mede 
daarom zo interessant omdat we indirekt de geschiedenis van de kosmos, vanaf haar be
ginfase, bestuderen. Er zijn aanwijzingen dat er in de beginjaren van het Heelal, d.w.z. 
de eerste paar miljard jaar, aanmerkelijk meer quasars waren dan er nu nog zijn. In die 
beginfase was het Heelal kleiner (het expandeert immers) en werden, zoals gezegd, de 
sterrenstelsel gevormd. Ook l i jk t het erop dat de radiostructuren van verre quasars er 
anders uitzien dan van quasars uit een meer recent verleden. Deze kosmologische evolu
tie wordt in verband gebracht met de evoluerende eigenschappen van de sterrenstelsels 
waarin de quasars zich bevinden. We hopen de kosmische evolutie te kunnen modelle
ren, om zodoende de quasars over een groot bereik van afstand als standaard
meetpunten in het expanderende Heelal te kunnen gebruiken. Dat zou ons in staat stellen 
om de geometrie van die expansie te begrijpen - een van de grote kosmologische vragen. 

We observeren niet alleen de quasars zelf in een vroeg Heelal-stadium, maar vaak ook 
gaswolken welke zich bij toeval tussen ons (het nu) en de quasar bevinden. Met name 
in het geval van verre quasars manifesteren dergelijke gaswolken zich doordat ze karak
teristieke absorptie van waterstof, koolstof, ijzer en andere elementen in het optische 
Ucht van de quasar veroorzaken. De studie naar het voorkomen en de chemische samen
steUing van gaswolken door de historie van het Heelal heen is van groot belang voor 
theorieën aangaande de vorming van strukturen in het Heelal. Quasars fungeren in dit 
opzicht als kosmische zoeklichten, doordat ze dergelijke gaswolken 'zichtbaar' maken. 

De aard van quasars 

De astronomen nemen aan dat quasars kernen van sterrenstelsels zi jn, waarin zich - on
der invloed van een superzwaar zwart gat - hevige explosies afspelen. Met uhzondering 
van die extreem heldere, exploderende kernen zijn de sterrenstelsels door hun grote af
standen in het algemeen te zwak om in het optische Ucht waargenomen te kunnen wor
den. Voornamelijk uit gevoelige opnamen van de onderliggende stelsels in nabije quasars 
zijn er sterke aanwijzingen dat de energie-uitbarstingen veroorzaakt worden door botsin
gen of bijna-botsingen tussen sterrenstelsels. Deze theorie zou tevens verklaren waarom 
er in het vroege Heelal meer quasars waren dan thans: er was toen een grotere dichtheid 
van sterrenstelsels en de kans op botsingen daardoor groter. Het precieze hoe en waarom 
van die geweldige energie-uitbarstingen, alsook de mogelijke oorsprong van superzware 
zwarte gaten in de kernen van sterrenstelsels zijn nog steeds bronnen van speculatie. Met 
behulp van zogenaamde VLBI-netwerken van radiotelescopen verspreid over de gehele 
wereld wordt de struktuur op heel kleine (hchtjaar-)schaal in de kernen van bepaalde 
quasars bestudeerd. Bij deze VLBI-techniek (Very Long Baseline Interferometry) simu
leert men een radiotelescoop zo groot als de wereld zelf, en bereikt daardoor een ongeë-
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venaard grote beeldsclierpte. Het relatief veelvuldig voorkomen van superluminale snel
heden (dat zijn snelheden groter dan die van het hcht) op die schaal bli jkt verklaard te 
kunnen worden met een bijzondere geometrie (van een uiterst energetische materiebun
del ten opzichte van de aardse waarnemen), en leidde tot het opstellen van een nieuwe 
theorie voor radio-heldere quasars. Wat betreft de aard van de energetische verschijnse
len begint het er op te lijken dat een fase van extreme stervorming in of rond de kern 
van een sterrenstelsel met de quasar aktiviteit te maken heeft. Het hoe en waarom hier
van wordt thans met diverse waarneemtechnieken onderzocht. 

Er zijn de laatste jaren belangrijke aanwijzingen gevonden dat quasars welhcht geen iso-
trope stralers zi jn . Dat wil zeggen, de verschijningsvorm van een quasar is afhankelijk 
van de richting waaronder men het object waarneemt. Dit betekent tevens dat objecten 
waarvan men tot voor kort dacht dat het intrinsiek andere objecten waren, best eens 
'verborgen quasars' zouden kunnen herbergen. Bij een andere oriëntatie van het object 
zouden we de heldere kern - de quasar - moeten waarnemen. Zulke unificatie-theorieën 
staan momenteel in volle belangsteUing. 

Een andere recente ontwikkeling is het fenomeen 'gravitatielens'. Een handvol quasars 
(van enkele duizenden thans bekende) bl i jkt meervoudige afbeeldingen te hebben. Dat 
wil zeggen dat we niet één maar twee, drie of vier identieke quasars vlak bij elkaar zien. 
In werkelijkheid is er maar één quasar, maar een - overigens onzichtbaar - ver ster
renstelsel tussen de aarde en de quasar fungeert als kosmische lens. De zwaartekracht 
van deze lens veroorzaakt een vervorming van de ruimte rond de lens zodat het erlangs 
scherende Ucht van de quasar afgebogen wordt en via verschillende 'wegen' de waarne
mer op aarde bereikt. De laatste ziet dankzij de aanwezigheid van de lens meervoudige 
afbeeldingen van de quasar. 
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TOEPASSING V A N DE GEOMETRISCHE OPTICA BIJ MODERNE 
INSTRUMENTELE ONTWIKKELINGEN 

door 

C. Smorenburg 

1. Inleiding 

Van oudsher vormt de Geometrische Optica een belangrijlc deel van het optisch vakge
bied. De basis hiervoor wordt gevormd door de brekingswet van Snellius, waarmee de 
richtingsverandering van een hchtstraal bi j het grensvlak van 2 optische media kan wor
den bepaald. 

Door combinatie van componenten met vlakke en gekromde oppervlakken en met ver
schillende brekingsindices is het mogelijk systemen voor diverse toepassingen en met ver
schillende eigenschappen te ontwikkelen. In de 19e eeuw zijn met de opkomst der foto
grafie vele verschillende optische configuraties ontwikkeld, die, veelal gepatenteerd hun 
toepassing vonden bij een groot pubhek in de vorm van camera's, projectoren, micro
scopen, verrrekijkers enz. Vooral de ontwikkeling van vele nieuwe glassoorten was hier
bij van groot belang. 

Hoewel sinds de opkomst van de laser de Fysische Optica (interferometrie, holografie 
enz.) een sterke ontwikkeling heeft doorgemaakt, bl i jkt ook de (klassieke) Geometrische 
Optica nog springlevend te zi jn. De oorzaak hiervan is o.a. de opkomst van geavanceer
de rekenprogramma's voor verfijnde optimaUsatie van complexe (geometrisch) optische 
configuraties, de combinatie van optiek met elektronische detectie (detector arrays met 
vele duizenden elementen en sneUe data opslag en verwerking) en de ontwikkeUng van 
precisie technologie bij de vervaardiging van asferische oppervlakken. 

Bij de Technisch Physische Dienst in Delft houdt een afdeling Geometrische Optica 
zich bezig met de ontwikkeling van instrumenten, waarbij de combinatie van geome
trische optiek, detector arrays en data verwerking voor verschillende toepassingen een 
grote rol speeh. Aan de hand van enkele projecten zal dit nader toegeUcht worden. 

2. Enkele van belang zijnde aspecten 

Voor goed begrip van de Geometrische Optica en de hierna te beschrijven systemen wor
den eerst enkele aspecten toegelicht. 

1. Optische materialen 
Er zijn vele materialen, die toegepast kunnen worden. Van belang is goede kennis van 
de volgende eigenschappen: 

Natuurkundige voordrachten Nieuwe Reeks 71. Lezing gehouden voor de Koninkli jke Maatschap

pij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 19 oktober 1992. 
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- Transmissie 
In wellc golflengtegebied kan een bepaald materiaal in transmissie gebruikt wor
den. Klassiek zijn de zgn. kroon- en fl int glazen. Door verschil in dispersie (varia
tie van de brekingsindex met de golflengte) kan door een geschikte combinatie 
kleurcorrectie gerealiseerd worden. Tegenwoordig heeft men een keuze uit vele 
materialen, afhankelijk van het gewenste golflengtegebied. Glasfabrikanten zoals 
de firma Schott (Mainz) leveren vele tien-tallen optische materialen vooral voor 
het gebied van ca. 350 - 2000 nm. Voor korte golflengten is met name kwarts 
(Si02) veel gebruikt, terwijl in het verdere infrarood materialen als Germanium 
(Ge), Zinkselenide (ZnSe) en diverse kristallen bruikbaar zijn. 

- Brekingsindex 
De brekingsindex bij verschillende golflengten is meestal goed bekend en wordt 
door de fabrikant gegeven. Soms is het nodig de variatie van de brekingsindex met 
de temperatuur te weten. 

- Thermische eigenschappen 
Deze zijn van belang voor de constructie van de vatting van componenten en voor 
de combinatie van 2 aan elkaar gekitte componenten, indien het instrument over 
een groot temperatuurgebied gebruikt wordt. 

- Mechanisch/chemische eigenschappen 
Men kan hierbij denken aan sterkte, vochtgevoehgheid enz. 

Daarnaast worden in veel optische ontwerpen reflecterende oppervlakken toegepast. 
Hiervoor wordt dikwijls gekozen uit Zerodur (geen uitzetting) of metalen zoals alu
minium, dat van een geschikte coating voorzien en met de behuizing geïntegreerd 
wordt. 

Een goed inzicht in de verschillende materialen, hun eigenschappen en toepas
singsmogelijkheden is van wezenlijk belang voor de geometrische opticus. 

2. Correctie van beeldfouten 

In het algemeen is de afbeelding van een optisch oppervlak niet ideaal d.w.z. het 
beeld van één voorwerpspunt is niet oneindig klein. Breking/reflectie aan een opper
vlak introduceert in het algemeen beeldfouten. Deze worden in eerste instantie onder
verdeeld in sferische aberratie, coma, astigmatic, beeldkromming en vertekening. 
Er zijn een tweetal mogelijkheden voor correctie: 

1. Een combinatie van verschillende componenten en/of materialen. Ieder opper
vlak geeft een bepaalde, uit te rekenen bijdrage (positief of negatief) aan een be
paalde beeldfout (aberratie). Bi j een goed ontwerp is de netto som van de beeld
fouten van de verschillende componenten binnen een gestelde specificatie. 
In het verleden, vóór het computertijdperk zijn er diverse wiskundige benaderin
gen uitgewerkt om snel de beeldfouten van een systeem met zekere nauwkeurig
heid te kunnen uitrekenen. In die t i jd werden van een beperkt aantal basisconfigu
raties hele 'stambomen' afgeleid (f ig . 1). Van een groot aantal configuraties zoals 
enkelvoudige lens/spiegel, doublet, triplet, Petzval, double-Gauss enz. is nu op 
voorhand bekend wat de bijbehorende optische eigenschappen zijn en waarvoor 
deze geschikt toegepast kunnen worden. Voor een bepaalde toepassing wordt dan 
dikwijls een bestaande configuratie als uitgangspunt genomen en wordt met een 
computerprogramma de uiteindelijke optimaUsatie verricht. 
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CauB-Doppelobiekliv Taylor-Objektiv Tele-Objekliv 

Figuur 1. Configuratie stamboom. 
Vanuit ent<ele grondvormen (dubbel-Gauss, triplet en teleconfiguratie) zijn diverse va
rianten afgeleid voor speciale toepassingen. 

2. Het gebruik van asferisciie oppervlakken 
Door een oppervlak asferisch te maken kan men de bijdrage aan beeldfouten 
beïnvloeden. Veel gebruikt worden bijv. parabolische spiegels, waarbij de afbeel
ding op de as theoretisch perfect is. 
In de praktijk komt de combinatie van asferische en sferische oppervlakken, re
flecterende en transmissie componenten bij complexe systemen dikwijls voor. 
Naast correctie van de beeldfouten dient ook dikwijls een stelsel voor een groot 
golflengte gebied goed te zijn. Om dit te bereiken zijn er de volgende mogelijkhe
den: 
- Combinatie van optische materialen met verschillende dispersie. (Kroon/Flint 

principe). 
- Toepassing van reflecterende componenten. 
- Combinatie van beiden. 

Toepassing van deze principes worden bij onderstaande projectbeschrijving nader 
toegelicht. 

3. Detector arrays 

Van groot belang bij de ontwikkeling van moderne optische systemen is de toepassing 
van detectoren met vele elementen. De ontwikkeling hiervan begon in de jaren zeven
tig, toen de eerste CCDs ( = Charged Coupled Devices) met een beperkt aantal ele
menten verschenen. 
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Inmiddels zijn er detector arrays te verkrijgen met vele elementen (lineair: 4096 
elem., matrix: 2048 x 2048 elem.), voor verschillende golflengte gebieden (van 
UV/zichtbaar tot thermisch infrarood en verder). 
Van belang voor het systeem ontwerp zijn de volgende aspecten: 
- Afmeting van het detector element (vanaf 8 x 8 /tm). Deze afmeting bepaalt de 

vereiste beeldkwaliteit van het optische systeem. 
- Aantal detector elementen (in combinatie met de afmeting). Hierdoor wordt het 

gezichtsveld bepaald, waarbinnen de vereiste beeldkwaliteit gerealiseerd moet 
worden. 

- Spectrale gevoeligheid. 
De 'normale' silicium CCDs zijn gevoelig van 400 - 1100 nm. Dit steh hoge eisen 
aan de kleurcorrectie van de optiek. 

- Gevoeligheid in combinatie met de snelheid van uitlezen. 
De uitkomst hiervan is de vereiste lichtsterkte (relatieve opening) van het optisch 
systeem. 

Het grote voordeel van het gebruik van detector arrays is de snelle elektronische uitle
zing van beelden. De arrays zelf zijn compact en stevig en goed met een systeem (op
tisch/mechanisch) te integreren. 

Naast het bovenstaande zijn er vele andere aspecten (polarisatie, dunne lagen, (holo
grafische) rasters enz.), die in de Geometrische Optica, met name voor de ontwikke
ling van systemen van groot belang zijn. 

Het is echter ondoenlijk hierop in dit korte verhaal nader in te gaan. 

3. De ISO-SWS spectrometer 

3.1 Inleidmg 

Na het succes van de vorige infrarood sateUiet IRAS ( = Infra Red Astronomy SatelUte) 
heeft de Europese ruimtevaart organisatie ESA de ontwikkeling van een nieuwe sateUiet 
voor meer geavanceerde metingen aan hemellichamen in het infrarode spectrale gebied 
gestart. Deze nieuwe satelliet heet ISO ( = Infrared Space Observatory) en bevat een vier
tal wetenschappelijke instrumenten. 

De TPD is betrokken geweest bij de ontwikkeUng van één van deze instrumenten, de 
zgn. SWS ( = Short Wavelength Spectrometer). De term Short Wavelength is relatief, 
daar het golflengtegebied van deze spectrometer is van 2.3 - 45 /im. Gezien het golfleng
tegebied zijn er drie belangrijke factoren: 
- De optische componenten. 

Bij voorkeur wordt gebruikt gemaakt van spiegels voor afbeelding. Bij de ingang van 
de spectrometer worden enkele kristallen gebruikt voor ruwe scheiding van golfleng-
tegebieden. 

- Detectie. 

Er zijn speciale detector arrays, die gevoelig zijn voor infrarood straling ontwikkeld. 
- Temperatuur. 

Om geen hinder te hebben van achtergrondstraling wordt het gehele instrument afge
koeld tot 4 K. 

De ISO sateUiet bestaat eigenlijk uit een groot Dewar vat (gevuld met vloeibaar hehum) 
met daarin een (spiegel)telescoop en de wetenschappelijke instrumenten. 
Enkele aanvullende eisen waren: 
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(T) Dithroic beamsplitter (3x1 S r F , I f - A l ,0 , 

© Reflection filter (3x1 

(3) Transmission filter position (6x) 

Figuur 2. Intree optiek van cle SWS. 
De telescoop bundel wordt gesplitst in 2 delen door een kristal (I). Dit kristal reflecteert 
de lange golflengte en laat de korte golflengte door. Op plaatsen (2) en (3) zijn er moge
lijkheden voor extra filtering. 

- Spectraal oplossend vermogen: X/AX >1000. 
- Massa: < 9 kg. 

- Volume: <300 x 200 x 250 mm'. 

3.2 Optisch concept 

Het optisch systeem voor spectrale infrarood waarneming bestaat uit 2 onderdelen: 
1. Telescoop 

Hiermee wordt een object aan de hemel afgebeeld op de intreespleet van een spectro
meter. De telescoop van ISO bestaat uit 2 asferische spiegels. (Ritchy-Cretien confi
guratie). 
De diameter van de primaire spiegel is 60 cm, de brandpuntsafstand is 900 cm (rela
tieve opening = F/15). 

2. Spectrometer 
De spectrometer is het hart van het systeem. Bij de ingang van de spectrometer wordt 
het spectrale gebied gesplitst in 2 delen, nl. 2.3 - 13 /tm en 12 - 45 /tm, die ieder afzon
derlijk naar een spectrometer worden geleid. Deze opsplitsing geschiedt d.m.v. 
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Figuur 3. Een schenialische weergave van de 'Icorie golflengle'sectie. Na de intree optiek 
(zie figuur 2) komt de straling binnen via spiegel (6). De configuratie bestaat uit een aan
tal (asferische) spiegels ((7), (20), (24), (25) en (26)) en een tralie (22). De spectrale afbeel
ding vindt plaats bij de Si:Ga en Si.Tn detectoren (27). 

kristallen, die een bepaald spectraal gebied doorlaten en een ander specifiek deel re
flecteren. Deze ingangsoptiek is schematisch weergegeven in figuur 2. 
In de spectrometer wordt de inkomende bundel door 2 asferische spiegels evenwijdig 
gemaakt en via een scanspiegel naar een optisch tralie gericht. Hier vindt de spectrale 
diffractie plaats, waarbij de afgebogen stralen door een stelsel van verschillende asfe
rische spiegels spectraal afgebeeld worden op de detector arrays. In deze configuratie 
worden verschillende geometrisch-optische componenten gebruikt. 
- Een spiegel in de vorm van een zadel oppervlak. 
- Een parabohsch cilindrische spiegel. 
- Een vlakke scanspiegel. 
- Een cilindrische spiegel. 
- Een conische spiegel. 
- Een toroidische spiegel. 
In f ig . 3 is de configuratie van de korte golflengte sectie weergegeven. 

Met de scanspiegel kunnen verschillende delen uit het spectrale gebied op de detector 
arrays gericht worden. 
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Het tralie van de korte golflengte sectie (2.3 - 13 /tm) heeft 100 groeven/nm en van 
de lange golflengte sectie (12 - 45 /tm) heeft 30 groeven/nm. De vorm van de groeven 
is zodanig, dat diffractie in de gewenste richting met de hoogst mogelijke efficiency 
plaatsvindt. 
De lange golflengte sectie bevat ook nog een zgn. Fabry-Perot filter, waarmee metin
gen met een zeer hoge spectrale resolutie ( > 2 . 10'') mogelijk zi jn. Een uitvoerige 
beschrijving van het optisch systeem wordt gegeven in ref. 1. 

3.3 Mechanisch concept 

Een belangrijke overweging voor de mechanische opzet van het systeem is de thermische 
stabihteit. 

Dit houdt in , dat afkoeling van kamertemperatuur (T = 293 K) naar 4 K geen noe
menswaardig effect mag hebben op de optische kwahteh van de SWS. 

De SWS bestaat uit een structuur van aluminium (legering 6082), waarop een tweetal 
'deksels' worden gemonteerd, die een groot aantal optische componenten bevatten. De 
spiegelende componenten van de SWS zijn eveneens uit aluminium vervaardigd. Vanwe
ge de grote reflectie efficiency in het infrarood zijn de spiegelende oppervlakken voor
zien van een goud coating. Het ontwerp is zodanig, dat alle functionele componenten 
van de SWS van de buitenzijde gemonteerd en gejusteerd kunnen worden. 

3.4 Slotopmerlcing 

Voor het ontwerp van de SWS spectrometer is de toepassing van geometrisch-optische 
technieken van wezenlijk belang. Dankzij de mogelijkheden van toepassing van asferi
sche spiegeloppervlakken is een complexe spectrometer gereahseerd, waarmee naar ver
wachting na lancering in 1994 vele sterobjecten opgemeten zullen worden. 

4. Inspectie van de bovenleiding bij de spoorwegen 

4.1 Inleiding 

Draadbreuk in de bovenleiding veroorzaakt ongerief voor de reizigers en extra kosten 
voor de spoorwegen. Een van de oorzaken van dergelijke breuken is de slijtage van de 
rijdraad door de schurende werking van de pantograaf. Een nieuwe rijdraad in Neder
land heeft een ronde doorsnede met een diameter 0 = 12.0 mm. Bij slijtage tot een dikte 
van 7.5 mm of minder wordt de draad vervangen. Tot voor kort werd de slijtage met 
de hand opgemeten, waarbij door een aantal mensen tussen de treinenloop door een zgn. 
ladderwagen op de rails geplaatst werd en men ter plaatse een meting verrichtte. 

De NS heeft de TPD benaderd met de vraag of er een systeem bedacht en ontwikkeld 
kon worden om dergelijke metingen contactloos (vanuit een meetrijtuig) te doen. Na af
weging van verschillende technieken en mogelijkheden is gekozen voor een opto-
elektronische meetmethode. Uitgangspunt is, dat vanuit het meetrijtuig de breedte van 
de afgesleten onderkant van de rijdraad wordt gemeten. Uit deze breedte is de dikte van 
de rijdraad eenvoudig te berekenen. 

Op grond van dit meetprincipe is een systeem ontwikkeld met de naam A T O N ( = Au
tomatic Thickness measurement Overhead wires Netherlands railways). 
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meetprincipe. 

4.2 Specificaties 

De Nederlandse Spoorwegen stellen hoge eisen aan het systeem voor inspectie vanuit de 
meetwagen. De normale dienstregeling mag niet worden verstoord en dit betekent uit
voering van de inspectie bij snelheden tot 90 km/uur. Ook bij deze snelheid moet er iede
re centimeter in de rijrichting een meting worden uitgevoerd om de kraters te ontdekken 
die door vonken in de rijdraad ontstaan. Deze kraters kunnen de sterkte van de rijdraad 
zeer nadelig beïnvloeden. De diameter van een dergelijke krater ligt in de buurt van 1 cm. 

De dikte van de rijdraad dient te worden gemeten met een nauwkeurigheid van 0,25 
mm. 

De positie van de rijdraad ten opzichte van de meetwagen moet worden bepaald met 
een nauwkeurigheid van 10 mm; de afstand tussen de rijdraden, die dubbel zijn uitge
voerd, moet worden gemeten met een nauwkeurigheid van 3 mm. Daarbij kwamen nog 
enkele randvoorwaarden: 

- Het noodzakelijke gezichtsveld in dwarsrichting (loodrecht op de rijrichting) be
draagt 110 cm. 
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h I k. H 

Figuur 5. Grafische presentatie van ATON metingen. 

A: Hoogte van rijdraad boven de rails, (wordt toegeleverd). 
B: Positie van een rijdraadpaar in dwarsrichting (±55 cm). 
C: Dikte van de linker rijdraad. (min. 6 mm; max. 12 mm). 
D: Dikte van de rechter draad. 

- Er kunnen binnen dit gezichtsveld maximaal vier bereden rijdraden aanwezig zijn. 
- De hoogte van de rijdraad boven de rails varieert tussen 4,50 en 5,95 m. 

4.3 Meetprincipe 

In f ig . 4 wordt het meetprincipe weergegeven. 
De rijdraad wordt vanuit de meetwagen met een laserbundel verlicht. De door het slijt-

vlak gereflecteerde stralen worden met een optisch systeem afgebeeld op een detector 
met 2048 elementen (een zgn. lineaire CCD detector). Een laserbundel wordt zodanig op 
de rijdraad gericht, dat zoveel mogelijk gereflecteerde straling de detector via het opti
sche systeem bereikt. Daartoe is het verlichtingssysteem uitgerust met cilinder optiek. 
Als lichtbron dient een diode laser met een golflengte van 800 nm. 

De afbeelding van de rijdraad op de detector geschiedt met een telescopisch stelsel. 
Hierdoor is de vergroting onafhankelijk van de afstand tot de rijdraad. Wel dient men 
bij verandering van de hoogte van de rijdraad de scherpstelhng aan te passen. 

Het optisch systeem bevat een bandfilter, dat slechts een smalle band rond de golfleng
te van de laser doorlaat. Hierdoor wordt de achtergrondstraling (heldere hemel) 
drastisch onderdrukt. 

Na metingen met een prototype, waarmee slechts een deel van het gezichtsveld van 
110 cm werd bestreken en waarmee de werking van het meetprincipe werd aangetoond 
is de principe opzet uitgewerkt tot de huidige A T O N . Dit systeem bestaat uit 5 identieke 
modulen, met een iets overlappend gezichtsveld. Hierdoor wordt een rijdraad alt i jd door 
één van de modulen waargenomen. 

Ook de ontwikkeling van de elektronica en software vergde een grote inspanning. Bij 
de maximale rijsnelheid van 90 km/uur moet er elke 0,4 milliseconde een meting worden 
verricht om de specificatie van één meting per cm in de rijrichting te halen. In combinatie 
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met 5 lineaire CCDs met ieder 2048 elementen leidt dit tot een data stroom van ca. 
250 Mbits/S, die on-line moet worden verwerkt. Voor de verwerking is veel aandacht 
besteed aan data reductie door, zodra een rijdraad is gevonden alleen de signalen binnen 
een venster rond de rijdraad verder te verwerken. 

Daarnaast wordt wel continue het hele signaal onderzocht op het voorkomen van 
nieuwe rijdraden. 

Een grafische uitvoer van metingen van A T O N is weergegeven in f ig . 5. 

4.4 Slotopmerking 

A T O N is een goed voorbeeld van een systeem ontwikkeling, waarbij alleen een combina
tie van verschillende disciphnes tot het gewenste eindresuhaat kan leiden. Hierbij is de 
geometrisch-optische inbreng voor de definitie van het systeem onmisbaar. A T O N is nu 
operationeel en meet jaarlijks in een meetcampagne van 3 tot 4 weken het gehele boven-
leidingnet van de Nederlandse Spoorwegen op. 

5. S C I A M A C H Y 

5.1 Inleiding 

De laatste jaren is er vanuit de wetenschap en de pohtiek een toenemende belangsteUing 
voor de atmosfeer waar te nemen. Men is vooral geïnteresseerd in de samensteUing van 
de atmosfeer en in veranderingen daarin. In Europa worden momenteel verschillende in
strumenten ontwikkeld om vanuit de ruimte over enige jaren meringen aan de atmosfeer 
te gaan verrichten. 

Één van deze instrumenten is SCIAMACHY ( = SCanning Imaging Absorbrion spec¬
troMeter for Atmospheric CHartographY). 

Het instrument wordt ontwikkeld in een Nederlands-Duitse samenwerking. 
SCIAMACHY is een spectrometer voor het ultraviolet-, zichtbaar- en nabij infrarood 

gebied, waarmee de concentratie van een aantal gassen zowel in de troposfeer als in de 
stratosfeer bepaald kunnen worden. De TPD is sinds 1988 betrokken bij het ontwerp en 
de verdere ontwikkeUng van het optisch deel van SCIAMACHY. De ontwikkeling van 
een vluchtmodel zal naar verwachting tot 1996/1997 duren, waarna S C I A M A C H Y eind 
van de eeuw in de ruimte zal worden gebracht. 

5.2 Systeem opzet 

Belangrijke uitgangspunten voor het optisch concept van SCIAMACHY zijn: 
- Gezichtsveld: 0.023 x 2.3 graden. 
- Met behulp van 2 scanspiegels kan zowel loodrecht naar beneden (in nadir richting) 

als in de richting van de horizon (rand van de aarde) worden gemeten. 
- Spectraal bereik: 240 - 2380 nm. Hierbij wordt gemeten in 8 spectrale banden. De 

dispersie varieert tussen 0.10 nm/pixel en 0.70 nm/pixel. 
- De opening van de telescoopspiegel is 0 = 31 mm. De relatieve opening van de spec

trale kanalen varieert van F/2 tot F/3 x F / 1 . 
- S C I A M A C H Y meet de intensiteit van de opvallende straling in 2 polarisatie richtin

gen. 

- Calibratie is zeer belangrijk. Er zijn diverse mogelijkheden voor zowel radiometri-
sche als golflengte calibratie (zon en caUbratie lichtbronnen). 
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INCOMING BEAM 

Figuur 7. Afsplitsing van de component van de straling voor de PMD. Het 2e opper-
vlak van het prisma slaat onder de zgn. Brewsterlwek, waardoor alleen -^gepolariseer
de straling wordt gereflecteerd. Deze straling gaat naar de PMD, de doorgelaten, afge
bogen straling (\\ en -^) gaat naar de spectrometer. 

Uitgaande van voornoemde uitgangspunten en wensen/bepericingen betreffende ge
wicht, volume, interfaces enz. is een optisch/mechanisch ontwerp gemaakt. Dit ontwerp 
is schematisch weergegeven in f ig . 6. 

De voornaamste onderdelen van de configuratie van SCIAMACHY zijn: 

1. Scan spiegels 

Voor de telescoop bevinden zich een tweetal scan spiegels, waarmee waarneming in 
nadir- en horizonrichting mogelijk is. 

2. De telescoop 

De telescoop, waarmee het gezichtsveld in de waarnemingsrichting op de intreespleet 
van de monochromator wordt afgebeeld bestaat uit een enkelvoudige, parabohsche 
spiegel. 

3. De spectrometer 

De configuratie van de spectrometer is erg complex. Na de intreespleet is er een 
prismaspectrometer, waarmee van het gehele spectrale gebied een tussenspectrum 
met een lengte van ca. 10 mm gevormd wordt. Van dh tussenspectrum worden ge
deeltes afgebogen naar 'subspectrometers', waar met spiegels, een tralie en afbeel
dingsobjectief bestaande uh kwarts (of speciale infrarood) componenten het uitein
delijk te detecteren spectrum gevormd wordt. SCIAMACHY heeft voor elk van de 
8 kanalen een dergelijke 'subspectrometer'. Voor detectie van de spectrale informatie 
worden lineaire detector arrays gebruikt met 1024 elementen. Elk element heeft een 
rechthoekige afmeting (0.025 x 2.5 mm voor kanaal 1 t /m 5 en 0.025 x 0.5 mm voor 
kanaal 6 t / m 8). 

Voor cahbratie worden een tweetal hchtbronnen ingebouwd nl . een Pt/Cr-Ne lamp 
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voor calibratie van de golflengte en een halogeen lamp voor relatieve calibratie. Deze 
hchtbronnen kunnen via de nadir scanspiegel ingespiegeld worden. 
Daarnaast is het mogelijk de zon als absolute standaard voor de calibratie te gebrui
ken. Bij directe waarneming van de zon wordt er een diafragma in de bundel ge
plaatst, waarmee de intensiteit met een factor 500 wordt verzwakt. 

4. Polarisatie meet unit 

De optische configuratie van SCIAMACHY is gevoelig voor polarisatie van de op
vallende strahng. Dit betekent, dat zonder kennis van de polarisatie van de opvallen
de strahng er geen eenduidig verband bestaat tussen het gemeten detector signaal en 
de radiantie binnen het gezichtsveld. Om deze eenduidigheid wel te bereiken is SCIA
M A C H Y voorzien van een zgn. Polarisation Measurement Device (PMD). Hiermee 
worden in een aantal spectrale gebieden metingen verricht van de - L component van 
de opvallende straling. Deze component wordt uitgespiegeld door het 2e opper
vlak van het prisma, dat onder de zgn. Brewster hoek t.o.v. de opvallende bundel 
geplaatst is. (zie f ig . 7). Door de meting van de P M D en de spectrale meting te combi
neren en door juiste calibratie van het instrument voor de lancering kan men de radi
antie van de opvallende straling in 2 loodrechte richtingen bepalen. 

5. Zon/Maan detectie 

Voor zonscahbratie is het belangrijk de intreespleet van de monochromator eendui
dig op het midden van het zonsbeeld te richten. 
Daartoe is de intreespleet spiegelend gemaakt en wordt het zonsbeeld herafgebeeld 
op een kwadranten detector. Door balancering van de signalen van de kwadranten 
kan zeer nauwkeurig op de zon gericht worden. Dh zelfde is ook mogelijk als men 
voor calibratie de volle maan gebruikt. 

5.3 Mechanisch ontwerp 

Er zijn enkele duidelijke eisen voor het mechanisch ontwerp: 
- De massa van het optisch/mechanisch systeem <70 kg. 
- Laagste resonantie frequentie > 100 Hz. 
- Minimaal effect van uniforme temperatuur variaties op de optische kwaliteit. 
- Goede bereikbaarheid en instelmogelijkheden van de optische componenten. 

Dit heeft geleid tot de volgende structurele opzet: de structuur bestaat uit een centrale 
plaat (730 x 450 x 18 mm^) en een aantal dozen, waarin de optische componenten ge
monteerd worden. De dozen en plaat zijn van aluminium en worden stijf aan elkaar be
vestigd. Hierdoor ontstaat een structuur met een goede thermische geleiding en een rela
tief hoge resonantie frequentie. Ook de spiegels van S C I A M A C H Y zijn van aluminium, 
zodat met uhzondering van de transmissie componenten een uniforme temperatuur va
riatie geen invloed heeft op colUmatie en focussering. Daarnaast wordt er voor de afbeel
dingsoptiek voor het spectrum door combinatie van materialen (aluminium behuizing en 
invar compensatie strips) de defocussering t.g.v. temperatuur variaties volledig gecom
penseerd. 

6. Slotopmerkingen 

l n het voorafgaande is de toepassing van de geometrische optica aan de hand van de ont-



40 

wikkeling van diverse optische instrumenten toegelicht. De term optisch instrument 
dient tegenwoordig veelal vervangen te worden door opto-elektronisch instrument, daar 
vroegere detectie met oog of f i lm (microscoop, kijker, camera) steeds meer vervangen 
wordt door gebruik van detectoren en sneUe elektronica. Zonder deze elektronische 
hulpmiddelen is de ontwikkeling van de beschreven instrumenten (ISO, A T O N , SCIA
M A C H Y ) dan ook ondenkbaar. 

Wat opvalt is, dat bij deze instrumenten de geometrische optica, d.w.z. het bedenken 
en uitwerken van configuraties met spiegels, lenzen, prisma's enz. een zeer belangrijke 
factor is. Hierdoor wordt voor het grootste deel het voldoen aan de gestelde specificaties 
bepaald. 

Concluderend kan gesteld worden dat door eerder genoemde nieuwe technologische 
mogelijkheden de geometrische optica op dit moment springlevend is en zeer goede toe
komstmogelijkheden heeft. 
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Inleiding (aard van het probleem) 

Het beeld van de bloedcirculatie zoals dat ook nu nog geldt is in de 17e eeuw ontstaan 
en de naam van Wilham Harvey is daar onlosmakelijk mee verbonden. Voor een nor
maal bestaan is een goed functionerend systeem van bloedcirculatie onmisbaar. Het hart 
is daarin de pomp die samen met het net van bloedvaten de bloedsomloop verzorgt. Dit 
is een wat schematische weergave en het is goed ons te reahseren dat het hart per minuut 
onze hele voorraad bloed rondpompt, bij zware inspanning naar behoefte het pompver-
mogen tot zeven maal kan vergroten en in zijn eigen zuurstof en brandstof voorziet door 
het net van kransslagaderen. Het transport van het bloed vanaf het hart door het h-
chaam vindt plaats via de slagaders (arteriën) terwijl de aderen (venen) het bloed naar 
het hart terugvoeren. Bij het tekortschieten van de slagaders - daar gaat deze voordracht 
over - beginnen weefsels slechter te functioneren door een tekort aan voedingsstoffen, 
vooral zuurstof. A l te bekend is de situatie van het tekortschieten van de kransslagaders. 
Nu gaat immers de hartspier zelf minder functioneren en de pompwerking kan teruglo
pen waardoor de totale bloedvoorziening van het lichaam met inbegrip van het hart zelf 
in gevaar komt. Totale afsluiting van één van de takken van de kranslagaders veroor
zaakt het hartinfarct. Z i jn de slagaders naar of in de hersenen in het geding dan li jdt 
de besturing van het hele lichaam en/of het bewustzijn schade (beroerte). Bi j het tekort
schieten van de slagaders naar de benen ontstaan loopstoornissen (etalageziekte). Het te
kortschieten van de slagaders veroorzaakt z.g. ischaemie (zuurstof-nood) van het door 
deze slagaders te verzorgen weefsel. 

Omvang van het probleem 

De afgelopen 50 jaar zijn de z.g. hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak in 
de geïndustrialiseerde westerse wereld geworden. Nog afgezien van het persoonlijk leed 
zijn de jaarlijkse maatschappelijke lasten in termen van productiviteitsverlies en gezond
heidszorgbehoefte gigantisch groot. De sterfte aan deze aandoening is na een gestage 
stijging in de jaren zeventig gestabiliseerd en daarna gaan afnemen. Eén van de doelstel
lingen in de gezondheidszorg voor het jaar 2000 is om de sterfte aan ziekten van de 
bloedsomloop in mensen onder de 65 jaar met 15% te verminderen. Het resuhaat is nu 
al beter dan verwacht en het gestelde doel is zeker te bereiken. 

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe Reeks 71. Lezing gehouden voor de Koninkli jke Maatschap
pi j voor Natuurkunde 'Dihgentia' te 's-Gravenhage op 30 november 1992. 
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Het probleem b l i j f t echter niet beperkt tot sterfte alleen. Vaatziekten komen heel veel 
voor. Acute gebeurtenissen t.g.v. stoornissen in het slagaderlijke netwerk zoals een hart
infarct of een beroerte trekken sterk de aandacht. W i j moeten echter niet vergeten dat 
het tekortschieten van het slagaderlijke systeem ieder orgaan of het gehele lichaam kan 
belemmeren in het goed functioneren. 

Stoornissen van de bloedsomloop door vertraging in de bloedstroom, verandering in 
samenstelling van het bloed en/of beschadiging van de wand van het bloedvat komen 
veelvuldig voor. In de pathologie zien wij telkens weer de gevolgen van de 
doorbloedings-stoornissen van hart, nier, hersenen, milt en andere organen. 

Ziekten van de bloedsomloop-organen zijn niet alleen de belangrijkste oorzaak van 
sterfte maar ook van invaliditeh en van ziekenhuisverpleegdagen en zij staan op de derde 
plaats als oorzaak voor arbeidsverzuim. Z i j treffen dus niet alleen bejaarden maar ook 
veel mensen die nog volop meedoen aan het arbeidsproces. Aldus vormen deze 
bloedsomloop-stoornissen één van de belangrijkste chronische aandoeningen bij de 
mens. Reeds in de beginjaren tachtig is er door de raad van advies voor het wetenschaps
beleid op het feit gewezen dat hart- en vaatziekten verantwoordelijk zijn voor het groot
ste aantal lichamelijk gehandicapten en dat bij het onderzoek te veel de nadruk hgt op 
de sterfte en te weinig op de kwaliteit van het leven. Typerend voor de vaataandoeningen 
is een lange ontstaansgeschiedenis die vele jaren khnisch niet is te onderkennen. Inspectie 
van de toestand van de bloedvaten is niet routinematig mogelijk. Tegenwoordig is met 
uhrageluidsonderzoek wel een indruk te krijgen van grove afwijkingen, maar het ont
staan en de voortgang van ziekteprocessen in de vaatwand is moeilijk te volgen. 

Bij ongeveer de helft van de hartinfarcten spelen bekende risicofactoren een rol . Naast 
geslacht en leeftijd zijn van deze factoren vooral roken, verhoogde bloeddruk en ver
hoogd cholesterol belangrijk, maar zij verklaren lang niet alle incidenten. Dit betekent 
dat het beïnvloeden van deze factoren in gunstige zin maar een beperkte bijdrage tot pre
ventie geeft. Eén van de gevolgen hiervan is dat veel van de aandacht wordt opgeëist 
voor behandehng nadat de ziekte manifest is geworden. Dit betekent een enorm beroep 
op de gezondheidszorg-voorzieningen. Uit het oogpunt van het slachtoffer maar ook uit 
maatschappelijke overwegingen is veel meer aandacht nodig voor preventie. Voor een 
rationele preventie is echter veel meer inzicht nodig in het ontstaansmechanisme van de 
vaatafwijkingen en de rol van de risicofactoren in dit gehele proces. Bestudering van het 
gezonde en zieke vaatstelsel als biologisch orgaan is hiervoor nodig. 

De slagaders 

Globaal is het arteriële deel van de bloedsomloop te verdelen in drie typen vaten: 
- de grootste arteriën (de grote lichaamsslagaders, de longslagader en hun grote takken); 
- de kleinere arteriën (de slagaders naar organen en naar de armen en benen) en de zoge

naamde arteriolen. 
De grote en kleinere arteriën bestaan uit drie concentrische lagen. Van binnenuit: 
- de binnenlaag of intima met het endotheel (de laag aaneengesloten cellen die de binnen

kant van het vat bedekt met een elastisch membraan); 
- de middenlaag - de media - met gladde spiercellen temidden van bindweefsel en 

elastisch weefsel en 
- de buhenlaag - de adventhia - die bestaat uh losmazig bindweefsel met veel vezels. In 

de buitenlaag zijn bovendien een aantal kleine bloedvaten die de slagader zelf van 
bloed voorzien. De overal in de wand van de bloedvaten aanwezige spiercellen hebben 
verschillende functies waaronder het vermogen van sommige vaten om hun diameter 
aan de hoeveelheid doorstromend bloed aan te passen en het maken van bindweefsel-
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componenten zoals collageen. 
De arteriolen krijgen naarmate zij zich verder vertakken en kleiner worden een steeds 

eenvoudiger structuur. De middenlaag met spiercellen en elastische vezels wordt steeds 
dunner en tenslotte gaan de arteriolen over in capihairen die alleen nog maar bestaan 
uit de endotheelbuis. 

Aan de kleinere arteriën en capihairen komt door hun grote capaciteh een grote bete
kenis toe voor de circulatie. Evenzo dragen deze vaatjes enorm bij tot het totale volume 
van het endotheel. Het endotheel is lange t i jd gezien als bedekkende laag met verder wei
nig functies. In de laatste 15 jaar is duidelijk geworden dat het endotheel één van onze 
belangrijkste organen is. Het endotheel van een volwassen persoon weegt ongeveer 750 
gram en er zijn genoeg cellen om een oppervlakte van 1500 m^ te bedekken. Deze cellen 
hebben behalve hun bekledende en actieve/selectieve barrière functie een verrassend 
groot aantal andere taken. Deze zal ik U niet allemaal opnoemen maar wel een aantal, 
om een inzicht te geven in de veelzijdigheid van het endotheel en in de vele mogelijkhe
den voor disfunctioneren: 

- Z i j bezitten vele metabole functies zoals het binden en verwerken van lipoproteïnen 
(aan eiwit gebonden vetten), het binden van insuhne, het inactiveren van hormonen en 
andere stoffen die op de vaatwand inwerken. Bovendien kunnen zij sommige van deze 
stoffen modificeren. 

- Z i j hebben stolhngsremmende eigenschappen, zij produceren en exposeren remmers 
van de stolhng waaronder heparine en antithrombine I I I en factoren die aggregatie van 
bloedplaatjes tegengaan. 

- Onder bepaalde omstandigheden kunnen zij echter ook stollingsbevorderende eigen
schappen verwerven door het synthetiseren en binden van factoren die met de stolling 
te maken hebben. 

- Z i j beïnvloeden het oplossen van stolsels (trombolyse). 
- Z i j gaan interacties aan met in het bloed circulerende cellen. 
- Z i j produceren groeifactoren (bevorderen van celgroei). 
- Z i j beïnvloeden de vaatspanning door de productie van relaxerende en contraherende 

stoffen. 
Uit deze opsomming zal het duidelijk zijn dat het endotheel niet meer weg te denken 

is in de pathofysiologie van vaatziekten. 

Ziekte van de vaatwand 

Het vaatstelsel kan door een aantal ziekten getroffen worden. In algemene zin kunnen 
deze de vaatwand verzwakken en leiden tot vetafzetting of het barsten der vaten. Z i j 
kunnen ook leiden tot verdikking van de wand en tot vernauwing van het lumen, waar
door de bloedstroom gehinderd wordt. Z i j kunnen beschadiging van het endotheel geven 
waardoor trombose kan ontstaan met geheel of gedeehelijke afsluiting van het vat. 

Degeneratieve veranderingen van de slagaderen nemen veruit de belangrijkste plaats 
in bij de vaatziekten. Deze degeneratieve veranderingen worden aangeduid met de verza
melnaam 'arteriosclerose'. Letterlijk betekent dh verharding van de arteriën en in het 
algemeen spraakgebruik wordt dit nogal eens aangeduid met 'aderverkalking'. Deze 
term is onjuist omdat het om een slagaderaandoening gaat. Het gaat om een verzamehng 
van processen die verdikking en verlies van elasticiteit van de slagaderwand geven. In 
sommige gevallen kan er een zeer uhgebreide verkalking optreden in de middenlaag, de 
zogenaamde spierlaag van de vaten. Een belangrijk onderdeel van arteriosclerose is athe
rosclerose, een zeer veel voorkomende aandoening, gekenmerkt door atheromen, dat 
zijn vetachtige ophopingen samengaand met fibreuse plaques in het binnenste deel van 
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het bloedvat direct onder het endotheel. De ziekte manifesteert zich aanvankelijk haard-
vormig op verspreide plaatsen en breidt zich geleidelijk uit door het arterieel systeem. 
Het proces van het ontstaan van atherosclerose wordt aangeduid met atherogenese. Dit 
proces wordt al jaren bestudeerd en vele bijzonderheden zijn bekend. Toch is nog heel 
veel duister en is met name het begin onbegrepen. Het proces kan vele jaren bezig zijn 
alvorens khnische verschijnselen te geven. Uit klinisch oogpunt zijn de gevorderde stadia 
van atherosclerose vooral van belang. Het hele vroege stadium kenmerkt zich door enke
le vetachdge druppeltjes of streepjes in of op de vaatwand. 

In de loop der t i j d zijn verschihende richtingen van onderzoek in gang gezet om te ont
dekken hoe het proces begint en zich verder ontwikkelt. Alhoewel er onderzoekers zijn 
die menen dat er één pathogenetische factor is die het proces in gang zet is de gangbare 
mening atherosclerose te zien als een reactie van de vaatwand op verschillende prikkels 
en dat een veelvoud van mechanismen bijdraagt tot de plaque-vorming. 

Theorievorming 

Eén van de meest gehanteerde hypothesen over het ontstaan van de ziekte is tegenwoor
dig die van een reactie op beschadiging. Oorspronkelijk is dit idee door Virchow (1856) 
gepostuleerd die atherogenese beschreef als een gevolg van chronische irrhatie van de 
vaatwand. Precies 100 jaar later is door Astrup in Denemarken op basis van patholo
gisch anatomische waarnemingen van Von Rokitansky (1852) en Duguid (1947) hier op 
voortgeborduurd met een hypothese over beschadiging gevolgd door een gestoord her
stel. In het kort komt het er op neer dat een vaatbeschadiging aanleiding geeft tot vor
ming van een stolsel om bloedingen te voorkomen en om de ceOen gelegenheid te geven 
de beschadiging te herstellen. Dit mechanisme kennen wij allen van kleine verwondingen 
aan de huid: namelijk bloeding, stolhng, wondgenezing en httekenvorming. Zowel door 
Von Rokitansky als later door Duguid zijn in pathologisch anatomische preparaten beel
den gezien van zulke stolsels in/op de vaatwand die overgingen in arteriosclerose. Astrup 
postuleerde dat een gestoord herstel in de zin van een te lang bestaand stolsel aanleiding 
geeft tot een overmatig herstelproces met overdadige litteken-vorming. Een zeer belang
r i jk fysiologisch mechanisme, nl . dat van de haemostase, dat is het proces van bloedstol
ling en oplossen van bloedstolsels, speelt hierbij de centrale rol . Een vervolghypothese 
van Ross en Glomset (1976), de zogenoemde 'response to injury hypothese' is een varia
tie op de oude voorstellen van Virchow. Twee belangrijke waarnemingen uit experimen
teel onderzoek lagen hier aan ten grondslag. Ten eerste kan bij proefdieren door experi
mentele verwijdering van endotheel met behulp van een ballon-catheter op arteriosclero
se gelijkende afwijkingen worden veroorzaakt, die bovendien sterker tot uitdrukking 
kwamen in de aanwezigheid van een hoog cholesterol-gehahe van bloed. Ten tweede: 
gladde spiercellen in kweek in een schaaltje in het laboratorium kunnen tot groei worden 
gebracht door een factor uit bloedplaatjes. Het concept was nu dat beschadiging van en
dotheel op welke manier dan ook, toxisch, immunologisch of mechanisch werd gevolgd 
door bloedplaatjes-accumulatie. Deze plaatjes scheiden een factor af die de gladde spier
cellen doet prohfereren. Dit mechanisme zou vooral aanleiding tot atherosclerose geven 
na herhaling van het proces. Hoewel deze hypothese in zijn oorspronkelijke vorm niet 
stand heeft gehouden heeft zij wel enorm productieve lijnen van onderzoek in gang gezet 
op het gebied van de pathofysiologie van endotheel- en gladde spiercellen. Het is duide
l i jk geworden dat veel subdelere veranderingen van het endotheel al aanleiding kunnen 
geven tot het begin van atherosclerose en dat andere cellen die in het bloed circuleren, 
onder andere monocyten/macrophagen, een rol spelen bij het begin van atherosclerose, 
maar ook bij de verdere uitbreiding van de vaatverandering. Zonder volledigheid na te 
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streven noem ik een aantal processen die telkens weer bijzondere aandacht krijgen in re
latie tot endotheel-beschadiging of disfunctioneren. Heel bekend is de betrokkenheid 
van bloedvetten waaronder cholesterol. Vetten zijn op zichzelf niet water-oplosbaar en 
worden voor hun transport in bloed gebonden in complex-vorm tot zogenaamde lipo
proteïnen die wèl water-oplosbaar zi jn . Deze lipoproteïnen worden naar gelang van hun 
dichtheid gekarakteriseerd. Eén van de lipoproteïnen met een lage dichtheid, het zoge
naamde L D L , is de belangrijkste drager van cholesterol. Het is dit L D L dat in een kwa
lijke reuk staat als risicofactor voor het ontstaan van atherosclerose. Het brengt het cho
lesterol naar het endotheel waar het de celmembraan kan beïnvloeden en tot schade van 
het endotheel kan leiden. Het endotheel regeh de influx van lipoproteïnen in de bloed-
vatwand. Hogere L D L concentrades in het bloed of aantasting van de barrière functie 
van het endotheel kan een toegenomen infihratie van L D L veroorzaken. In de intima 
kunnen endotheelcellen of macrophagen het L D L oxideren. Deze macrophagen kunnen 
het geoxideerd L D L opnemen en zich tot schulmcellen ontwikkelen. Dit kan wel eens 
de eerste stap in het proces van de atherogenese zijn. De oxidade van L D L kan met anti-
oxidantia worden verminderd. 

Bloed in een glazen buis stoh; in een gesloten gezond bloedvat b l i j f t het vloeibaar. 
Normaal gezond endotheel heeft de eigenschap bloed te beschermen tegen stolling. Het 
vaatstelsel waar ons bloed doorheen stroomt, heeft de bijzondere eigenschap beschadi
gingen die tot bloeding leiden af te dichten. Dit is een wisselwerking tussen de vrijkomen
de endotheel- of weefselmatrix en factoren in het bloed. De bloedplaatjes in het bloed 
spelen hierbij een belangrijke rol . Behalve dat zij een plug kunnen vormen komen er 
groeifactoren uit de plaatjes vri j die het herstelproces kunnen beïnvloeden. Bi j weefsel
beschadiging wordt er voorts een proces in gang gezet waarbij het enzym trombine wordt 
gevormd dat het oplosbare eiwit fibrinogeen uit het bloed omzet tot het gestolde fibrine. 
Datzelfde trombine zet het endotheel aan tot de producde van factoren die een rol spelen 
bij de groei en doorlaatbaarheid van endotheel en bij celinteractie met ceUen uit het 
bloed. Beschadigd endotheel is één van de oorzaken voor het ontstaan van trombose. 
Een stolsel dat de wand van het bloedvat bedekt bi j een herstelproces moet weer worden 
afgebroken en hierbij spelen andere enzymen die uit het endotheel komen weer een rol . 
Het gaat om de plasminogeen activatoren die het zogenaamde fibrinolytische systeem ac
tiveren dat fibrine oplost. Om het voor ons ingewikkeld te maken kan datzelfde endo
theel ook weer remmers van dat fibrinolytische systeem produceren. 

De onderlinge samenhang tussen atherosclerose en stolhng van bloed is reeds jaren punt 
van discussie. Er is in het organisme een voortdurend verbruik van stolhngsfactoren. Dit 
zou kunnen wijzen op een continu proces van de bloedstolhng. Roos (1957) heeft reeds 
jaren geleden fibrine-neerslagen aangetoond op de ogenschijnlijk normale binnenzijde 
van de bloedvaten. Dit zou heel wel passen bij een normaal fysiologisch proces waarbij 
minimale beschadigingen worden gevolgd door een herstelproces. Dh past in het concept 
dat atherosclerose mede ontstaat door afzetting van fibrine in de vaatwand op die plaat
sen waar het endotheel aan beschadiging blootstaat door bijvoorbeeld stromingsver
schijnselen. Een sluitend bewijs voor deze hypothese is echter niet geleverd. Wel is zeker 
dat op eenmaal ontstane atherosclerotische afwijkingen zich een thrombus ontwikkeh 
die aanleiding kan geven tot afsluiting van het bloedvat. 

Door de medici is tot voor kort het hartinfarct toegeschreven aan zeer ernstige vernau
wing van de kransslagader. Uit pathologisch anatomisch onderzoek is al geruime t i jd be
kend dat dat niet alt i jd het geval is. Door nieuwe technische mogelijkheden kunnen car
diologen de situatie in de kransslagader bekijken en zij zijn daarbij tot de conclusie geko
men dat naast veranderingen van het vat zelf ook stolsels en vaatspasmen een zeer be-



46 

langrijke rol spelen. Ook is door het succes van de trombose-oplossende middelen de rol 
van trombose bi j het hartinfarct wel duidelijk. 

Een ander fysiologisch systeem, namelijk dat van de immunologie, speeh ook zeker een 
rol bij atherosclerose: zij het initiërend, zij het accelererend. Bij proefdieren is dit onom
stotelijk aangetoond. Antigeen-antilichaam complex in het vaatbed van de muis kan 
aanleiding geven tot trombose en hartinfarct. Ook bij de mens bli jkt het immuunsysteem 
bij de atherogenese betrokken te zi jn. Bij lijkopeningen van jonge volwassenen en kinde
ren, die ten gevolge van een ongeval waren overleden, werden er in de intima witte bloed
cellen, zogenaamde T-lymphocyten, aangetoond. Voorts kan het geactiveerd comple
ment van het immuunsysteem een sleutelrol spelen bij endotheel-beschadiging via bin
ding aan het endotheel met een daaropvolgende activering van leucocyten. Eén van de 
problemen na een harttransplantatie is het ontstaan van atherosclerose in de vaten van 
het getransplanteerde hart. Een immuunreactie zou hiervan de reden zijn, veroorzaakt 
door de T-lymphocyten van de patiënt op het endotheel van de vaten in het getransplan
teerde hart. De aanwezigheid van grotere aantallen macrophagen en de productie van 
stoffen door celgroei ter plaatse geven dan het beeld van atherosclerose. 

Aan de toenemende ingewikkeldheid van het probleem l i jk t welhaast geen eind te ko
men. Zogenaamde ontstekingsreacties ten gevolge van destructie van witte bloedh-
chaampjes veroorzaken een nieuwe categorie van stoffen die 'biological response modi-
fiers' worden genoemd. Ook deze spelen een rol bij de atherogenese. Ook virusziekten 
worden in de etiologie betrokken. En inderdaad kunnen sommige virusinfecties bescha
diging van het endotheel geven en op die wijze bijdragen aan het ontstaan van athero
sclerose. 

Bij al deze overwegingen mag niet uit het oog worden verloren dat atherosclerose 
vooral voorkomt in de systemische slagaders van het lichaam en veel minder in de 
longslagader en vrijwel niet in de aderen. In deze drie genoemde vaatstelsels zijn stro
ming en druk verschillend. Dit betekent dat ook deze factoren in onze overwegingen 
moeten worden betrokken. In deze voordracht zal ik dat overigens niet doen. 

Atherosclerose 

De moeilijkheid is dat de ziekte jaren kan bestaan, zich verspreiden en toenemen zonder 
dat er duidelijke klinische verschijnselen zijn. Deze ontstaan pas als er onvoldoende 
zuurstofrijk bloed naar hart, hersenen, nieren, benen of andere organen stroomt. De 
vaak zeer lange aanloop tot klinische verschijnselen evenals het chronisch verloop nadat 
een acuut incident als het hartinfarct zich heeft voorgedaan, betekent dat sterfteregistra-
tie als meetpunt om inzicht te krijgen in de problematiek doorgaans onvoldoende is. Ons 
vaatstelsel is slechts toegankelijk voor directe waarnemingen. Niet invasieve technieken 
om de toestand van onze slagaderen te beoordelen zijn nog maar betrekkelijk kort en 
beperkt beschikbaar en zij lenen zich niet voor toepassing op grote schaal. Veel van onze 
kennis is afkomstig van sterftestatistieken en lijkopening. Behalve het beeld dat wij met 
het blote oog kunnen zien is vrijwel de enige manier om de verharding en verdikking van 
de bloedvaten te onderzoeken het microscopisch en chemisch onderzoek. Door grote se
ries samen te stellen van stukjes vaatwand van mensen die op allerlei leeftijden en door 
allerlei oorzaken zijn gestorven kan men een beeld krijgen van de manier waarop de 
structuur van de vaatwand verandert. Uit dit soort onderzoek heeft men geleerd dat bij 
bijna ieder kind ouder dan 5 jaar atherosclerose wordt gevonden. Als rariteit is het ge
rapporteerd in pasgeborenen. Met toenemende leeftijd zien wij een toename van de aan
doening maar de progressie is bij lang niet iedereen even sterk. Zo zal een 70-jarige soms 
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minder atlierosclerose hebben dan een 30-jarige. Boven het 70e jaar heeft vrijwel ieder
een verspreide atherosclerose, maar de ernst is zeer verschillend. Bij vrouwen is tot de 
menopauze de afwijking minder ernstig dan bij mannen van gelijke leeftijd. Na de me
nopauze neemt bi j vrouwen de progressie toe en gaan de afwijkingen geleidelijk het ni
veau van die bij mannen krijgen. Overigens is onlangs gerapporteerd dat hartinfarcten 
bij vrouwen vaker voorkomen dan in het verleden. Mogelijk hangt dit samen met het 
feit dat het aantal rooksters onder vrouwen is gestegen terwijl mannen deze riskante ge
woonte duidelijk hebben verminderd. 

Bij een aantal ziekten zoals suikerziekte, nierziekte, verlaagde functie van de schild
klier en erfelijke hypercholesterolaemie komt al op jonge leeftijd ernstige atherosclerose 
voor. Bevolkingsgroepen met lagere calorische waarden van hun voedsel en speciaal met 
minder vet in de voeding hebben minder ernstige atherosclerose dan de bevolking van 
Noordwest Europa en Noord-Amerika. De geografische spreiding in de wereld maar ook 
in Europa geeft een gevarieerd beeld te zien voor wat betreft sterfte aan kransslagader
aandoeningen. De hoogste sterftecijfers worden waargenomen in Noord Ierland, Schot
land, Finland en Europees Rusland, terwijl in Frankrijk, Spanje, Zwitserland en Italië 
de cijfers het laagst zijn. Frankrijk kent de laagste cijfers die ongeveer 1/5 zijn van de 
Schotse cijfers. Nederland hgt ergens in het midden en is wat dit betreft vergelijkbaar 
met de V.S. en Canada. In de V.S. vertonen de cijfers de laatste 20 jaar een duidelijke 
daling. In dit verband is het interessant te verwijzen naar twee studies bij Amerikaanse 
mihtaire slachtoffers uit de oorlog in Korea en Vietnam. Bij ongeveer 300 slachtoffers 
van de Koreaanse oorlog met een gemiddelde leeftijd van ruim 22 jaar werden de 
kransslagaders bestudeerd. In 77% werden atherosclerotische afwijkingen gevonden, tot 
zeer ernstige toe. Geen van deze militairen vertoonden toen zij nog in leven waren klini
sche verschijnselen van hartziekten. Veel van de afwijkingen werden gevonden bij af
splitsing van vaten waaruit geconcludeerd is dat haemodynamische factoren een rol spe
len bij het ontstaan van de afwijking. De Vietnam studie, bijna 20 jaar later, betrof 105 
slachtoffers. Ook hier was de gemiddelde leeftijd 22 jaar. In deze groep werden bij 45% 
atherosclerotische afwijkingen gevonden. In ander opzicht waren de groepen vrijwel ge
l i jk . Het verschil in atherosclerotische verandering in de kransslagadervaten kan mis
schien enigszins verklaard worden uit methodologische verschillen, maar de verschillen 
zijn zo groot dat dit niet de enige verklaring kan zijn. 

Sinds de periode na de Koreaanse oorlog is er in de V.S. een stijging van het gebruik 
van onverzadigde vetten en door sommigen wordt het verschil in atherosclerose bij de 
twee groepen militaire slachtoffers hieraan toegeschreven. Mogelijkerwijze hangt dit 
ook samen met de daling in kransslagaderziekten die in de V.S. gezien wordt. In dit land 
hecht men grote waarde aan het verlagen van de cholesterolspiegel in het bloed. 

Cholesterol staat al lang bekend als risicofactor. Cholesterol is voor ons lichaam een 
belangrijke stof; het is een bouwsteen voor celmembranen, voor hormoonproductie en 
wij maken het zelf in onze lever. Over de meest ideale concentratie in het bloed is al veel 
te doen geweest. Als wij ons aan de algemene voedingsvoorschriften houden, is voor de 
meesten onder ons hier geen probleem. Er is echter een groep mensen die erfelijk belast 
is met een verhoogd cholesterol en met het vroegtijdig voorkomen van hart- en vaatziek
ten. Tussen het 30e en 50e levensjaar zien wij bij deze mensen al hartinfarcten optreden 
en een medicamenteuze behandeling van verhoogd cholesterol is bij deze patiënten die 
slecht op dieet reageren vaak noodzakelijk. Erfelijke belasting bij hart- en vaatziekten 
is bekend en iedere verzekeringsarts zal zeker op dit punt altijd een zorgvuldige anamne
se opnemen. Er zijn meer erfelijke metabole storingen die atherosclerose in de hand wer
ken. Het herkennen van patiënten die hieraan lijden is belangrijk om gericht te kunnen 
behandelen. 
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De moleculaire genetica biedt ons de mogelijkheid om op het gebied van de vetstofwisse
ling, maar ook op andere gebieden, inzicht in de genetische aspecten van atherosclerose 
te krijgen. De eerste poging om in een proefdier met erfelijk verhoogd cholesterol gen
therapie toe te passen heeft twee jaar geleden plaatsgevonden door het zogenaamde re
ceptor gen in celkweek in de levercel te brengen en die levercellen weer in te spuiten bij 
het dier. Het cholesterol daalde ongeveer 35%. Na 2 weken was het effect echter verdwe
nen. Deze zomer is een Canadese vrouw met een ernstige genetisch bepaalde hypercho
lesterolaemie in de V.S. geopereerd waarbij ongeveer 10% van het leverweefsel is wegge
nomen en buiten het hchaam is behandeld in celkweek waarbij door middel van een re
trovirus de L D L receptor is ingebracht. Hiermee werden de ceUen via een bloedvat direct 
in de lever geïnfundeerd. Op den duur zullen wij een aantal factoren die vaatziekten be
vorderen leren beheersen. 

Een tot voor kort onbekende risicofactor die in Engeland en in Japan is beschreven, be
treft het reeds eerder genoemde fibrinogeen. DU is een eiwit dat in het bloed circuleert 
en dat bij het proces van de stolhng overgaat in een gel-achtige stof, fibrine. Dit fibrino
geen heeft een hogere voorspellende waarde voor vaatziekten en hartinfarct dan het meer 
bekende cholesterol. Roken verhoogt de fibrinogeenconcentratie in het bloed, maar het 
fibrinogeen is een onafhankelijke risicofactor. Evenals cholesterol wordt fibrinogeen in 
de lever aangemaakt. Verhoogde fibrinogeen waarden komen vooral voor na ontste
kingsreacties en fibrinogeen is een zogenaamd acute phase eiwit. In een recent Europees 
multicentre onderzoek dat vanuit het Gaubius Laboratorium wordt geleid is bi j enkele 
duizenden patiënten met aandoeningen van de kransslagaderen een verhoogd fibrino
geen gevonden en ook een verhoogd gehalte van het zogenaamde C-reactive protein. D h 
is kenmerkend voor ontstekingsreacties in het Hchaam. Nadere bestudering hiervan in 
relatie met processen in de vaatwand is in volle gang. Een volledige oplossing van het 
probleem zal ook hier niet uit voortkomen, omdat wij weten dat wi j te maken hebben 
met een ziekte waarbij verschihende mechanismen een rol spelen. Het is niet waarschijn
l i jk dat wi j de ziekte helemaal kunnen bedwingen, wel kunnen wij het proces aanzienlijk 
vertragen en een verschuiving van de ziekte naar oudere leeftijd bewerkstelligen. Dh be
tekent vermindering van chronische ziekte en invahditeit. Door stringente dieet-
voorschriften is het zelfs mogelijk de atherosclerotische veranderingen van het vat enigs
zins terug te dringen. 

Samenvattend gaat het om het volgende: 

- Het vaatstelsel moet als een orgaan gezien worden. 
- Ziekten van het vaatstelsel beginnen al op jeugdige leeftijd en moeten beschouwd 

worden als chronische aandoeningen die tot ernstige complicaties zoals hartinfarct 
aanleiding kunnen geven; deze comphcaties leiden vaak tot invahditeit en uitbreiding 
van chronisch lijden. 

- Diagnose van risicofactoren bij het individu en kennis van de mechanismen die leiden 
tot de vaatafwijkingen zijn van het grootste belang voor preventie en behandeling. 

- Therapeutische en preventieve maatregelen moeten in een vroeg stadium worden toe
gepast en gericht zijn op de vaataandoening. 
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D E R O L VAN D E O C E A N E N IN H E T K L I M A A T 

door 

A. Kattenberg 

Inleiding 

Het aardoppervlak bestaat voor ruwweg 70% uit water en die oceanen zijn gemiddeld 
4 km diep. Water heeft een ongeveer vier keer zo grote warmtecapaciteit (hoeveelheid 
warmte die nodig is om een gram een graad Celcius te verwarmen) als lucht. Water is 
daarbij ook veel zwaarder dan lucht: Om de hele atmosfeer met één graad Celsius te ver
warmen is net zoveel warmte nodig als voor het verwarmen van de bovenste 3.6 meter 
van de oceanen met één graad (of 36 m met 0.1 graad, of 360 m met 0.01 graad). Hier
door valt makkelijk in te zien dat de oceanen een belangrijke rol moeten spelen bij de 
warmtehuishouding van onze planeet: het klimaat. 

Dat de oceanen in eerste instantie vertragend werken op temperatuur schommehngen 
valt dus makkelijk in te zien. Dat oceanen ook een bron van variabihteit kunnen zijn 
in het klimaat is minder goed bekend. Zoutgehalte en temperatuur van oceaanwater va-
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Figuur 1: Mondiaal gemiddelde temperatuur van 1860 t/m 1990. De temperatuur a fwi j 
king van het gemiddelde van 1950-1979 wordt langs de verticale as in graden Celcius aan
gegeven. 
(Bron: 'Climate Change' - The IPCC Scientific Assessment, Ed. J.T. Houghton, G.J. 
Jenkins and J.J. Ephraums. Cambridge University Press, 1990) 

Natuurkundige voordrachten Nieuwe Reeks 71. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschap
pij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 14 december 1992. 
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Figuur 2: Diverse onderdelen, wisselwerkingen en invloeden van het aardse klimaat
systeem (boven). Tijdschalen waarop onderdelen en processen in het klimaatsysteem 
zich laten gelden (onder). 

(Bron: 'The Influence ofthe Ocean on Climate', WMO report on marine science affairs 
No. 472, 1977) 
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rieren met de diepte en met de plaats op aarde als afspiegeling van de geschiedenis van 
dat water: Wanneer was het voor het laatst in contact met de atmosfeer? Hoe is het ge
mengd met ander (zouter, kouder etc.) water? De oceanen hebben een ingewikkelde 
structuur die niet al t i jd hetzelfde is. Zeewater kan ook bevriezen en de grote zeeijs gebie
den rond de polen hebben een grote invloed op de warmtehuishouding ter plekke (wit 
zeeijs reflecteert zonnestrahng en isoleert de warmte in de oceaan eronder, bv.). 

In het volgende bekijken we de rol die de oceanen in het klimaatsysteem hebben wat 
beter. Éérst onderzoeken we het khmaatsysteem zelf; waaruh bestaat het en welke wis
selwerkingen zijn belangrijk? Dan bekijken we de oceanen wat nauwkeuriger; Hoe zijn 
de oceanen samengesteld, hoe stromen zij? Wat valt er te zeggen over het warmte
transport door de oceanen? 

In de laatste paragraaf bekijken we twee concrete voorbeelden van oceaan invloeden 
op het klimaat: Het 'El Nino - Zuidelijke Oscillatie' verschijnsel in de equatoriale Stille 
Oceaan en het verband tussen warmtetransport en de diep watervorming in de Noord 
Atlantische Oceaan. 

Klimaatonderzoek 

Met 'klimaat' bedoelen we de gemiddelde eigenschappen van de atmosfeer over een lan
gere periode (bv. 30 jaar). Een voorbeeld zien we in figuur 1, waar de gemiddelde tempe
ratuur over het gehele aardoppervlak wordt getoond sinds I860. We zien dat de wereld
gemiddelde temperatuur fluctueert op verschillende tijdschalen en dat er sprake is van 
een algehele stijging gedurende deze eeuw. Ook als we op andere tijdschalen, bv. vele 
eeuwen of honderduizenden jaren, kijken schommelt het klimaat. Dit soort veranderin
gen kan van buitenaf bepaald zijn (zoals bv. de theorie dat ijstijden veroorzaakt worden 
door schommelingen in de stand van de aardas en de vorm van de baan van de aarde 
om de zon) of samenhangen met wisselwerking tussen onderdelen van het khmaat
systeem. Dh laatste heet 'interne variabihteit'. A l naar gelang de tijdschaal kunnen weer 
andere onderdelen van het khmaatsysteem van belang zijn: Ijskappen (op Groenland en 
Antartica bv.) werken langzaam, het duurt duizenden jaren voor daar iets aan verandert. 
De oppervlaktewateren van de oceaan en zeeijsgebieden kunnen in een paar jaar reage
ren op veranderingen; dieper water kost meer t i jd om te beïnvloeden (zie f ig . 2). Er 
wordt veel onderzoek gedaan naar de vraag of de algehele temperatuurstijging in deze 
eeuw een natuurlijke schommeling van het klimaat is, of dat zij veroorzaakt wordt door 
het verhoogde broeikaseffect van extra COj in de atmosfeer (t.g.v. verbranding van 
fossiele brandstoffen door de (westerse) mens). 

De gemiddelde temperatuur op aarde is het resultaat van een 'warmtehuishouding': 
Zonnestraling (Ucht!) brengt warmte naar het aardoppervlak en naar de bovenlagen van 
oceanen. De warmte wordt ook uhgewisseld met de atmosfeer, verbli jf t voor kortere of 
langere t i jd in de grond, in de oceanen en de lucht en kan ook naar andere plaatsen ge
transporteerd worden voordat zij uiteindelijk weer de ruimte ingestraald wordt vanaf de 
bovenkant van de atmosfeer. De invallende zonnewarmte is geconcentreerd in tropische 
streken, de uitgestraalde warmte komt ook van hogere breedtes (figuur 3): Dit betekent 
dat nabij de polen warmte wordt uitgestraald die niet ter plekke door de zon daar in
gestraald is, maar door warmtetransport door atmosfeer of oceaan daarheen gebracht 
is. Uit sateUiet metingen van invallend licht en uitgestraalde warmte kunnen we afleiden 
dat atmosfeer en oceaan samen enkele 'Petawatts' ( I P W = 10'^ W) warmte poolwaarts 
vervoeren. Onze goede kennis van de atmosfeercirculatie (dankzij de modellen om het 
weer te voorspellen) leert ons hoe de bijdrage van de atmosfeer eruh ziet en Iaat ons con-
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Figuur 3: De stralingsbalans van de aarde: De getrokken lijn geeft het geabsorbeerde 
zonlicht weer, de onderbroken lijn de uitgestraalde warmte van de aarde (boven). 
Het poolwaarts transport van warmte op het noordelijk halfrond. Het gearceerde deel 
geeft de oceaanbijdrage, het niet-gearceerde deel de transporten in de atmosfeer (onder). 
(Bron: 'Atmosphere-Ocean Dynamics', Adrian E. Gill, Academie Press, 1982) 

cluderen dat de oceanen en de atmosfeer ongeveer even belangrijk zijn b i j het poolwaarts 
transporteren van warmte. 

Naast hun rol om warmte op te nemen (en weer af te staan) en warmte poolwaarts 
te transporteren, zijn de oceanen ook belangrijk voor allerlei kringlopen in het klimaat
systeem. Met name de vochtkringloop (hydrologische cyclus) en de koolstof kringloop 
moeten hier genoemd worden. W i j zullen ons hier concentreren op de warmtehuishou
ding. 
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Figuur 4: Circulatie van de oceanen (februari en maart). 

(Bron: 'The Oceans: Their Physics, Chemistry and General Biology', H.U. Sverdrup, 
M. W. Johnson and R.H. Fleming, Prentice-Hall, 1942) 

Oceanografie 

De stromingen in de oceanen Icomen op twee manieren tot stand: Aan liet oppervlak 
brengt de wind het water in beweging. Het grootschalige patroon van de atmosfeercircu
latie (oostelijk passaat winden in de tropen en heersende westenwinden op middelbare 
breedtes, bv.) creëert grote horizontale circulatiecellen in de oceanen. Deze zg. 'gyres', 
kenmerkend voor de windgedreven circulatie (figuur 4), zijn asymmetrisch door de 
draaiing van de aarde, met snelle poolwaartse stroming langs de westrand geconcen
treerd en zwakke equatorwaartse stroming in de rest van het domein. 

Door afkoeling en verhoging van de zoutconcentratie (verdamping en ijsvorming laten 
beide zout in het zeewater achter) wordt water nabij de poolgebieden soms zo zwaar dat 
het naar de diepte 'valt' waar het zich equatorwaarts verplaatst en langzaam weer 'op 
weh' in de oceanen op lage breedtes. Een langzame stroming in het vertikale vlak is het 
kenmerk van de zg. (zwaartekracht-gedreven) 'thermohaline circulatie'. Behalve door 
deze langzame en grootschalige bewegingen wordt de oceaancirculatie gekenmerkt door 
een grote r i jkdom aan 'wervels' (zg. 'eddies'), van tientallen tot een paar honderd km 
diameter die het gevolg zijn van instabihtehen van de grote schaal stroming: Z i j vormen 
'het weer' van de oceanen. Het binnenste van de oceanen krijgt haar eigenschappen door 
uitwisseling met de atmosfeer. Transport van eigenschappen vindt plaats langs vlakken 
van gelijke dichtheid. Door oceanografen zijn herkenbare 'watermassa's' in kaart ge
bracht (figuur 5). Op middelbare breedtes kan het water in de bovenste paar honderd 
meter oceaan ééns in enkele jaren met de atmosfeer wisselwerken. Het diepe water kan 
alleen nabij de polen ververst worden en heeft een veel langere verversingstijd (honderd 
jaren). Een belangrijk proces bij de lucht-zee wisselwerking is de oppervlakte menging 
door de wind. De bovenste tientallen tot honderden meters van de oceanen worden in 
beroering gebracht door brekende golven (door de wind opgewekt) en door windvaria-
ties; de bovenlaag van de oceanen wordt hierdoor goed gemengd. Door de aanwezigheid 
van deze zg. 'menglaag' wordt afkoeling of opwarming die anders aheen vlak bi j het op-
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I C E L A N D 
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Areas of upwelling 

Figuur 5: Circulatie in de Noord Atlantische Oceaan (boven). 
Belangrijke watermassa's: ABW=Arctisch Bodem W., AABW= Antarctisch Bodem 
W., AAIW=Antarctisch Tussen W., AIW=Arctisch Tussen W., CW= Centraal W., 
DW=Diep W. (onder). 

(bron: 'Descriptive Regional Oceanography', P. Tchernia, Pergamon Marine Series Vol. 
3, Pergamon, 1980) 

pervlak zou plaatsvmden, verdeeld over een grotere diepte: de oceanen kunnen daardoor 
meer warmte opnemen of afgeven dan wanneer er geen menglaag zou zijn. Veel van het 
oceaanwater in de bovenste km van de oceanen draagt de sporen van lucht-zee wisselwer
king in een menglaag, ontstaan in koude winderige gebieden. 

Een ander belangrijke proces, dat bij de vorming van diep water een rol speelt en 
waarover we betrekkelijk weinig weten is zg. 'diepe convectie'. Dit is het proces waarbij 
koud oppervlaktewater dat zout is geworden door verdamping (bij aanvoer naar de 
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LONGITUre 

Figuur 6: Het verloop van de gemiddelde temperatuur in een gebiedje in het midden van 
de equatoriale Stille Oceaan. De pijlen geven El Nino Jaren aan. De temperatuurvariaties 
langs de verticale as zijn genormeerd (boven). 

De oppervlakte temperatuur in de equatoriale Stille Oceaan in november 1982 (tijdens 
El Nino) en in november 1983 (een 'normaal' jaar) (onder). 

(Bron: 'El Nino, La Nina, and the Southern Oscillation", S. George Philander, Acade
mie Press, 1990) 

poolgebieden) en ijsvorming (nabij de poolgebieden), zo zwaar wordt dat het niet meer 
b l i j f t drijven op het onderhggende water. Het 'naar beneden vallen' van dh zware water 
gebeurt in korte episodes en in gebieden van ruwweg tien kilometer doorsnee: zg. 
'schoorstenen'. Dit proces koelt de diepe oceanen (en geeft de vrijgekomen warmte af 
aan de atmosfeer). 
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Voorbeelden 

El Nino - Zuidelijke Oscillatie: 

ENZO is een van de bekendste voorbeelden van oceaan-atmosfeer wisselwerking in het 
aardse klimaatsysteem. Figuur 6 toont 'El Nif lo ' , het oceaan aspect: met een (gemiddel
de) periode van zo'n 4 jaar is de equatoriale Stille Oceaan in het oosten en het midden 
nu eens warm, dan weer koud. De grootschahge drukverdeling in de tropische atmosfeer 
schommelt mee, dit heet de Zuidelijke Oscillatie. 

ENZO kan begrepen worden als een schommeling die ontstaat op een 'normale' 
toestand: Passaat winden waaien van oost naar west langs de evenaar en zij blazen warm 
oppervlaktewater naar het westen: de hele equatoriale Pacific staat hierdoor meer dan 
een meter scheef! Onder de oppervlakte stroomt langs de evenaar water terug naar het 
oosten, maar de meeste warmte bevindt zich toch in de west Pacific. Daar is ook de 
meeste 'tropische convectie': opstijging van vochtige warme lucht, wat gepaard gaat met 
heftige regenval. Het is een vorm van verwarming van de atmosfeer door de oceaan. De 
oppervlaktewinden die naar de convectieve gebieden stromen (naar de poel warm water 
in het westen toe) versterken de passaat: het patroon van wind en zeewatertemperatuur 
versterkt zichzelf. 

Als de passaat eens wat zwakker is, dan begint het warme water dat in het westen op
gewaaid is zich oostwaarts te verplaatsen. Het oost-west temperatuur contrast langs de 
evenaar wordt daardoor minder en de passaat zal nog meer verzwakken: de verstoring 
versterkt zichzelf en daardoor kan uiteindelijk de hele tropische Stille Oceaan bedekt ra
ken met het warme water uit de westelijke warme poel. Deze toestand noemen we El Ni 
no. De tropische convectie is dan naar het midden van de equatoriale Stille Oceaan ver
plaatst en de hele atmosfeercirculatie in de tropen is 'van slag'. Een belangrijk gevolg 
is een verplaatsing van de gebieden met neerslag, waardoor het heftig kan regenen waar 
't normaal droog is (kust van Zuid Amerika, bv.) en droog is waar normaal tropische 
regenval heerst (Indonesische eilanden, bv.). De normale passaat winden zorgen voor de 
kust van Peru voor opwelling van het oceaanwater langs het continent. Hierdoor is het 
water voedselrijk en dus r i jk aan vis. Het afzwakken van de passaat tijdens sterke El 
Nino gebeurtenissen doet de vis (ansjovis meestal) verdwijnen met rampzalige gevolgen 
voor de visserij, de plaatselijke vogels en de daarmee samenhangende 'guano' (vogel-
mest) industrie. De gewijzigde verdehng van warmte in de StiUe Oceaan zorgt er ook 
voor dat bv. tropische orkanen op andere plaatsen ontstaan dan normaal. Zo wordt de 
aanvankelijk in het westen 'opgeslagen' warmte aan de atmosfeer afgegeven en de nor
male circulatie kan zich herstellen. 

Diep water vorming in de Noord Atlantische Oceaan: 

Er zijn maar een paar plaatsen op de wereld waar diep oceaanwater en water op de 
oceaanbodem worden gevormd (door diepe convectie in 'schoorstenen' zoals al verteld 
werd). De Groenlandzee is een van de belangrijkste bron gebieden. Samenhangend met 
die diepwater vorming is er een 'warme plek' in de oceaan. Ons plaatselijk khmaat in 
west Europa wordt mede door dat proces, waardoor de warme golfstroom ver naar het 
noorden doorstroomt, bepaald. Mondiaal gezien is die warmtestroming asymmetrisch: 
De Stille Oceaan heeft geen diep water vorming en is veel koeler (en zoeter). Er is een 
grootschalig patroon in het transport van warmte en zout door de oceanen. Warm op
pervlaktewater stroomt in de Atlantische Oceaan naar het noorden. De warmte wordt 
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Figuur 7: Twee Idimaat simulatie experimenten met hetzelfde model. In experiment I, 
het bovenste paneel, wordt de waargenomen zeewatertemperatuur (°C) redelijk nage
bootst. In experiment II, het middelste paneel, werd een (kleine) vergissing gemaakt met 
het zoutgehalte van de Noord Atlantische Oceaan. Het verschil in zeewatertemperatuur 
tussen de beide experimenten wordt in het onderste paneel getoond: De noordelijke 
Noord Atlantische Oceaan is tot 6 d 7°C kouder geworden. 

(Bron: 'Two Stable Equilibria of a Coupled Ocean-Atmosphere Model', S. Manabe and 
R.J. Stouffer, Journal of CLimate, \, p. 841, 1988) 



60 

in iiet Noord Atlantisciie gebied aan de atmosfeer afgegeven. Er is aan het Noord Atlan
tische Oceaan oppervlak ook netto verdamping van water: er verdampt meer water dan 
er regen valt. Onder de oppervlakte beweegt zich extra zout en koud water zuidwaarts. 
Het zoute diepe water verspreidt zich over de oceanen, mengt met het daar aanwezige 
water en welt langzaam omhoog. Vooral in de uitgestrekte Stille Oceaan is netto 
neerslag: er valt meer regen dan er water verdampt. Hierdoor wordt de kringloop van 
zout en vocht gesloten. Het patroon van warmte- en zouttransport in de oceanen wordt 
de 'Conveyorbeh' (de transportband) genoemd. Er zijn aanwijzingen dat deze situatie 
niet altijd zo geweest is. Een beetje extra zoet water op de Noord Atlantische Oceaan 
kan de diepe convectie uhschakelen en de Noordelijke Noord Atlantische Oceaan zal 
dan enkele graden afkoelen. Figuur 7 laat twee simulaties zien van de wereldoceaan met 
iets verschillende zoutgehahe van het N . A . gebied. In de 'zoetere' simulatie is de warme 
plek verdwenen en het is tot 6 graden Celcius kouder in de N . A . Onderzoekers menen, 
en hebben daar ook sterke aanwijzingen voor, dat zulke omschakehngen in de circulatie 
van de Noord Atlantische Oceaan in het verleden echt hebben plaatsgevonden. In de 'na
dagen' van de vorige i js t i jd , stroomde (zoet) smeltwater van resten van ijskappen over 
de Atlantische oceaan. Daardoor werd binnen enkele tientaUen jaren het hele poolwaart
se warmtetransport door de Noord Atlantische Oceaan stopgezet, wat resulteerde in een 
sterke afkoeUng van west Europa. 

Behalve zo'n drastische uhschakehng van de conveyorbeh zouden er, volgens de mo
delberekeningen, ook schommelingen in kunnen voorkomen, die khmaatschommehngen 
op tijdschalen van tientaUen tot honderden jaren met zich mee brengen. We weten nog 
niet genoeg van de oceanen (zoals ze nu zijn en hoe ze in het verleden waren) om na te 
gaan of dit soort schommehngen inderdaad voorkomt. Daarom weten we ook niet of 
de stijging van de mondiale temperatuur in deze eeuw, die we in figuur I zien, een na
tuurlijke oorzaak heeft of dat wi j die zelf veroorzaken. 



V E R S L A V I N G E N L I C H A A M S E I G E N O P I A T E N 

door 

J .M. van Ree 

Inleiding 

Verscheidene stoffen die in de natuur vooricomen, vooral in het plantenrijk, kunnen be
schouwd worden als psychoactieve stoffen. Dit zijn stoffen die hun primaire werking mt-
oefenen in de hersenen en daardoor een belangrijke invloed hebben op het gedrag. Psy
choactieve stoffen uit planten worden reeds eeuwen gebruikt om hersenfuncties van zo
wel gezonde individuen als gedragsgestoorde patiënten te beïnvloeden. Behalve voor me
dische doeleinden worden zij gebruikt vanwege hun eufore effecten. De ontstane eufo
rie, een gevoel van welbevinden, zou wel eens een zeer belangrijke oorzaak kunnen zijn 
in het proces dat uiteindelijk uitmondt in het afhankelijk-zijn van de stof. Indien deze 
afhankelijkheid zeer sterk aanwezig is, wordt deze meestal aangeduid met verslaving. 

Een bekende stof uit planten, die zowel binnen als buiten de geneeskunde wordt ge
bruikt, is morfine. Deze stof is een belangrijk alkaloïde van opium, het aan de lucht ge
droogde melksap van de plant Papaver somniferum (de slaapbol). Morfine, dat tot de 
narcotische analgetica behoort, wordt al zeer lang voor diverse therapeutische doelein
den, doch tegenwoordig voornamelijk als analgeticum (pijnstiller), toegepast. Morfine 
vermindert de pi jn en verhoogt de capaciteit van het individu om pi jn te tolereren. De 
oude Grieken waren reeds op de hoogte van het pijnstillende effect van opium, maar zij 
wisten ook dat deze substantie euforie veroorzaakte. Aan deze laatste eigenschap is de 
naam morfine ontleend (Morfeus is de god van de dromen). 

In 1975 werd ontdekt dat in het hchaam, met name in de hersenen, stoffen aanwezig 
zijn die de werking van morfine nabootsen. Dergelijke stoffen worden endorfinen (endo
geen morfine) genoemd. Dit bleken peptiden, kleine eiwitten, te zijn, die verwantschap 
vertoonden met het hypofysaire hormoon (3-lipotropine. De ontdekking van de endorfi
nen heefi in belangrijke mate bijgedragen aan de verspreiding van de opvatting dat pep
tiden invloed kunnen uitoefenen op zenuwweefsel en dientengevolge onder andere ge
drag kunnen beïnvloeden. Dergelijke peptiden worden neuropeptiden genoemd (De 
Wied, 1977). De endorfinen hebben de ideeën betreffende de processen in het hchaam 
die van betekenis zijn voor euforie, afhankelijkheid en verslaving in een nieuw daghcht 
geplaatst. 

Afhankelijkheid en verslaving 

Sommige psychoactieve stoffen geven aanleiding tot afliankelijkheid en verslaving. A f -

Natuurkundige voordrachten Nieuwe Reeks 71. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschap
pij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 18 januari 1993. 
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hankelijkheid van stoffen kan worden gedefinieerd als een toestand die is ontstaan door
dat het individu zichzelf herhaaldelijk een psychoactieve stof toedient en die wordt ge
kenmerkt door een min of meer eenzijdig gedragspatroon van dat individu. Dat ge
dragspatroon is gericht op het verkrijgen van de stof, en de negatieve aspecten van dat 
gedrag worden genegeerd. Indien afhankelijkheid zeer sterk aanwezig is, wordt dat 
meestal aangeduid met verslaving. Hoewel afhankelijkheid ook betrekking kan hebben 
op eten, gokken etc. wordt hier vooral de afhankelijkheid van psychoactieve stoffen be
schreven. De algemene principes van deze afhankelijkheid zijn echter vermoedelijk ook 
van toepassing op andere vormen van afhankelijkheid. 

Verslavingsgedrag komt tot stand door een complexe interactie tussen het individu, 
zijn omgeving en de verslavende stof. Een verslavende stof moet dusdanige karakteristie
ke eigenschappen hebben, dat het individu na incidenteel gebruik de stof regelmatig wil 
nemen. Humaan en dierexperimenteel onderzoek naar verslavingsgedrag is er onder 
meer op gericht deze effecten vast te stellen en nader te analyseren. Een modelsysteem 
dat steeds meer belangsteOing ondervindt is het zelfinjecdegedrag van proefdieren. Hier
bij kan het proefdier, meestal een aap of een rat, zelf bepalen of het de stof wi l toedienen 
of niet. Vooral dit keuze-element dat ook kenmerkend is voor humaan verslavingsge
drag, maakt het zelfinjectiegedrag tot een alleszins aanvaardbaar modelsysteem. Uit on
derzoek naar, met name het intraveneuze, zelfinjectiegedrag is gebleken dat proefdieren 
zichzelf gaan inspuiten wanneer bepaalde psychoactieve stoffen worden aangeboden, 
terwijl dit gedrag niet gezien wordt bij andere psychoactieve stoffen (Van Ree, 1977a,b). 

Stoffen die zelfinjectiegedrag kunnen induceren en handhaven hebben zeer verschil
lende farmacologische eigenschappen. Ze behoren o.a. tot de analgetica (morfine, heroï
ne), sedativa (barbituraten, ethanol), stimulantia (amfetamine, cocaïne) en hallucinoge
nen (fencyclidine). Een gemeenschappelijk kenmerk van deze stoffen is dat de meeste 
in meer of mindere mate aanleiding kunnen geven tot verslavingsgedrag bij mensen. De 
stoffen waarmee geen experimenteel zelfinjectiegedrag is waargenomen, zi jn ook bij de 
mens praktisch niet verslavend. De techniek van de intraveneuze zelftoediening l i jk t der
halve uitermate bruikbaar om stoffen te onderzoeken op hun verslavende eigenschap
pen. Verder kan een nadere analyse van het verslavingsgedrag in dit model inzicht geven 
in de wijze waarop de psychoactieve stof het organisme zodanig beïnvloedt dat versla
vingsgedrag ontstaat. 

Bepaalde prikkels in de omgeving van het individu worden verwerkt tot een antwoord, 
bijvoorbeeld een bepaald gedrag. Niet alleen prikkels die een gedragshandeling oproe
pen, maar ook prikkels die vlak na een gedragshandehng aanwezig zi jn, zi jn van belang 
voor het gedrag. Gebleken is dat bepaalde gedragshandelingen frequenter optreden als 
ze onmiddellijk gevolgd worden door bepaalde prikkels. Deze prikkels werken dus ver
sterkend en worden positieve bekrachtigers genoemd. Voorbeelden van dergelijke prik
kels zijn voedsel en drinken, maar ook een streling en beloningen zoals die tijdens de 
opvoeding worden toegepast. Er bestaan ook negatieve bekrachtigers zoals strafmaatre
gelen, een afkeurende bhk etc. Het gedrag voorafgaande aan een negatieve bekrachtiger 
zal minder frequent gaan optreden. 

Onderzoek met verslavende stoffen heeft duidelijk gemaakt dat toediening ervan als 
poshieve bekrachtiger kan fungeren (Van Ree, 1979). Een gedragshandeling van proef
dieren of mensen neemt in frequentie toe indien die gedragshandehng gevolgd wordt 
door het toedienen van een verslavende stof. Dit principe is de basis van het genoemde 
zelfinjectiegedrag, waarbij proefdieren zichzelf kunnen inspuiten. In deze proefopstel-
hng wordt bijvoorbeeld het neerdrukken van een pedaal gevolgd door een intraveneuze 
injectie met een verslavende stof. Verslavende stoffen kunnen dus fungeren als bekrach
tigende prikkels voor gedrag. 
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Gezien de frappante overeenlconist tussen stoffen die zelfinjectiegedrag bij proefdie
ren kunnen opwekken en waarmee bij mensen verslavingsgedrag is geconstateerd, l i jk t 
de conclusie gerechtvaardigd dat de bekrachtigende eigenschap van een verslavende stof 
een zeer belangrijke factor is voor het ontstaan van verslaving. Hoe sterker deze be
krachtigende eigenschap aanwezig is, des te groter is de kans dat deze stof een dusdanige 
controle over het gedrag gaat uitoefenen dat zich verslavingsgedrag ontwikkeh. 

Hoewel de bekrachtigende werking van een verslavende stof essentieel is voor het ont
staan van verslavingsgedrag, zuUen diverse interne en externe factoren medebepalend 
zijn of een bepaald individu verslaafd raakt en b l i j f t . Externe factoren zijn bijvoorbeeld 
de dosering van de stof (een hogere dosering per injectie leidt tot een sterker zelfinjectie
gedrag (Van Ree, 1977a,b)) en de hoeveelheid werk die verricht moet worden om de stof 
te verkrijgen. Ook vele andere omgevingsfactoren zoals sociale omstandigheden, weer
zinwekkende situaties en vroeger opgedane ervaringen, zuOen een belangrijke rol spelen, 
maar nauwkeurige gegevens hieromtrent zijn nauwelijks beschikbaar. 

Daarnaast zal het verslavingsgedrag beïnvloed worden door veranderingen in het l i 
chaam die door de toegediende stof veroorzaakt worden. Voorbeelden hiervan zijn ver
anderingen in sociaal, agressief en seksueel gedrag en in de stemming (euforie of dysfo-
rie), en de door de stof geïnduceerde tolerantie en hchamelijke afhankelijkheid. Deze 
subjectieve en objectieve effecten van de stof kunnen voor het individu zo belangrijk 
worden, dat ze op zichzelf het verslavingsgedrag min of meer in stand kunnen houden. 

Lichamelijke afhankelijkheid is een toestand van latente, sterk verhoogde prikkel
baarheid van het zenuwstelsel die zich kan ontwikkelen door het frequent toedienen van 
sommige psychoactieve stoffen (b.v. morfine, alcohol). De symptomen van deze 
toestand komen pas te voorschijn indien het gebruik van de stof gestaakt wordt. De aan
wezigheid van de stof zorgt er dus voor dat deze zgn. onthoudings- of abstinentie
verschijnselen zich niet manifesteren. 

Tolerantie komt tot uiting in een verminderde reactie van een biologisch systeem op 
de werking van de stof als gevolg van een eerder contact tussen het systeem en de stof. 
Verondersteld is dat er weinig tolerantie-ontwikkeling is van de bekrachtigende werking 
van verslavende stoffen, maar wel voor andere effecten van de stoffen (b.v. de pijnstil
lende werking van morfine). 

Proefdieronderzoek heeft duidelijk gemaakt dat lichamelijke afliankelijkheid en tole
rantie geen essentiële voorwaarden zijn voor het ontstaan van verslavingsgedrag en dat 
deze fenomenen geen belangrijke invloed uitoefenen op de bekrachtigende werking van 
verslavende stoffen. Dit betekent echter niet dat deze, door de stof veroorzaakte adaptie
ve veranderingen in het lichaam geen invloed hebben op het verslavingsgedrag (Van Ree, 
1977a,b; 1979). Wat betreft de in het lichaam aanwezige factoren die betrokken zijn bij 
verslavingsgedrag is weinig bekend. Tot deze factoren behoren o.a. dopamine en endor
finen. 

Endorfinen 

Morfine heeft een sterk pijnstillende werking en kan aanleiding geven tot verslavingsge
drag. Vele pogingen zijn ondernomen om aan morfine verwante stoffen te synthetiseren, 
die wel pijnstillend maar niet verslavend werken. Hoewel deze pogingen niet erg succes
vol zijn geweest, heeft dit onderzoek geleid tot de veronderstelhng dat in het hchaam een 
specifieke morfinereceptor aanwezig is. Morfine zou zich aan deze receptor - een com
plex eiwitmolecule - kunnen binden, waardoor de configuratie van de receptoren veran
dert met als gevolg een serie van opeenvolgende reacties, die uiteindelijk leiden tot een 
biologisch effect. Een morfinemolecule past op zijn receptormolecule als een sleutel in 
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een slot. In het begin van de zeventiger jaren werd aan de reeds bestaande evidentie van 
het bestaan van opiaatreceptoren toegevoegd de ontdekking dat opiaten zich specifiek 
binden aan hersenhomogenaten. 

Spoedig na deze vondst heeft men zich afgevraagd waarom in het lichaam receptoren 
aanwezig zijn voor een stof uit planten, dus in wezen een hchaamsvreemde stof. Is het 
niet aantrekkelijk te veronderstellen dat deze receptoren geactiveerd kunnen worden 
door in het hchaam aanwezige stoffen, dus endogene substanties. Deze veronderstelling 
is in overeenstemming met het idee dat het lichaam controle kan uhoefenen over pi jn . 
In 1975 zijn de eerste van dergelijke stoffen uit hersenweefsel geïsoleerd en gekarakteri
seerd. Z i j werden enkefalinen ('uit het hoofd') genoemd en bleken peptiden (kleine eiwh-
ten) van v i j f aminozuren te zi jn. Spoedig daarna zijn verschillende andere peptiden geï
soleerd, die de werking van morfine nabootsen. De verzamelnaam van deze stoffen is 
endorfinen (endogeen morfine). 

De tot nu toe geïsoleerde endorfinen behoren tot drie verschillende systemen (Akil 
e.a., 1984). In elk systeem wordt een groot voorlopermolecule van ongeveer 240 amino
zuren geproduceerd (tabel 1). Door de invloed van enzymen ontstaan uit het voorloper
molecule de verschillende endorfinen. De drie systemen worden pro-opiomelanocortine, 
pro-enkefahne en pro-dynorfine genoemd. Het pro-opiomelanocortine komt voor in de 
voor- en middenkwab van de hypofyse, maar ook in bepaalde zenuwbanen in de herse
nen met uitlopers in het limbisch systeem en in de hersenstam en in perifere zenuwbanen. 
Dit systeem levert de hormonen corticotropine (ACTH) en ^-lipotropine (|3-LPH). 
/3-LPH is de voorloper van a-, /3- en 7-endorfine. Het pro-enkefaline-systeem is aanwe
zig in het bijniermerg en wijdverspreid in korte zenuwbanen in de hersenen. Dit systeem 
bevat de enkefahnen, die in de hersenen waarschijnlijk een neurotransmitterrol vervul
len. Het pro-dynorfine is het voorlopermolecule van dynorfine en komt voor in de ach
terkwab van de hypofyse en onder meer in de hippocampus. 

Behalve verschillende endorfinensystemen, blijken er ook verschillen typen opiaatre
ceptoren te bestaan (o.a. ix, 5 ,K). Verondersteld is dat de verschihende endorfinen met 
een bepaalde mate van selectiviteit de genoemde drie typen opiaatreceptoren kunnen ac
tiveren (Wood, 1982). 

Ingespoten in het hersenvocht van proefdieren veroorzaken de endorfinen effecten die 
sterk overeenkomen met die welke door morfine worden opgewekt (Van Ree & De Wied, 
1979). Vooral )3-endorfine bleek sterk werkzaam te zijn. De andere, kortere endorfinen 
zijn minder potent, waarschijnlijk omdat deze sneller worden afgebroken. Voorbeelden 
van de door |3-endorfine veroorzaakte effecten zijn pijnstilhng, hypothermic, immobih-
satie en spierstijfheid. Het opiaatachtige karakter van deze effecten werd bevestigd door 
aan te tonen dat specifieke opiaatantagonisten, zoals naloxon, de effecten kunnen op
heffen. Herhaalde toediening van morfine leidt tot tolerantie, waardoor het pijnstillende 
effect vermindert, tot hchamelijke afhankehjkheid, waardoor onthoudingssymptomen 
ontstaan na het staken van de toediening en tot experimenteel verslavingsgedrag. 

Deze verschijnselen zijn ook waargenomen na herhaalde toediening van /3-endorfine. 
Opgemerkt dient te worden dat de genoemde effecten van |8-endorfine uhsluitend zicht
baar zijn na het toedienen van relatief hoge doseringen, en dat derhalve sprake is van 
farmacologische werkingen. 

Naast de morfine-achtige werkingen van de endorfinen is vastgesteld dat deze stoffen 
een zeer belangrijke invloed hebben bij adaptief, d.w.z. aanpassingsgedrag. Deze in
vloed wordt kennelijk niet gemedieerd door opiaatreceptoren, omdat naloxon dit effect 
niet kan verhinderen. Op grond van deze en andere waarnemingen is verondersteld dat 
de endorfinen betrokken zijn bij motivationele processen. Een interessante vondst is dat 
een bepaald endorfine (nl. 7-endorfine) naast een opiaatachtige invloed gedragseffecten 
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bij proefdieren veroorzaalct die oolc gezien worden na behandeling met neuroleptica 
(stoffen die klinisch worden toegepast om psychotisch gedrag te behandelen). Deze 
neurolepticum-achtige werking is nog sterker aanwezig bij brokstukken van 7-endorfine, 
die de opiaatachtige werking missen (De Wied, 1979). 

Endorfinen en verslaving 

De morfine-achdge invloed van endorfinen is aanleiding geweest te veronderstellen dat 
deze peptiden betrokken zouden zijn bij verslavingsgedrag en met name van opiaten. Ge
vonden werd dat endorfinen en vooral iS-endorfine zelfinjectiegedrag konden opwekken 
indien deze peptiden ingespoten werden in de hquor cerebrospinahs van ratten (Van Ree, 
1983). Er ontstond hetzelfde gedrag indien op deze wijze heroïne (een aan morfine ver
wante stof, die sterk verslavend werkt) werd aangeboden. De endorfinen kunnen dus 
kennelijk als bekrachtigers van gedrag fungeren. 

Omdat deze stoffen in de hersenen geproduceerd worden, zijn ze mogelijk betrokken 
bij fysiologische processen die van belang zijn voor het werkingsmechanisme van be
krachtigers. Een aanwijzing hiervoor is de bevinding dat de opiaat-antagonist naloxon 
het zelfstimulatiegedrag vermindert. Dit gedrag wordt waargenomen bij proefdieren 
waarbij een elektrode op een bepaalde plaats in de hersenen is aangebracht en die door 
het neerdrukken van een pedaal zich via die elektrode een elektrisch stroompje toedie
nen. Gebleken is dat proefdieren zichzelf gaan stimuleren indien bepaalde, specifieke 
structuren in de hersenen gestimuleerd worden. Deze techniek wordt veelvuldig toege
past om na te gaan welke hersenstructuren betrokken zijn bij de bekrachtigende werking 
van prikkels. 

Endorfinen zijn dus naast andere stoffen zoals dopamine betrokken bij het zelfstimu
latiegedrag en derhalve waarschijnlijk van belang voor de werking van bekrachtigers. 
Deze betrokkenheid en de vondst dat (3-endorfine zelfinjectiegedrag kan opwekken, 
doen vermoeden dat endorfinen van betekenis zouden kunnen zijn niet alleen voor ver
slaving aan opiaten, maar ook voor verslaving aan andere psychoactieve stoffen. Deze 
hypothese is het laatste decennium nader geëvalueerd. 

Veranderingen in gehaltes aan endorfinen in bloed en/of hersenvocht zijn waargeno
men bij heroïne- en alcoholverslaafden en na het roken van tabak. Verder is gevonden 
dat de opiaat-antagonist naloxon een verandering veroorzaakt in het roken van tabak, 
alsmede van het subjectief genot van dit roken. Deze gegevens ondersteunen de hypothe
se dat endorfinen betrokken zouden kunnen zijn bi j verslavingen aan diverse stoffen. 

In een standaardprocedure waarin het aanleren van verslavingsgedrag bij ratten ge
toetst kan worden, is nagegaan welke invloed endorfinen hebben op het ontstaan van 
verslavingsgedrag aan cocaïne. De invloed van endorfinen werd geblokkeerd door het 
tóèdienen van een opiaat-antagonist. Gevonden werd dat bij dieren, waarbij de endorfi
nen hun werking niet konden uitoefenen, hun gevoehgheid voor de verslavende werking 
van cocaïne verminderd was. Dit zou kunnen betekenen dat stimulatie van de endorfinen 
gepaard gaat met een verhoogd risico voor verslaving (De Vry e.a., 1989). Regelmatig 
cocaïne of heroïne gebruik leidde tot een verlaging van de hoeveelheid /3-endorfine in 
limbische hersenstructuren, hersengebieden die te maken hebben met het gevoelsleven 
(Sweep e.a., 1989). Deze invloed op ^3-endorfine was met name aanwezig op het mo
ment, dat de dieren begonnen aan hun dagelijkse periode van het toedienen van de ver
slavende stof. Ook andere gegevens duiden erop dat endorfinesystemen betrokken zijn 
bij de ontwikkehng van verslavingsgedrag. Volwassen dieren, die voor de geboorte aan 
morfine waren blootgesteld, bleken gevoeliger voor de verslavende werking van cocaïne 
en heroïne (Ramsey en Van Ree, 1990). 
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Het ontwikkelen van diermodellen van alcoholverslavingsgedrag is meer problema
tisch gebleken dan dat van heroïne en cocaïne verslaving. Een veelal gesteld criterium 
is dat, ter vergelijking met menselijk gedrag, alcohol door dieren oraal genuttigd dient 
te worden. Vri jwil l ig aanleren van orale alcohol zelftoediening bij knaagdieren verloopt 
moeizaam, waarschijnlijk vanwege aversieve smaak-, reuk- en spijsverteringskanaal
effecten. Rhesus-apen gaan echter wel spontaan alcohol drinken en vertonen het daarbij 
behorende alcoholgerichte gedrag, indien hun de vrije keuze gelaten wordt tussen drink
water en een alcoholoplossing. Binnen enkele dagen drinken rhesus-apen al meer dan 
1 hter van een 2% ethanol oplossing per dag. Gedurende regelmatig alcoholgebruik (lan
ger dan 6 maanden van dagelijks gebruik) is bij deze apen het effect onderzocht van en
kele dagen (1, 2 en 7 dagen) alcoholonthouding (Kornet e.a., 1990). Het drinken van al
cohol was direct na het opheffen van de alcoholonthouding toegenomen vergeleken met 
de inname tijdens vrije alcoholbeschikking. Deze toename was groter bij een langere ont-
houdingsduur en hield langer aan. Een sterke motivatie voor alcoholgebruik gepaard 
met een hoge inname na een (zelfs langere) periode van onthouding, is een kenmerk van 
alcoholverslaving bij de mens (terugval). Het gedrag van de apen na alcoholonthouding 
l i jk t hiermee sterk overeen te komen. Onderzocht is de invloed van een opiaat-antagonist 
bij apen tijdens ononderbroken beschikbaarheid van alcohol en water en na 2 dagen 
alcoholonthouding (Kornet e.a., 1991). In beide situaties werd gevonden dat de opiaat
antagonist de consumptie van alcohol verminderde. De dieren die getest werden na alco
holonthouding bleken gevoehger voor de opiaat-antagonist te zijn dan de dieren die on
onderbroken de beschikking hadden over alcohol. Hieruit kan geconcludeerd worden 
dat endorfinen betrokken zijn bi j het alcoholverslavingsgedrag van apen en mogelijk van 
belang zijn voor de terugval in het verslavingsgedrag na een periode van onthouding. 

Recent is een aantal waarnemingen bij de mens gedaan die de uitkomst van het proef
dieronderzoek ondersteunen. Verandering in de gehaltes van /3-endorfine in het hersen
vocht zijn gevonden bij alcohohsten tijdens abstinentie en in personen met een verhoogd 
famihair risico voor verslavingsgedrag. Verder bli jkt een opiaat-antagonist een gunstige 
werking te hebben op het drinken van alcohol bij alcohohsten (VolpiceUi e.a., 1992; 
O'Malley e.a., 1992). Met name werd geconstateerd dat alcoholisten die behandeld wer
den met een opiaat-antagonist in staat zijn na een aantal consumpties te stoppen, een 
gedrag dat vrij ongebruikelijk is voor een alcoholist en mogelijk verband houdt met de 
hierboven vermelde effecten van de opiaat-antagonist op de terugval bi j apen. Nader on
derzoek zal duidelijk moeten maken of en in hoeverre opiaat-antagonisten bruikbaar 
zijn bij de behandehng van alcohohsme. 

Endorfinen en euforie 

Opium en morfine hebben een sterk euforiserende werking. Euforie is het gevoel zich 
wel te bevinden. De door opiaten versterkte euforie, die kan overgaan in extase, een 
toestand van buiten zichzelf te zijn, zou een belangrijke factor zijn bi j de verslavende 
werking van morfine-achtige stoffen, zoals heroïne. Hetzelfde zou kunnen gelden voor 
de endorfinen. 

Fysiologisch gezien zouden de endorfinen betrokken kunnen zijn bij 'fysiologische' 
euforie, een gevoel van welzijn. Een dergelijk gevoel is bijvoorbeeld aanwezig na een 
goede prestatie, f i j n sociaal contact, lekker eten of bevredigend seksueel contact. Er zijn 
inderdaad enige aanwijzingen dat endorfinen een rol spelen bij genoemde gedragingen. 
/3-Endorfine bevordert het sociaal contact van proefdieren, met name het intieme con
tact en opiaat-antagonisten remmen bijvoorbeeld het speelgedrag van jonge dieren. Ver
der zijn endorfinen betrokken bij eetgedrag en het seksuele gedrag. Als zodanig zouden 
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de endorfinen van belang kunnen zijn voor het geestelijk welbevinden. 
Indien er een vloeiende overgang is tussen euforie en extase, waarbij endorfinen een 

belangrijke rol spelen, zou dit kunnen leiden tot de opvatting dat verslaving aan de in 
het lichaam voorkomende endorfinen mogelijk is en dat situaties waarbij endorfinen 
weUicht in verhoogde mate worden afgegeven (sportprestaties, lekker eten) verslavend 
kunnen werken. Er ontstaat dan gedrag dat erop gericht is frequent in die situatie te ge
raken ongeacht de nadehge gevolgen (zoals obesitas bij te veel voedselopname). Een 
voorbeeld van een mogelijke verslaving aan eigen endorfinen is verslaving aan gokken, 
dat gepaard gaat met typische verschijnselen die ook bij opiaatverslaving voorkomen. 
Reeds vermeld zijn de aanwijzingen dat bij verslavingen aan niet-opiaatachtige stoffen, 
zoals alcohol, de endorfinen een rol zouden kunnen spelen. 

Nabeschouwing 

Verslavingsgedrag is een complex gedrag. Het wordt beïnvloed door vele externe en in
terne variabelen en wordt vergezeld door veranderingen in perifere en centrale homeo-
statische functies. Als het eenmaal ontwikkeld is, wordt het gedrag in belangrijke mate 
gecontroleerd door de bekrachtigende werking van de verslavende stof. Het leidt vaak 
tot een sociaal en psychisch disfunctioneren van het individu en is moeilijk therapeutisch 
te behandelen. Deze behandeling is meestal symptomatisch omdat onze kennis omtrent 
de oorzaak van verslavingsgedrag gering is. Vooral van de mechanismen in de hersenen 
die bijdragen tot het proces waarbij een verslavende stof controle verwerft over het ge
drag van een bepaald individu is weinig bekend. 

Endorfine-systemen in de hersenen zijn kennelijk betrokken bij verslavingsgedrag. De 
endorfinen induceren experimenteel verslavingsgedrag en zijn mogelijk van betekenis 
voor verslavingen aan niet-opiaatachtige stoffen en verslavingen waarbij psychoactieve 
stoffen niet op de voorgrond staan. Een veranderde beschikbaarheid van de endorfinen 
zou dus kunnen bijdragen tot het ontstaan en handhaven van verslavingsgedrag. 

Gepostuleerd is dat endorfinen fysiologisch betrokken zijn bij euforie, een gevoel van 
welbevinden. De resultaten van het beperkte onderzoek, dat tot nu toe hieromtrent ver
richt is, zijn niet in tegenspraak met deze hypothese. Overmatige versterking van deze 
fysiologische euforie zou kunnen leiden tot extase, een pathologische toestand, die in
dien deze regelmatig optreedt, aanleiding zou kunnen geven tot verslavingsgedrag. 

Het identificeren van stoornissen in de hersenstofwisseling van verslaafden en het 
daarna corrigeren van deze stoornissen, kan weUicht leiden tot een meer doelgerichte 
therapie van verslaving. Het is te verwachten dat in de komende decennia de informatie 
betreffende de betrokkenheid van verschillende stoffen zoals de neuropeptiden bij de 
aanpassing van het individu aan zijn omgeving sterk zal toenemen. Dit zal consequenties 
hebben voor de therapie van die psychopathologische stoornissen waarbij het zich niet 
of verkeerd aanpassen aan de omgeving op de voorgrond staat, zoals dat waarschijnlijk 
ook het geval is bi j ontstaan en handhaven van verslavingsgedrag. 
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Tabel 1. Overzicht van de verschiUende endorfinesystemen in het lichaam en hun moge
lijke relatie met de verschillende opiaatreceptoren (az = aminozuren) 

endorfinen 

Pro-opiomelanocortine 

(245 az) 

a-endorfine (16 az) 
7-endorfine (17 az) 
/3-endorfine (31 az) 

Pro-enkefaline 

(239 az) 

(Met)-enkefahne (5 az) 
(Leu)-enkefaUne (5 az) 
heptapeptide (7 az) 
octapeptide (8 az) 

Pro-dynorfine 

(236 az) 

dynorfine (8 az) 
/3-neo-endorfine (9 az) 
a-neo-endorfine (10 az) 
dynorfine (17 az) 
'groot' dynorfine (29 az) 

beginstructuur Tyr-Gly-Gly-Phe-Met .. Tyr-Gly-Gly-Phe-Met(Leu) Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu ... 

prototype /3-endorfine 

opiaat receptor (6) 

Met/Leu-enkefaline dynorfine 

K 



D E K O S M I S C H E B E T E K E N I S VAN D E L A B O R A T O R I U M A S T R O P H Y S I C A 

door 

J .M. Greenberg 

Kometen hebben reeds lang de mensen gefascineerd. Z i jn zij een teken van de duivel of 
brengen zij geluk? Er is niets mystieks aan kometen - zoals met alles het geval is zijn 
zij zowel goed als kwaad. Kometen hebben ongetwijfeld leven op aarde vernietigd. Maar 
zeer waarschijnlijk waren zij ook de oorspronkelijke bron van leven. 

Natuurlijk was de werkelijk grote komeet Halley, zoals hij zich in 1910 vertoonde, een 
van de meest spectaculaire. H i j bedekte 30 graden van de hemel. In de jaren 50 ontwik
kelde Prof. Whipple van de Harvard Universiteit de eerste theorie over een waterijs sa
menstelling van de kernen van kometen. Gelijktijdig kwam Prof. Oort, hier in Leiden, 
met het bewijs dat kometen, na hun geboorte aan de buitenkant van het zonnestelsel, 
verweg geworpen worden en in een gebied blijven dat 50-100 duizend keer verder van 
de zon is dan de aarde. Vermoedelijk 10-100 miljard kometen bleven 'koud' bewaard 
in een wolk -de Oort wolk-, zelfs nadat de aarde en de zon waren gevormd. Dit soort 
ideeën maakt dat wij geloven dat kometen de meest primitieve hchamen in het zonnestel
sel zi jn. Door velen wordt aangenomen dat een gedetailleerde analyse van de kern van 
een komeet het mogelijk zal maken het materiaal te reconstrueren dat de zon en de pla
neten heeft gevormd. En als een theorie, die ik onderschrijf, correct is, zullen we in staat 
zijn niet aheen de chemische bouwstenen te herkennen waaruh leven op aarde voort
kwam, maar ook in staat zijn de klok terug te draaien naar een punt dichtbij de oor
sprong van het heelal. Ik wil U eraan herinneren dat, als ik spreek over een komeet, ik 
zijn kern bedoel en niet de indrukwekkende staart, die slechts zichtbaar is als de komeet 
het binnenste van het zonnestelsel nadert en verhit wordt door de zon die gas en stof van 
zijn oppervlak losmaakt. 

Ik zal vanavond proberen U langs een pad te leiden dat begint bij de ruimte tussen de 
sterren en gaat naar een model van kometen dat inderdaad zal laten dien hoe kometen 
een W I N D O W TO T H E UNIVERSE kunnen zijn. 

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe Reeks 71. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschap
pij voor Natuurkunde 'Dihgentia' te 's-Gravenhage op 1 februari 1993. 
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Fig. 1 

Op deze foto ziet U de Orion nevelvlelc vlalcbij ais voorbeeld van gas- en stofwolken. 
Orion is een voorbeeld van een gebied waar nieuwe sterren geboren worden in de wol
ken. Alle ruimte is gevuld met gas en stof en het wordt heel ongelijk door onze melkweg 
verdeeld. Maar in het algemeen concentreert het zich aan de binnenkanten van de spi
raalvormige armen van een melkweg als de onze. 

Figuur 1. 
De Orion nevel is een gebied met dicht gas en stof waar sterren geboren worden. 

Figuur 2. 

Het spiraal melkwegstelsel M51 van voren gezien. 
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Fig. 2 

Onze Melkweg moet op een grote afstand er zo uitzien voor sommige waarnemers, geze
ten op een planeet die om een ster in een andere melkweg beweegt die ook zo'n 100 mil
jard sterren bevat als de onze. De ononderbroken l i jn laat zien hoe radiosterrekundigen 
uit Dwingeloo het meest dichte gas (meest waterstof) in kaart brachten. 
Het is duidelijk dat het licht van de sterren volledig wordt geblokkeerd in de centrale 
fase. 

Maar wat maakt de wolken donker - wat verbergt de sterren? Wolken worden gemeten 
in 'parsecs' (Pleiaden), en een parsec is 200 duizend maal de afstand tussen de aarde en 
de zon. Hier is een schematisch afbeelding van onze Melkweg stelsel en waar wi j wonen. 

Figuur 3. 

Deze figuur toont de relatieve plaats van onze zon tussen de 100 miljard sterren die elke 
200 miljoen jaar rond het centrum van onze Melkweg draaien. 

Fig. 3 

Hoewel de ruimte tussen de sterren erg leeg is - misschien slechts een paar stofdeeltjes 
in een kamer van deze afmetingen - zijn de afstanden groot. Verder blokkeren de in-
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terstellaire deeltjes zeer efficiënt licht, op de manier van rookdeeltjes van een sigaret. 
Hoe groot zijn deze stofdeeltjes en hoe veel van onze Melkweg is in het stof? Uit de 

manier waarop het stof het hcht van de sterren blokkeert - het rood makend op dezelfde 
manier als de aerosols in de atmosfeer de zon rood maken als die vlak boven de horizon 
is - kunnen we afleiden dat het grootste deel van het stof slechts enige tienduizendste de
len van een centimeter groot is. En van de hoeveelheid licht van de sterren die geblok
keerd wordt kunnen we afleiden dat de hoeveelheid stof ongeveer eenduizendste van de 
totale massa van onze Melkweg is. Stel U eens voor dat dit ongeveer de verhouding is 
van de massa van alle planeten in onze zonnestelsels (meestal in Jupiter) ten opzichte van 
de massa van de zon. Daarom is er meer materiaal in het stof dan in aUe planeten in 
de Melkweg. 

Maar, waar bestaan de stofdeeltjes uit? 
Op tabel 1 laat ik U de meest overvloedig in onze Melkweg aanwezige chemische ele

menten zien die zo kunnen worden gecombineerd dat ze vaste deeltjes vormen. 

H 1 Mg 0.399(-4) 
He 0.068 Si 0.376(-4) 
C 4.17(-4) S 0.188(-4) 
N 0.87(-4) Fe 0.338(-4) 
O 6.92(-4) 

Welke chemische combinaties zijn er in het stof? Op de volgende figuur toon ik een 
voorbeeld van infrarode absorptiespectra van stof gezien in de richting van de Orion ne
vel en van stof gezien als we naar het centrum van onze Melkweg kijken. 

Figuur 4. 
Infrarood absorptiespectra 
van het stof dat de Orion ne
vel verduistert (boven) en het 
stof dat het centrum van de 
Melkweg verduistert (bene
den). De absorptie bij onge
veer 10 microns is karakte
ristiek voor kleine rotsdeel
tjes. De absorptie bij onge
veer 3 microns is karakte
ristiek voor ijs. De kleine ab-
sorptiestructuur in de buurt 
van ongeveer 3.4 micron 
wijst op de aanwezigheid van 
organische molekulen op de 
stofdeeltjes. 
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Fig. 4 

De infrarode signaturen van ijs en silicaten worden in het bovenste deel gezien maar in 
het onderste ontbreekt het ijs. Deze weinig betekenende absorptie laat zien dat een groot 
deel van het stof de vorm heeft van het soort molekulen die zijn zoals die in levende din
gen, enkelvoudige en ingewikkelde organische molekulen. Hoe kunnen zulke molekulen 
in de ruimte worden gemaakt? Dit is een zeer interessant en belangrijke verhaal dat ik 
in het kort zal vertellen. Kleine sihcaatdeeltjes worden in koele sterren gemaakt en in de 
ruimte geblazen. Z i j worden snel koud en alle gassen in de wolken die kunnen condense
ren, doen dat dan ook - net zoals ijsbloemen 's winters op de ruiten. Z i j vormen een 
mantel of laag van bevroren, heel eenvoudige molekulen op de microscopische zandker-
nen. 

Fig. 5 

Daar verandert de hchtenergie van veraf gelegen sterren langzaam volgens onze normen, 
maar snel vergeleken met t i jd in de ruimte, de eenvoudige in complexe molekulen door 
ze eerst te breken en dan opnieuw te combineren. Dit leidt tenslotte tot meer en meer 
organische molekulen, dat zijn molekulen die voornamelijk uit koolstof bestaan. We 
noemen dit photocheinie. 

Figuur 5. 

Enicelvoudige molekulen in stof worden gebroken door ultraviolet licht. De brokstukken 
(radicalen) kunnen zich weer samenvoegen om meer complexe molekulen te vormen. 
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Het is te moeilijk dit theoretisch te bestuderen dus brengen we de ruimte in ons labora
torium. In Leiden zijn we al veel jaren experimenten aan het doen die tonen hoe stof 
in de ruimte wordt gemaakt en vergelijken we wat we maken met wat we waarnemen. 
Over dit onderwerp zijn al verschillende internationale bijeenkomsten gehouden. 

Fig. 6 

Hier ziet U hoe onze apparatuur er uit ziet. Er is een vacuümkamer waarin een koud 
oppervlak is, net zo koud gemaakt door een hehum koelapparaat als interstellair stof. 
Er is een lamp die het ultraviolette licht produceert zoals het hcht van warme sterren. 
Eenvoudige gassen worden over het koude oppervlak geleid en daar gebombardeerd met 
ultraviolette fotonen. Hier op deze volgende foto ziet U de complexe organische moleku
len die we gemaakt hebben - we noemen dit onze gele stof. 

Laboratory Interstellar 

Figuur 6. 

Dit laat zien hoe in het laboratorium de photochemische evolutie van interstellar stof 
wordt onderzocht. 
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Fig. 7 

Dit organisclie materiaal is veel minder vluchtig dan de molekulen waarmee we begon
nen zijn en kan temperaturen hoger dan die van kokend water overleven. Op de volgende 
figuur zien we een vergelijking met waarnemingen. 

Figuur 7. 

Het gele kamertemperatuurresidu dat overblijft van een photochemisch gemodificeerd 
ijsmengsel. 

Fig. 8 

Op tabel 2 kunt U zien dat we werkelijk in detail kunnen uitvinden wat sommige van 
deze molekulen in het gele stof zijn en sommige onder U zuUen misschien zien dat zulke' 
bouwstenen voor leven als aminozuren een deel van het interstellaire stof z i jn . 

Tabel 2 Products f rom the photolysis of CO. 'HjOiNHj mixtures at 10 K" 
Compound Formula Amount' '(%) 

1. Ethylene glycor HOCH2CH2OH 4 . 6 ± 4 . 4 
2. Lactid acid'' CH^CH(0H)C02H 21 ± 1 7 
3. Glycohc acid HOCH2CO2H 24 ± 1 2 
4. 3-Hydroxypropionic acid H O C H j C H j C O j H 0 .76±0 .52 
5. Formamidine HCNHCNHj) 0 .10±0 .18 
6. 2-Hydroxyacetamide HOCH2CONH2 17 ± 1 0 
7. Hexamethylene tetramine 1.2±1.4 
8. Urea NH2CONH2 2 . 2 ± 6 . 2 
9. Biuret NH2CONHCONH2 0 .50±0 .96 

10. Oxamic acid NH2COCO2H 0.09 ± 0 . 2 0 
11. Ethanolamine HOCH2CH2NH2 0 .38±0 .57 
12. Glycerol HOCH2CH(OH)CH20H 4.4 + 2.5 
13. Glycine NH2CH2CO2H 0 .27±0 .51 
14. Oxamide NH2COCONH2 0 .13±8 .6 
15. Glyceric acid HOCH2CH(OH)C02H 5 .9±5 .6 
16. Glyceramide HOCH2CH(OH)CONH2 15±10 
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; , ^ ^ ^ I Infrarood spec!rum van het 
; VS . , . - I residue vergeleken met 

5 . 1 0 - • ' - J . M , ° 

het waargenomen spectrum 
van interstellair stof. 

a.32- ' ^ ^ , ; . : . > h-^.n 
I . S 2.i Ï . 0 3.1 3.A 3.6 3.a t.fl 

a The approximate ratio of CO;H20:NH3 was 5:5:1 in the condensed phase, 
b The average of 10 analyses. The yields given in percent based on the response of the 
mass spectrometer assuming the same sensitivity for each compound. The error is given 
at the 95% confidence level. 
c It was not possible to determine i f the ethylene glycol observed using ' 'CO contains 

d Isotopic labelhng studies have shown lactic acid to be a contaminant and not a photo-
product. 

Het infrarood spectrum van een ster kan erg ingewikkeld zi jn. Eerst kunnen wi j een ver
gelijking maken met een koud mengsel van simpele molekulen. Maar het waargenomen 
spektrum vereist de effekten van uhraviolette bestraling en ook opwarming zoals gezien 
in deze drie beelden. De vergelijking tussen het laboratorium spektrum en het spektrum 
van de ster is duidelijk. 

Fig. 9 
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Figuur 9. 
Detaü van het waarge
nomen spectrum van 
een pas geboren ster 
vergeleken met het labo
ratoriumspectrum van 
een ultraviolet bestraald 
ijsmengsel van water, 
methaan, ammonia en 
zwavelwaterstof. 
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D I F F U S E C L O U D G R A I N . 

0.01 Mm 
P R E C O M E T A R Y G R A I N porticles 

Figuur 10. 

Een typisch /(em-mantel interstellair stofdeeltje zoals dat zich bevindt tussen ons en het 
melkwegcentrum en in de protosolaire nevel. 

Fig. 10 

In deze figuur krijgt U een algemene indruk van typisch intersteUah stof zoals het in de 
ruimte voorkomt. 

Ik moet hier vermelden dat, tenzij een stofwolk of een gaswolk een ster wordt, een 
typisch stofdeeltje verschiUende keren in en uit stervormende gebieden gaat voordat het 
opgenomen wordt in een ster of een zonnestelsel. De gemiddelde leeftijd van een stof
deeltje is 5 miljard jaar voordat het zijn identiteh verliest. 

De stof- en de gaswolk die door condensade ons zonnestelsel vormden, hebben dat 
ongeveer AVi miljard jaar geleden gedaan. Dit is de leeftijd van de zon en onze aarde. 
Het is natuurlijk ook de leeftijd van de kometen die tegelijkertijd zijn gevormd. Dit bete
kent dat, als kometen van stof gemaakt zijn en het stof bewaren, een stuk van een ko
meet, die zelf AVi miljard jaar oud is, in zich deeltjes heeft die 5 miljard jaar daarvoor 
zijn gemaakt. Dit brengt ons 10 miljard jaar terug, wat dichterbij de t i jd is van de 'big 
bang'. 

Laten we nu bekijken hoe een komeet er uit zou zien als wij hem van intersteUair stof 
maakten. Zouden we zijn waargenomen eigenschappen kunnen voorspellen? Hier ben 
ik zo ongeveer de laatste 15 jaar mee bezig geweest. 

Toen de wolk van stof en gas gecondenseerd was en de planeten had gevormd, konden 
de stofdeeltjes beginnen samen te klonteren. 

Fig. 11 

Hier ziet U hoe kometen gevormd zouden kunnen worden door het hiërarchisch samen
klonteren van stof. Het stof, zoals hier afgebeeld, wordt prekometaire korrels genoemd, 
waar in de laatste fase al het te condenseren gas tot stof bevroren is samen met heel f i j n 
stof dat ook in de ruimte voorkomt. 
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Figuur 11. 
De opeenvolgende stappen in de formatie van /(ometen door het samenklonteren van in
terstellaire stofdeeltjes. 

Merk op dat liet niet-vluclitige deel van een komeet - zijn stof - niet alleen uit silicaten 
bestaat (zoals vroeger werd gedacht) maar grotendeels organisch is. Toen de Vega en Gi
otto satellieten langs de komeet Halley vlogen, was een van de zogenaamd verrassende 
(maar voorspeld door het intersteUair stof model) resultaten dat een groot deel van het 
stof bestond uit C, N en O en niet uit Si, Mg en Fe. Inderdaad bevestigden gedetaUleerde 
analyses van dit experiment door de voornaamste onderzoekers dat de 'organische delen' 
mantels zijn op de 'rotsige kernen'. 

Fig. 12 

Hier ziet U een model dat ik liet maken van een stuk van een komeet waar de interstellai
re stofdeeltjes ongeveer 30 duizend keer zijn vergroot. De werkelijke grootte van deze 
klomp zou ongeveer v i j f tienduizendste van een centimeter zijn zodat er ongeveer 100 
miljard van deze zouden zijn in de kern van een komeet. Met dit model voorspelden we 
dat kometen voor 80% poreus zijn en zo is het nu ook waargenomen. Als het stof van 
een komeet de kern verlaat, verlaat het die in alle maten, waarvan sommigen zouden zijn 
als de grote individuele kernmanteldeeltjes en andere corresponderen met de heel kleine 
deeltjes die ik reeds noemde. 
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Figuur 12. 

Model van een deel van een konieetkern. Zoals geloond bestaal hij uit 100 modale in
terstellaire stofdeeltjes, heeft 80% lege ruimte ertussen, en heeft een doorsnee van onge
veer 5 microns. 

De verdeling van de afmetingen zoals gemeten door ruimte experimenten op Vega en 
Giotto bestaat uit veel deeltjes met massa's gelijk aan die van individuele interstellaire 
stofdeeltjes. 

Misschien is het niet verbazingwekkend dat de niet-vluchtige deeltjes van het interstel
laire stof bewaard zijn gebleven in kometen. Maar we hebben ook overtuigend bewijs 
dat zelfs de vluchtige componenten bewaard zijn gebleven in de verhoudingen die te ver
wachten waren als zij zouden zijn gemaakt of samengegroeid in de interstellaire ruimte. 
Ondersteuning voor het idee dat het stof koude verzamelde om kometen te vormen en 
al 4'/2 miljard jaar koud is gebleven, wordt aangetoond in samenhang met waarnemin
gen van de gasmolekulen van de komeet Halley (en ook van enkele andere kometen). 

Tenslotte voorspelde het stofmodel dat de kern van de komeet Halley zwart en erg po
reus zou zijn, wat allebei bevestigd is door waarnemingen in 1986 toen een kometenkern 
voor de eerste keer is gezien. 
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Figuur 13. 

Giotlo folo van komeet Halley - een zeer donker aardappelvormig voorwerp van onge

veer 7 kilometer lengte (ongeveer de helft van de afstand Leiden-DiUgentta). 

Fig. 13 

Als we ooit eens op een komeet kunnen landen, bli jkt hij er misschien zoals dit uh 
te zien. 

Fig. 14 

Het feit dat kometen gemakkelijke gebroken worden, wordt op deze foto van de komeet 
West getoond. 

4 

Figuur 14. 

Hoe het oppervlak van een komeet er uit kan zien als men op een komeet staat. Eigenlijk 
is dit een voorbeeld van inhomogene verdamping van sneeuw zoals in dit geval op Mt. 
Rainier in de staat Washington. 
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Fig. 15 

Hier ziet men de komeet West als een 'normale' komeet en hier ziet U de blijkbaar grote 
stukken van de komeet West die in stukken brak toen hij in de buurt van de zon kwam. 

Figuur 15. 

Zoals de grote komeet West er uit zag voor hij in stukken brak. 



Figuur 16. 

Het uiteenvallen van komeet West toen hij de 

zon dichtbij passeerde. 
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Fig. 16 

Het zonnestelsel is gevuld met resten van kometen, meteoren, interplanetaire stofdeeltjes 
die in de bovenste laag van de atmosfeer in de val gelopen zijn, en zoals gezien in het 
zodiakaal licht. De interplanetaire resten bevatten - zelfs na 10000 jaar doorgebracht te 
hebben met bewegen om de zon - sommige organische delen zoals aangetoond in verge
lijking met een deeltje voor en na verhitten in het laboratorium. 

Zo hebben we aangetoond dat er redelijk - misschien zelfs overtuigend - bewijs is dat 
binnen de kern van een komeet interstellaire stofkorrels zijn, dezelfde als toen het zon
nestelsel werd geboren. Dit betekent dat enige hiervan 5 miljard jaar ouder zijn dan het 
zonnestelsel en omdat de chemische elementen gewijzigd zijn in hun isotopische over
vloed sinds het begin, kunnen we misschien verschillende stofkorrels vinden met verhou
dingen die corresponderen met waarden die 10 miljard jaar terug gaan. 

Hoe staat het nu met de vraag over het ontstaan van leven? Er is geen twijfel dat in
terstellair stof en daarom kometen vol molekulen zijn die de bouwstenen voor leven vor
men. Maar hebben we deze nodig om leven op aarde te laten beginnen? Dit is een nog 
onopgelost probleem maar men gelooft meer en meer dat de atmosfeer van de vroege 
aarde niet geschikt was om 'prebiotisch' molekulen te scheppen, zo vroeg als ze nodig 
waren. Het bewijs voor leven op aarde gaat nu 3.8 miljard terug. En het bewijs voor 
vermoordende botsingen van kometen gaat ongeveer even ver terug. Toen de botsingen 
van kometen minder frequent werden, kon leven op aarde ontstaan en voortduren. Een 
komeet zoals die van Halley kon alle benodigde molekulen hebben verschaft en het water 
hebben gebracht dat nodig is om de 'prebiotische soep' in een plaatselijk meer - niet ver
spreid over de hele aarde - te brengen. 

Nu hebben we niet genoeg t i jd hierover te discussiëren. Wel hebben we een theorie die 
door experimenten in ons laboratorium gesteund is. Deze theorie beweert dat de moleku
len die gevonden worden in kometen en met deze kometen naar de aarde toe reizen, de
zelfde structuur hebben als de molekulen van ahes nu levend op aarde. 

Wanneer we in de toekomst een stukje van een komeet terug kunnen brengen zuUen 
we zeker weten of de molekulen wel of niet deze gelijke structuur hebben. Waarschijnlijk 
zal dit binnen de volgende 50 jaar ook wel gebeuren en, als er meer geld beschikbaar 
is, zelfs binnen 10 jaar. Dus moet ik de schuld bi j de economie leggen dat ik vermoede
li jk niet zelf het uiteindelijk antwoord zal kunnen geven op de vraag of kometen wel of 
niet dienst doen als een venster op het heelal. 

Maar, in ieder geval, onze theorieën en onze waarnemingen zijn zo veelbelovend dat 
in de niet te verre toekomst we veel meer te weten zullen komen over onze oorsprong. 





T H E R A E N H E T E I N D E VAN D E MINOÏSCHE B E S C H A V I N G 

door 

A. Brouwer 

Inleiding 

Sinds Arti iur Evans in liet begin van deze eeuw op Kreta begon te graven, is duidelijk 
geworden dat er zich overvloedig overblijfselen bevinden van een beschaving ouder dan 
van het Griekse vasteland bekend is. Naar de halflegendarische koning Minos voerde 
Evans hiervoor de naam Minoïsche beschaving in. De blootgelegde overblijfselen getui
gen van een hoog ontwikkelde beschaving. Paleizen en villa's van twee verdiepingen, 
versierd met fresco's en voorzien van een vernuftig sanitair systeem, kleitabletten met 
een tekst die vermoedelijk een voorraadadministrade weergeeft, nederzettingen omgeven 
door uitgestrekte landbouwgebieden, laten geen twi j fe l over het niveau van de Minoïsche 
beschaving. Het ontbreken van verdedigingswerken en de Ugging van de nederzettingen, 
nooit op strategisch belangrijke plaatsen, wekken de indruk dat de bewoners zich niet 
bedreigd voelden door vijanden van buiten het eiland. 

Door een gelukkig toeval begon Evans de opgravingen in de heuvel van Kefala, waar
bij al direct het paleis van Knossos werd blootgelegd, nog altijd het hoogtepunt van de 
Minoïsche beschaving. Later zijn ook op verscheidene andere plaatsen villa's te voor
schijn gekomen, al evenaart geen dezer Knossos. Zakros, in het uiterste oosten van het 
eiland, is kleiner en heeft geen landbouwgronden in de omgeving; het l i jk t vooral een 
havenplaats te zijn geweest. 

Het paleis van Knossos vertoonde duidelijke sporen van verwoesting en brand. Evans 
schreef een en ander toe aan een aardbeving, waarbij omvallende ohelampen brand zou
den hebben veroorzaakt. Later bleek dat op de plaats van het opgegraven paleis al eerder 
een paleis had gestaan dat waarschijnlijk ook al door een aardbeving verwoest was. Met 
de herbouw begint dan de Tweede Paleisperiode. Op grond van vondsten van Egypdsch 
aardewerk op Kreta en van Minoïsch aardewerk in Egypte, werd het einde van de Twee
de Paleisperiode in de eerste helft van het vijftiende millennium v. Chr. geplaatst (ca. 
1470). 

Het vraagstuk van de datering en van de wijze waarop de Minoïsche beschaving geëin
digd was, kwam in een nieuw licht te staan toen de Griekse archeoloog Sp. Marinatos 
in 1939 de grote uhbarsting van de vulkaan Thera in het midden van het tweede millenni
um V . Chr. als mogelijke oorzaak aanwees. Minoïsche overblijfselen waren reeds gerui
me t i jd van Thera en Therasia bekend. Opgravingen van betekenis begonnen pas in 
1967, toen Marinatos bi j Akrot i r i de aanwezigheid aantoonde van een Minoïsche neder
zetting van betekenis, geheel bedolven onder een dikke laag vulkanische as. Hier kon 

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe Reeks 71. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschap
pij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 15 februari 1993. 
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over de oorzaak geen twijfel bestaan. I^on dit ook voor Kreta gelden? Daar deed zich 
al spoedig een ernstig probleem voor. Op Kreta wordt aardewerk dat als LaatMinoïsch 
IA ( L M IA) wordt aangeduid, nog gevolgd door Laatminotsch IB ( L M IB) aardewerk. 
Van deze laatste fase zijn op Thera nooit overblijfselen gevonden. Er zijn nu twee moge
lijkheden ter verklaring. De Minoïsche bevolking op Thera hield vast aan de L M lA-s t i j l , 
toen deze op Kreta naar L M IB evolueerde. De tweede mogelijkheid is aan te nemen dat 
de Minoïsche beschaving op Kreta voortduurde nadat zij op Thera door vulkanisch ge
weld geëindigd was. De eerste mogelijkheid wordt door archeologen voor zeer onwaar
schijnlijk gehouden. De tweede mogelijkheid is zonder moeilijkheden aanvaardbaar, te 
meer doordat Kreta nauwelijks door een asregen is getroffen; slechts in het oostelijk deel 
van het eiland hgt enige as, meestal niet meer dan 5 of hoogstens 10 cm dik. 

De tijdstippen tussen het einde van de beschaving op Thera en op Kreta behoeven niet 
ver uiteen te liggen. Op archeologsiche gronden kan men veronderstellen dat niet meer 
dan één of twee generaties kunstenaars op Kreta nog aardewerk in de stijl van L M IB 
hebben vervaardigd. De vraag naar een nauwkeurige datering van de uitbarsting werd 
daarmee interessant. 

Vulkanisme iu het Egeïsche gebied 

ln het oosten is de Middellandse Zee, tussen Europa en Af r ika , nog lang niet tot rust 
gekomen. Nog steeds voortdurende seismische en vulkanische activiteit maakt dat direct 
duidelijk. Geologisch wordt de structuur van dit deel van de Middellandse Zee beheerst 

Eig. 1 - Structuur van de oostelijke Middellandse Zee met de twee eilandbogen (Egeïsche 
boog, Taurus-boog). Zwarte driehoekjes: plaatsen waarvan vulkanische activiteit be
kend is uit de laatste drie miljoen jaar. Stippellijn: verspreiding van de Minoïsche aslaag 
in zee. Open vierkantjes: Minoïsche nederzettingen op Kreta (9 is Knossos). 
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Fig. 2 - Doorsnede door de aardkorst en de daaronder liggende mantel, over Kreta en 
Thera. 

door twee kleine lithosfeerschollen, stukken van de buitenste schil van de aarde, bestaan
de uit de aardkorst en het bovenste deel van de aardmantel, samen zo'n 100 km dik 
(fig. 1). Deze twee schoOen schuiven in de richting van Af r ika . De Afrikaanse hthosfeer-
schol wordt daarbij overreden, en verdwijnt schuin naar beneden onder de twee kleine 
schohen (fig. 2). De twee kleine schoUen worden gemarkeerd door een boog van eilanden 
en aan de buitenzijde daarvan door een vri j diepe zeetrog. De bewegingen langs het vlak 
waar de Afrikaanse schol in de diepte verdwijnt, geven aanleiding tot aardbevingen. 
Naar de diepte neemt de temperatuur in de aarde toe, waardoor het korstmateriaal smelt 
en op zijn beurt het vulkanisme aan de oppervlakte voedt. Door de helhng van de overre
den Afrikaanse schol manifesteert het vulkanisme zich meer naar binnen ten opzichte 
van de eilandbogen. Het beeld is geheel vergelijkbaar met dat van de veel grotere eiland-
bogen langs de westrand van de Stille Oceaan en met de boog van de Sunda-eilanden 
langs de rand van de Indische Oceaan. Vulkanisme is in de Egeïsche Zee reeds gedurende 
drie miljoen jaar actief. Thans is het beperkt tot lichte activiteit in de Thera-archipel en 
op Nisiros. 

Toen Marinatos aan de vulkaan van Thera dacht, werd hij geïnspireerd door de grote 
uitbarsting van Krakatau in 1883. Tussen beide vulkanen bestaat een treffende overeen
komst. Zowel Thera als Krakatau is een vulkaanruïne. Er resten slechts enkele kleine ei
landjes, die de rand van een grote krater aanduiden (fig. 3). De vulkaankegel is na een 
hevige eruptiefase van de uhbarsting door instorting grotendeels verdwenen. Dergelijke 
grote kraters worden 'caldera' genoemd, naar een vulkaan van die naam op La Palma 
(Canarische Eilanden). Volgens een schatting van de hoeveelheid uitgeworpen materiaal 
moet de uitbarsting van Thera in het tweede mihennium enige malen sterker zijn geweest 
dan de uitbarsting van Krakatau in 1883. 
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Fig. 3 - De vulkaanntïne van Thera, Therasia en Aspronisi; de centrale eilandjes Palea 
Kameni en Nea Kameni zijn nieuwe vormingen van postMinoïsche uitbarstingen. 

Stronghyle, de naam die wel gebruikt wordt voor de vulkaan waarvan Thera en enkele 
kleinere eilandjes overblijfselen zijn, heeft een grote uitbarsting gehad omstreeks 18.000 
jaar geleden, d.w.z. in het laatste deel van de laatste i js t i jd . Waarschijnlijk is b i j die gele
genheid een mooie, regelmatige vulkaankegel vernield. Binnen een caldera b l i j f t een 
eruptiepunt, van waaruit door uitvloeiende lava en door uitgeworpen materiaal geleide
l i jk weer een nieuwe kegel wordt opgebouwd. Ten tijde van de uhbarsting in het tweede 
millennium v. Chr. was deze kegel nog lang niet voltooid. 

Deze uitbarsting moet zijn begonnen met een zeer gasrijke fase, waarbij as en 
puimsteen met grote snelheid, zo'n 2000 km per uur, tot een hoogte van 40 km in de 
atmosfeer zijn geblazen. Deze fase heeft vermoedelijk niet meer dan een etmaal geduurd. 
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Naar de beschrijving die Plinius de Jongere heeft gegeven van de grote uitbarsting van 
Vesuvius in 79 A . D . spreelct men van een Pliniaanse fase. Onder invloed van de heersen
de wind verspreidde de as zich vooral in oostelijke tot zuidoostelijke richting. Tot in Tur
kije en in Egypte zijn er nog sporen van gevonden. Het grootste deel kwam op de bodem 
van de Egeïsche Zee terecht. Westelijke tot noordwestelijke winden komen hier vooral 
in de voorzomer voor, zodat wel verondersteld is dat de uitbarsting in die t i jd van het 
jaar heeft plaats gehad, een veronderstelhng die bevestigd l i jk t te worden door nagenoeg 
lege voorraadpotten: er moest nog geoogst worden. 
De gasfase nam een groot deel van de druk uh de magraahaard weg, maar de uitbarsting 
was daarmee nog niet voorbij . Met de volgende paroxysmale fase werd het grootste deel 
van de vulkanische produkten uitgeworpen. Deze fase begon met de uhstoot van een 
mengsel van stoom en as, puimsteen en brokken steen. Op geringe hoogte maakten zich 
ringwolken los van de verder omhoog stijgende kolom. Het materiaal uk deze ringwol-
ken stroomde met grote snelheid langs de helling omlaag. Daarna viel ook de rest van 
het uitgeworpen materiaal naar beneden. Hieruit ontstonden afzettingen met een chao
tisch karakter: van grote brokken steen, uh de kraterpijp meegesleurd, tot fijne as. Aan 
de voet van de vulkaan werden deze afzettingen tot tientallen meters dik opgehoopt. Een 
deel stroomde verder en rolde over de rand van de vulkaan in zee. 

Naar schatting is b i j de uitbarsting 40 a 50 km ' vast materiaal uitgeworpen. Tenslotte 
zakte de vulkaankegel langs breuken in stukken in de lege ruimte weg. De vulkaankegel 
maakt plaats voor een depressie, 85 km\ waarvan de bodem ruim 300 m onder de 
zeespiegel ligt. De rand van de oorspronkelijke vulkaan wordt nog aangeduid door drie 
eilandjes, waarvan Thera het grootste is. De instorting van de kegel na een dergelijke 
uitbarsting gaat dikwijls gepaard met reusachtige vloedgolven, zoals ook bij de 
Krakatau-uitbarsting van 1883 is gebeurd. Niet altijd laten zulke vloedgolven sporen na 
die ook na langere t i j d nog herkenbaar zi jn. In hoeverre in de slotfase van de uitbarsting 
van Thera vloedgolven zich hebben voorgedaan, is niet duidelijk. Overtuigende sporen 
zijn er niet van gevonden. 

In de bodem van de caldera b l i j f t een kraterpijp uitmonden, die nog in verbinding 
staat met de magmahaard in de diepte. Langs deze weg kan langzamerhand een nieuwe 
vulkaankegel binnen de caldera ontstaan. Zo zijn de twee kleine eilandjes Palea Kameni 
en Nea Kameni boven water verschenen, resp. in 179 v. Chr. en in 1707 A . D . Ook daar
na hebben zich nieuwe uitbarstingen voorgedaan, o.a. in 1925 en in 1950. 

Hoewel het mogelijk is uh de gevormde afzettingen het verloop van de uhbarsting te 
reconstrueren, is het niet mogelijk daaruh ook af te leiden hoe lang de uitbarsting heeft 
geduurd. Vohrok het hele proces zich in enkele dagen, of verhepen er wellicht maanden 
of zelfs jaren tussen het begin en het einde van de uitbarsting? Een moeilijkheid is ook 
dat het niet altijd mogelijk is de gevolgen van aardbevingen en van vulkanische uit
barstingen te onderscheiden. Dat beide in nauwe betrekking met elkaar staan, ook in 
t i j d , is natuurlijk wel bekend. In dit opzicht zijn enkele archeologische waarnemingen 
van belang. Nadat het paleis van Knossos beschadigd was, vrijwel zeker door een aard
beving, heeft enig herstel plaats gevonden. Enkele essentiële voorzieningen, zoals het sa-
mtaire systeem, zijn niet hersteld. Was er geen t i jd meer voor, of hadden nieuwe, My-
ceense machthebbers er geen belangsteUing voor? Bi j de omvangrijke opgravingen van 
Akrot i r i zi jn nooit resten van mensen of van huisdieren gevonden, evenmin sieraden. 
Men leidt hieruit af dat de bewoners, gewaarschuwd door een beginnende uitbarsting of 
door een aardbeving, vertrokken zijn. Of zij ook ergens een veilige kust bereikt hebben, 
is niet bekend. Wel is bij de opgravingen van Akrot i r i gebleken dat een begin van herstel 
heeft plaats gehad. Grote hoeveelheden as zijn hier en daar uit de huizen verwijderd; ook 
zijn soms versterkingen aangebracht om verdere instortingen te voorkomen. Het herstel 
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is evenwel nergens voltooid. Zulke gegevens wijzen er op dat de uitbarsting geruime t i jd 
heeft geduurd. 

In dit verband zijn de uitkomsten van paleomagnetisch onderzoek van belang. Het 
aardse magneetveld verandert voortdurend van richting, doordat de magnetische pool 
in een tijdsverloop van enige eeuwen een min of meer cirkelvormige baan beschrijft om 
de geografische pool. Dit is goed bekend uit lange waarnemingsreeksen van de observa
toria van Greenwich en Meudon. Die beweging is wel langzaam, maar toch voldoende 
dat de jaarlijkse verandering op goede kaarten wordt vermeld. In sommige gesteenten 
wordt de richting van het aardse magneetveld vastgelegd. Op het moment waarop zij bi j 
hun ontstaan beneden een kritische temperatuur afkoelen, worden magnetiseerbare 
bestanddelen gefixeerd in de richting van het aardse magneetveld. Die richting b l i j f t be
houden als het magneetveld verder verschuift. Behalve natuurlijke gesteenten lenen ook 
sommige andere materialen zich voor dergelijk magnedsch onderzoek. Wanneer bakste
nen of de wand van ovens zo hoog verhh worden dat de magnetische bestanddelen zich 
opnieuw rangschikken naar de richting van het dan ter plaatse bestaande magneetveld, 
wordt dh laatste bij afkoehng gefixeerd. Voorwaarde is dat het materiaal sindsdien op 
zijn plaats is gebleven. Daaraan voldoen b.v. de wanden van ovens, maar ook bakstenen 
die na een fehe brand nog op hun plaats in een muur zitten. 

Bi j het onderzoek van vulkanische gesteenten van Thera bleken de richting en de in
tensiteit van de magnetisatie in de Phniaanse as duidelijk te verschillen van die in de veel 
dikkere, er later overheen afgezette vulkanische gesteenten. Tussen die beide fasen van 
de uitbarsting hgt blijkbaar een interval van voldoende lengte om een meetbare verande
ring van de richting van het aardse magneetveld te laten zien. Er is te weinig bekend van 
de seculaire verandering van het magneetveld in het verleden om de lengte van dat inter
val vast te stellen. Voorlopig houdt men het op een interval dat tien tot 30 jaar kan heb
ben geduurd. 

Bepaald verrassend was de uitkomst dat de verwoestingen in het centrale deel van Kre
ta (Ayia Triada, Festos, Sklavokambos, Maha en Gournia) dezelfde richting van magne
tisatie vertonen, en dus zo oud zi jn, als de as van de Phniaanse fase van Thera. Van 
Knossos mocht slechts één monster worden genomen, en dat bleek van twijfelachtige 
waarde. De verwoestingen in het oosten van het eiland (Makriyialos, Kato Zakros en Pa-
lekkastro) bleken even oud te zijn als de volgende fase van de uitbarsting. 

De magnetische metingen zijn niet zo nauwkeurig dat men daaruh mag besluiten dat 
de verwoestingen in het centrale deel van Kreta hebben plaatsgevonden op dezelfde dag 
als de Phniaanse fase van de uitbarsting. De overeenkomst van de uhkomsten van het 
archeologische materiaal van Kreta en van de vulkanische afzettingen van Thera is even
wel zo goed dat van een chronologische correlatie tussen de opeenvolgende gebeurtenis
sen op Kreta en op Thera gesproken mag worden. Wat Kreta betreft moet men dan eer
der denken aan aardschokken waarmee de uitbarsting gepaard ging, dan aan directe ge
volgen van de uitbarsting. Het is nu verleidelijk om te veronderstellen dat op Kreta zowel 
L M I A als L M IB met een aardbeving is geëindigd. Dit zou dan ook betekenen dat de 
t i jd van L M IB overeenkomt met het interval tussen de beide fasen van de uitbarsting. 
Zelfs al zou deze stij l slechts gedurende één generatie beoefend zijn, dan is men toch ge
neigd van twee uitbarstingen te spreken. De Phniaanse fase zou dan enkele tientallen ja
ren later gevolgd zijn door de paroxysmale fase waarbij het grootste deel van het mate
riaal werd uitgebraakt. 

De datering van de uitbarsting 

Is het mogelijk de uitbarsting langs andere dan archeologische weg te dateren? Sinds 
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Hans Reck in zijn grote driedelige monografie over Santorini (1936) de uitbarsting als 
'voorhistorisch' aanduidde, zijn verscheidene nieuwe mogelijkheden ontwikkeld die tot 
een antwoord kunnen bijdragen. 

Hiervan is de dateringstechniek met behulp van het radioactieve isotoop van koolstof 
('••C) als eerste toegepast. Nodig is te kunnen beschikken over monsters van materiaal 
van planten waarvan duidelijk is dat zij door de uitbarsting gedood zijn. De keuze bli jkt 
dan zeer beperkt. Bij materiaal dat aan deze voorwaarde voldoet, gaat het gewoonlijk 
om kleine monsters, hetgeen de nauwkeurigheid van de uitkomst niet ten goede komt. 
Zoals aUe radiometrische ouderdomsbepalingen geven koolstofdateringen nooh één 
jaartal. Er is ahijd een traject waarbinnen de ouderdom met een bepaalde mate van 
waarschijnlijkheid ligt. Kleine monsters verruimen de marges. 

Bovendien is de verkregen uitkomst een ouderdom in '''C-jaren. Als gevolg van fluc
tuaties in de intensiteit van de kosmische straling, die aan de bovenzijde van de atmos
feer uit stikstof radioactieve koolstof doet ontstaan, zijn ''*C-jaren geen kalenderjaren. 
Bij toenemende intensiteit van de kosmische straling wordt iets meer '''C gevormd, 
waardoor ook organisch materiaal meer '''C bevat ten opzichte van stabiele koolstof. 
Koolstofdatering levert dan een ouderdom die geringer is dan met het aantal kalenderja
ren overeenkomt. Omgekeerd leidt een verminderde intensiteh van de kosmische strahng 
tot ouderdommen die te hoog zijn. Er is geen formule om '''C-jaren in kalenderjaren te 
herleiden, daar de fluctuaties in de intensheit van de kosmische straling geen regelmatig 
patroon vertonen. Cahbratie kan alleen geschieden door van een zo groot mogelijk aan
tal monsters de ouderdom zowel in '''C-jaren als in kalenderjaren te bepalen. Ongeluk
kig genoeg vertoont de cahbratiecurve in de eeuwen waar het hier om gaat, een griUig 
verloop. Kleine verschillen in de ene kalender kunnen daardoor grote verschillen in de 
andere veroorzaken. De koolstofdateringen van de Minoïsche uitbarsting ondervinden 
daarvan ook de moeilijkheden. 

Voorts ontstaat een complicatie doordat CO2 een belangrijk vulkanisch gas is, dat 
door planten in vulkanisch actieve gebieden kan worden opgenomen. Aangezien dit geen 
'••C bevat, wordt de ouderdom in '''C-jaren verhoogd. 

Verscheidene laboratoria (Pennsylvania, Heidelberg, Kopenhagen) hebben monsters 
van Thera op hun koolstofouderdom onderzocht. Ondanks verschillen hebben de uh
komsten gemeen dat z i j , herleid tot kalenderjaren, alle in de zeventiende eeuw v. Chr. 
vallen. Pennsylvania, dat het meeste materiaal heeft onderzocht, heeft een voorkeur 
voor de tweede helft van die eeuw, dus tussen 1650 en 1600 v. Chr. 

Nieuwe mogelijkheden om de Minoïsche uhbarsting te dateren, worden geopend door 
onderzoek van de gevolgen op grote afstand. Hier is in de eerste plaats de dendrochrono
logie van belang. Het hout van twee dennesoorten (Pinus longaeva en Pinus aristata 
(borstelden, 'bristlecone pine') uit de White Mountains, op de grens van Cahfornia en 
Nevada, vertoont beschadigingen in de ring van 1626 v. Chr. Omvangrijk onderzoek 
heeft aangetoond dat tal van historisch bekende vulkaanuitbarstingen in beschadigde 
ringen van deze bomen weerspiegeld zijn. De bomen groeien op grote hoogte, waar be
schadigingen optreden indien in twee achtereenvolgende nachten de temperatuur bene
den -5°C daalt in de t i jd dat nog hout gevormd wordt. Hoewel 'normale' meteorologi
sche omstandigheden ook tot beschadigde jaarringen kunnen leiden, is een verband met 
een stofsluier in de atmosfeer, veroorzaakt door de Minoïsche uhbarsting, een goed te 
verdedigen mogelijkheid. De beschadigingen in de ringen van 1626 v. Chr. zi jn boven
dien de enige in het tweede millennium. De uhbarsting zou dan in 1627 of 1628 v. Chr. 
moeten hebben plaatsgehad. 

Recentelijk heeft deze datering op verrassende wijze steun gekregen door het onder
zoek van hout van eiken uh Antr im (Ierland). Hier bl i jkt een correlatie te bestaan tussen 
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vulkanische uitbarstingen en extreem smalle jaarringen in het hout. Dergelijke smaUe 
ringen zijn het gevolg van bijzonder ongunstige weersomstandigheden, waarbij de dikte-
groei van de bomen nagenoeg tot stilstand komt. In de Ierse eiken worden zij aangetrof
fen in enkele opeenvolgende jaren, beginnend met de ring van 1627 v. Chr. Het zijn de 
smalste ringen die de bomen tijdens hun leven van ruim twee eeuwen hebben gemaakt. 

Een andere datering uh de laatste jaren is afkomsdg uit de ijskap van Groenland. Een 
grote vulkanische uitbarsting brengt niet alleen as in de atmosfeer, maar ook allerlei gas
sen. Terwijl de asdeeltjes voor het grootste deel binnen een beperkt gebied neervallen, 
verspreidt het gas zich op grote hoogte door de atmosfeer. Het wordt tenslotte met de 
neerslag daaruh verwijderd. Vah de neerslag in de vorm van sneeuw boven een ijskap, 
dan is er een goede kans dat sporen ervan bewaard blijven. Z i j manifesteren zich in het 
ijs door een iets verhoogd zuurgehahe, dat door middel van meting van elektrische po
tentiaalverschillen kan worden vastgesteld. 

In de zes eeuwen tussen 1900 en 1300 v. Chr., en daarin moet de uitbarsting toch wel 
geplaatst worden, vah de enige grote uitschieter in 1644 v. Chr. Het is bovendien in dit 
interval de enige uitschieter die op een verhoogde zwavelzuurconcentratie berust, een be
wijs voor de vulkanische herkomst. De piek van 1644 begint zich reeds in het laagje daar
onder af te tekenen, zodat 1645 v. Chr. het meest in aanmerking komt als jaar van de 
uitbarsting. 

De datering in het ijs wordt als volgt verkregen. In het ijs van ijskappen b l i j f t de jaar
lijkse sneeuwval als jaargelaagdheid zichtbaar. Telhng van de laagjes in de cilinder van 
ijs die uit een boring naar boven wordt gehaald, levert dus een datering die in principe 
wat nauwkeurigheid betreft niet onderdoet voor datering door telhng van jaarringen in 
hout. Er zijn evenwel twee factoren die het resultaat ongunstig kunnen beïnvloeden. In 
de zomer kan aan de oppervlakte sneeuw smehen; in extreme gevallen kan zo een jaar
laagje verdwijnen. Het smeltwater sijpelt naar beneden en beïnvloedt het potentiaalver
schil in diepere laagjes. Een tweede moeilijkheid is dat bij toenemende diepte het ijs on
der zijn eigen gewicht steeds meer wordt samengedrukt, waardoor de jaargelaagdheid 
onduidelijker wordt. Het bewuste laagje van 1644 bevindt zich op 1200 m onder de op
pervlakte van de ijskap. Bovendien ligt de boring Dye 3, waaruit deze datering afkomstig 
is, vr i j zuidelijk op de groenlandse ijskap, waar in de zomermaanden de temperatuur af 
en toe tot boven het vriespunt stijgt. De onderzoekers houden daarom rekening met een 
marge van 20 jaar naar beide kanten. De uitbarsting zou dan hebben plaatsgehad tussen 
1665 en 1625 v. Chr. 

De waarde van de natuurwetenschappelijke dateringen 

De dateringen die langs natuurwetenschappelijke weg verkregen zijn, hebben, ondanks 
hun onderlinge verschillen, gemeen dat zij de uitbarsting in de zeventiende eeuw v. Chr. 
plaatsen. Hoeveel waarde mag deze dateringen worden toegeschreven? Gezien de discre
pantie met de datering langs archeologische weg is een antwoord op deze vraag noodza
kelijk. 

Het is direct duidelijk dat de koolstofdateringen, waarbij het directe verband met de 
uhbarsting boven alle twi j fe l verheven is, niet meer dan een datering binnen ruime gren
zen opleveren. A l zijn er ook verschillen in de uitkomsten van de drie laboratoria, zij 
blijven alle drie binnen de zeventiende eeuw. Naast takjes van struiken die onder de asre
gen bedolven zijn, zijn ook graankorrels uh de vrijwel lege voorraadpotten onderzocht. 
Wat hun ouderdom betreft, zullen zij nauwelijks van het jaar van de uhbarsting verschil
len. Dat de planten vulkanisch COj zouden hebben opgenomen, zonder het radioactie
ve isotoop, achten de onderzoekers hoogst onwaarschijnlijk. De verhouding van de bei-
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de stabiele koolstofisotopen ondersteunt dat. Overigens zou opname van vulkanische 
koolstofdioxyde alleen maar tot (nog) hogere ouderdommen hebben geleid. Het is niet 
goed mogelijk de koolstofdateringen direct als onbetrouwbaar terzijde te schuiven. 

Bij de dateringen door middel van afwijkende jaarringen van bomen, hggen de ver
houdingen precies andersom. De dateringen zijn zeer nauwkeurig, maar hier komt een 
andere vraag aan de orde. Z i jn de ongunstige groeiomstandigheden die in de ringen 
weerspiegeld zijn het gevolg van een grote vulkanische uitbarsting, en zo ja, was dat de 
uitbarsting van Thera? De overeenkomst in de dateringen van Cahfornia en van Ierland 
is zo frappant, dat een verklaring door plaatselijk of regionaal ongunsdge meteorologi
sche omstandigheden minder waarschijnlijk wordt. Als oorzaak van ongunstige omstan
digheden in ver uiteengelegen gebieden, met geheel verschillende klimatologische regi
mes, komt een grote vulkanische uitbarsting zeker in aanmerking. Uitbarstingen uit de 
laatste eeuwen, waarvoor bruikbare meteorologische gegevens bestaan, laten daar geen 
twij fe l over bestaan. Krakatau is ook in dit opzicht een leerzaam voorbeeld. Zowel in 
Cahfornia als in Ierland treden de beschadigde ringen op in een lang interval waar verder 
geen bijzondere afwijkingen voorkomen. 

De datering uit de Groenlandse ijskap heeft in ieder geval betrekking op een vulkani
sche uitbarsting, al valt niet met zekerheid te zeggen of het om de uitbarsting van Thera 
gaat. De jaargelaagdheid in het ijs levert bovendien een datering die minder nauwkeurig 
is dan die van jaarringen in bomen. 

Ondanks marges in de langs verschillende wegen onafhankelijk van elkaar verkregen 
dateringen, en ondanks vraagtekens die overblijven met betrekking tot het verband met 
de uitbarsting van Thera, valt toch moeilijk te ontkennen dat er sterke aanwijzingen zijn 
voor een datering van de uitbarsting in de zeventiende eeuw v. Chr. Er b l i j f t dus een niet 
te verwaarlozen kloof tussen de archeologische datering en de natuurwetenschappelijke 
dateringen. 

De discrepantie in de dateringen 

De conventionele archeologische datering van het einde van de Minoïsche beschaving op 
Kreta (1470 v. Chr.) berust op de correlatie met de Egyptische chronologie. Dateerbare 
Minoïsche voorwerpen in Egypte en Egyptische voorwerpen op Kreta verschaffen aan
knopingspunten. De indehng van de Egyptische geschiedenis in 31 dynastieën berust op 
de Aegyptiaca van de Egyptische priester Manetho (derde eeuw v. Chr.). D h in het 
Grieks geschreven werk is verloren gegaan, maar uittreksels zijn bi j latere auteurs te vin
den. Voor het Nieuwe Rijk beschikken wij bovendien over de z.g. koningslijsten, die op 
bevel van de farao's werden bijgehouden. Er doen zich evenwel tal van moeilijkheden 
voor. Soms bestonden twee dynastieën naast elkaar; in veel gevallen is niet duidelijk 
waarop de bij de afzonderlijke farao's vermelde gegevens betrekking hebben: het einde 
van hun regering, hun overlijden? 

De vertaling van de Egyptische chronologie in onze numerieke tijdschaal in jaren, is 
gebaseerd op de vermelding in Egyptische bronnen van astronomische gebeurtenissen die 
alsnog door berekening kunnen worden gedateerd. De berekeningen van verschillende 
astronomen stemmen onderling ook niet altijd overeen. Er is voldoende aanleiding om 
de Egyptische kalender met enig wantrouwen te bezien. 

Onder invloed van de uitkomsten van natuurwetenschappelijke dateringen, komt er 
dan ook enige beweging in de opvattingen onder archeologen. Naast enkelen die van me
ning zijn dat de archeologische datering herziening behoeft in het licht van de recente 
dateringen langs andere wegen, zijn anderen voorlopig bereid het einde van de Minoï
sche beschaving van de eerste helft van de vijftiende eeuw naar het midden van de 
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zestiende eeuw te verplaatsen. 
Enige steun heeft deze laatste opvatting onlangs gekregen toen de tekst op een reeds 

geruime t i jd geleden door een Franse expeditie gevonden zuil in de discussie verscheen. 
De zuil is bij Thebe, aan de N i j l ca. 500 km boven het begin van de delta, onthuld door 
Ahmosis, de stichter van de XVII Ie Dynastie. De tekst maakt melding van een verschrik
kelijke storm en van overstromingen die de streek getroffen hebben. Helaas is juist het 
gedeehe van de tekst waar de ramp beschreven wordt, ernstig beschadigd, en daardoor 
slechts gedeehelijk leesbaar. Het is de enige bekende tekst waarin van een dergelijke 
ramp melding wordt gemaakt, en men kan niet uitsluiten dat hier sprake is van de gevol
gen van de uitbarsting van Thera. Volgens de conventionele chronologie begint de 
XVI I I e Dynastie omstreeks het midden van de zestiende eeuw. 

Men heeft er zich dikwijls over verbaasd dat de uitbarsting op geen enkele wijze in 
de Egyptische bronnen op herkenbare wijze wordt teruggevonden. In het algemeen zijn 
de bronnen niet karig wanneer het gaat om registratie van hemelverschijnselen. Een uit
barsting van deze hevigheid moet in Egypte op een of andere wijze waarneembaar zijn 
geweest. Het ontbreken van ieder spoor in de bronnen zou aannemelijk kunnen maken 
dat de uitbarsting niet tijdens de XVI I I e Dynastie heeft plaatsgevonden, maar tijdens 
de Hyksos-periode. Dit was een onrustige t i jd , van vreemde overheersing en interne woe
lingen. De Egyptische bronnen zijn dan veel minder volledig dan daarvoor en daarna het 
geval is. 

Voorlopig blijven wij wel met een vraagstuk zitten, een vraagstuk bovendien dat uit
eenlopende aspecten kent. De natuurwetenschappelijke dateringen zijn nog verre van 
eenduidig, nog afgezien van de vraag wat eigenlijk in de beschadigde jaarringen of in 
het Groendlandse ijs gedateerd wordt: de Pliniaanse fase of de tweede, paroxysmale fa
se? De correlatie met Egypte laat meer speling toe dan vroegere onderzoekers wel willen 
toegeven, terwijl ook de Egyptischen kalender niet zo betrouwbaar is als lange t i jd werd 
aangenomen. 

Is het nu van zoveel belang om te weten of de uitbarsting een of twee eeuwen eerder 
of later heeft plaatsgehad? Geologisch is dat geen punt van levensbelang. Archeologisch 
hgt het echter anders doordat de datering van de uitbarsting een belangrijk aankno
pingspunt biedt voor de chronologie van de Bronstijd in het gehele Egeïsche gebied. 

Is het vraagstuk oplosbaar? Een directe dendrochronologisehe datering zou natuurlijk 
de betrouwbaarste uitkomst geven. De kans om op Kreta of op Thera nog mooie oude 
eiken te vinden, is vrijwel uitgesloten. Wel is getracht om voor dit doel genoegen te ne
men met houtskool uit ovens en haarden, maar het bleek al direct dat de Minoïers hun 
goede hout niet als brandstof gebruikten. De houtskool was afkomstig van takken van 
olijfbomen en ander hout dat voor dendrochronologisch onderzoek onbruikbaar is. Ver
der weg, b.v. in Turkije, is het wellicht mogelijk voor dendrochronologisch onderzoek 
bruikbare bomen te vinden, waarbij een direct verband met de Minoïsche asregen kan 
worden vastgesteld. Voorlopig b l i j f t het wachten dus op materiaal dat een nauwkeurige 
datering toelaat en tevens een onloochenbaar verband met de uitbarsting van Thera in 
het tweede millennium v. Chr. bezit. 

Literatuur 

Een goede toegang tot de omvangrijke literatuur over de archeologie en de geologie 
van de Late Bronstijd in het Egeïsche gebied vormt het verslag van de laatste Thera-
conferentie: Thera and tlie Aegean world IH, D.A. Hardy (ed.); 3 vols. {Archaeolo
gy, Earth sciences. Chronology), The Thera Foundation, London 1990. 



M O L E C U L A I R E O N T W I K K E L I N G S B I O L O G I E 

(van Hubrecht tot heden) 

door 

S.W. de Laat 

De ontwikkelingsbiologie is een tak der levenswetenschappen die zich richt op één van 
de meest fundamentele eigenschappen van de levende natuur: de ontwi/ckeling van een 
volwassen organisme vanuil één enkele cel, de bevruchte eicel of zygote. 

Tijdens de evolutie is de overgang van eencellige naar meercellige organismen een cru
ciale stap geweest. Eencelligen kunnen zich relatief eenvoudig vermenigvuldigen door 
middel van celgroei en celdeling. Meercelhge organismen hebben echter het vermogen 
verworven om veelzijdige functies te vervullen door gespeciahseerde eigenschappen toe 
te kennen aan specifieke celtypen. Vermenigvuldiging door eenvoudige deling is hierbij 
niet mogelijk. Deze overgang in de evolutie gaat gepaard met het ontstaan van een sexue
le reproduktie-cyclus als mechanisme om meercellige organismen in stand te houden. 
Het zijn de ontwikkehngs- en groeiprocessen tijdens deze fundamentele levenscyclus, 
met inbegrip van de vorming van de gesIachtsceUen, die ontwikkehngsbiologen nu al 
meer dan een eeuw intrigeren. 

De ontwikkeUngsbiologie van nu is gebaseerd op de experimentele en conceptuele mo
dellen, die uit het pionierswerk van beschrijvend en experimenteel embryologen eerder 
deze eeuw zijn voortgekomen. In Nederland behoorde de Utrechtse zoöloog en embryo-
loog A . A . W . Hubrecht tot deze pioniers. Tijdgenoot van Darwin, en geïnspireerd door 
diens evolutie-theorieën, was hij in het bijzonder geboeid door de evolutionahe afstam
ming van de gewervelde dieren, waartoe ook de mens behoort. H i j baseerde zijn onder
zoek op de opmerkelijk juiste veronderstelUng dat evolutionaire verwantschap zijn 
weerspiegeling zou moeten hebben in een gelijksoortige embryonale ontwikkeUng. In
middels is dit concept volledig bevestigd door modern moleculair genetisch onderzoek, 
en verschaft het juist nu een belangrijke basis voor de experimentele analyse van ontwik-
kehngsgenen. 

In zijn t i j d , lang voordat er enig inzicht was in de moleculaire aard van de genetische 
informatie, was Hubrecht voor zijn onderzoek afhankelijk van de vergelijkend anatomi
sche analyse van embryonaal materiaal. H i j verzamelde hiertoe, zowel in Nederland als 
in voormahg Nederlands Indië, een zeer omvangrijke en unieke coUectie embryonen van 
gewervelde dieren, (zie fig. 1) Na zijn overlijden in 1915 heeft de Koninklijke Nederland
se Akademie van Wetenschappen de zorg voor het beheer van deze verzamehng overge
nomen, en ondergebracht in het voormalige woonhuis van Hubrecht aan het Janskerk
hof in Utrecht, dat de naam Hubrecht Laboratorium kreeg. In de loop der jaren is de 

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe Reeks 71. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschap
pi j voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 1 maart 1993. 
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Figuur L 
Uit de Hubrecht Collectie: ontwikkelingsreeks van de egel. 

Hubrecht Collectie aangevuld met diverse andere deelcollecties. Tezamen vormen zij de 
Embryologische Collectie, de belangrijkste bron van materiaal voor vergelijkend embry
ologische onderzoekers uh de hele wereld. Een halve eeuw heeft het Hubrecht Laborato
rium zich voornamelijk beperkt tot het beheer en de ontsluiting van deze Embryologi
sche Collectie, tot het in 1964 een nieuwe behuizing én een experimentele onderzoeksmis-
sie kreeg. Geheel in l i jn met Hubrecht's interesse heeft het zich sindsdien gericht op on
derzoek van de embryonale ontwikkehng van gewervelde dieren, en in de laatste jaren 
in het bijzonder op de opheldering van de moleculaire en genetische regulatie van het 
vroegste fasen van de embryogenese. 

Van gen tot bouwplan 

Alle cellen van een volwassen dier of mens ontstaan uiteindelijk uit één enkele cel, de 
bevruchte eicel. Deze totipotente cel vermenigvuldigt zich tijdens de embryonale ontwik
keling door een proces van DNA-rephcatie, celgroei, en celdehng, en zijn nakomelingen 
organiseren zich tot hooggespeciahseerde weefsels en organen volgens een strikt bepaal
de ruimtelijke ordening, waarbij geleidelijk het bouwplan van het organisme zichtbaar 
wordt. Gelijktijdig met dit proces van celvermeerdering en ruimtelijke ordening, ook wel 
patroonvorming genoemd, ontstaan door celdifferentiatie de diverse gespeciahseerde 
celtypen, die specifieke functies in het hchaam kunnen gaan vervullen. De verschillen 
tussen deze gedifferentieerde cellen worden bepaald doordat ieder cehype een specifieke 
set eiwitten tot expressie brengt, waardoor zij in staat zijn hun respectievelijke functies 
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uit te oefenen. Aangezien het proces van DNA-rephcatie er voor zorgdraagt dat iedere 
cel dezelfde genetische informatie bevat, wordt celdifferentiatie bepaald door differen
tiële genexpressie: afhankelijk van het cehype wordt van het totaal van de beschikbare 
genen een specifieke selectie overgeschreven tot boodschapper RNA en vertaald tot ei
witten. 

De vragen 'Waardoor komen welke genen in welke cellen tot expressie?' en 'Waar
door organiseren de cellen zich op het juiste moment tot de juiste ruimtelijke patronen?' 
vormen dan ook de kernproblemen van de hedendaagse moleculaire ontwikkehngsbiolo-
gie. De blauwdruk voor het programma dat de ontwikkehng van bevruchte eicel tot vol
wassen organisme verzorgt is vervat in de genetische informatie van de bevruchte eicel. 
Dankzij de ontdekkingen van de genetische code, het universele moleculaire karakter 
van de genetische informatie, en de principes van D N A rephcatie, genregulatie en genex
pressie heeft de ontwikkelingsbiologie zich in de afgelopen twintig jaar een moleculaire 
basis verschaft, en is daarmee in een stroomversnelUng geraakt. 

Ontwikkelingsgenetici zijn nu op zoek naar de ontwikkehng-sturende genen en de be
langrijke regulatoire DNA sequenties, die bepalen welke genen waar en wanneer tijdens 
de ontwikkeling aan- of uitgeschakeld worden. Het in kaart brengen van het genoom van 
een kleine rondworm, de nematode Caenorhabditis elegans, nadert zi jn voltooiing. Het 
humane genoom project, en een vergelijkbaar project voor de muis, zijn in gang gezet, 
terwijl soortgelijke projecten voor andere diermodellen worden overwogen. 

Tijdens de speurtocht naar de genen, die verantwoordelijk zijn voor de essentiële 
beshssingen tijdens de ontwikkehng, wordt dankbaar gebruik gemaakt van de vele ont
wikkelingsmutanten in het insekt Drosophila melanogaster. Voorbeelden zijn de homeo-
tische mutanten antennapedia en bithorax in Drosophila, die aanleiding geven tot een 
verwissehng van de identiteh van de segmenten waaruit het hchaam van een insect is op
gebouwd, en resulteren in respectievelijk de ontwikkehng van vliegjes met twee poten 
(zie f ig . 2) in plaats van antennen op hun kop, en vhegjes met vier in plaats van de ge
bruikelijke twee vleugels. Langs moleculair biologische weg is het tegenwoordig betrek
kelijk eenvoudig om, uitgaande van dergelijke mutaties, de betreffende genen, en de ei
witten waarvoor zij coderen, te identificeren en te karakteriseren. Op deze wijze zijn in 
hoog tempo de Drosophila genen geïdentificeerd, die betrokken zijn bi j de bepaling van 
de hchaamsassen (kop-staart, buik-rug), de gesegmenteerde opbouw van het hchaam, en 
de verdere ontwikkeling van de individuele segmenten. 

Complete genfamilies zijn dan ook nu bekend, waarvan de leden betrokken zijn bij 
het vastleggen van het 3-dimensionele bouwplan van het zich ontwikkelende embryo van 
Drosophila. Het bekendste voorbeeld wordt waarschijnlijk gevormd door de klasse van 
de zogenaamde /)o»7eoöoA'-bevattende genen, zo genoemd omdat zij alle een gemeen
schappelijke (180 base paren) DNA sequentie bevatten. In Drosophila bepaalt hun ex
pressie de identiteit van de segmenten van de vlieg. Z i j coderen voor eiwitten met speci
fieke DNA-bindende eigenschappen, en oefenen hun werking dan ook uit door regulatie 
van de expressie van genen die de uiteindelijke identiteit van cellen tijdens de ontwikke
ling vastleggen. Het inzicht in de genetische hiërarchie, dat dh onderzoek heeft opgele
verd, staat model voor de ontwikkeling van complexere organismen, zoals de gewervelde 
dieren, incl. de mens. 

Vergelijkend moleculair genetisch onderzoek heeft aangetoond dat de betreffende ge
nen evolutionair sterk geconserveerd blijken te zijn, met andere woorden dat homologe 
genen en genfamilies voorkomen in hogere organismen als de gewervelde dieren, inclu
sief de mens. In analogie wordt verondersteld dat de homologen van deze genen tijdens 
de ontwikkehng van gewervelde dieren een vergelijkbare sturende rol zullen vervullen. 
Uiteraard heeft deze veronderstelhng geleid tot een grote onderzoeksinspanning, gericht 
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Figuur 2. 

Homeotische mutatie antennapedia in Drosophila melanogaster. 

op de opheldering van deze rol en van het werlcingsmechanisme van dergelijke bouw
plangenen en hun genproducten. Op grond van onderzoek naar de ruimtelijke expressie
patronen tijdens de ontwikkeling van gewervelde dieren, zoals de muis, en op basis van 
experimenten waarbij deze patronen langs moleculair genedsche weg werden verstoord, 
staat het nu vast dat deze genen ook in deze meer complexe organismen een cruciale 
ontwikkehng-sturende rol vervullen. Zeker geldt dit voor de homologen van de antenna
pedia en bithorax homeobox-bevattende genen, waarvan de expressiepatronen bepalend 
zijn voor de identiteit van de cellen langs de kop-staart as van het zich ontwikkelende 
embryo van gewervelde dieren. 

Positionele informatie 

Ook al worden er haast dagelijks nieuwe (kandidaat) bouwplangenen gevonden, wil dit 
nog niet zeggen dat onze kennis omtrent de vraag wat nu hun expressie bepaah in cellen, 
die zich op een bepaald moment op een bepaalde plaats in het embryo bevinden, ook 
evenredig snel toeneemt. Het is typerend voor de ontwikkelingsbiologie dat dergelijke 
kip-ei vragen voortdurend blijven opduiken: de ontwikkehng van een organisme is im
mers per definitie een cychsch gebeuren. 

Vooral op basis van transplantatie experimenten, uitgevoerd aan embryonen van de 
kip en kikker, wordt al decennia lang verondersteld dat in een zich ontwikkelend embryo 
concentratie gradiënten voorkomen van stoffen, zogenaamde morfogene substanties. De 
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cellen binnen het embryo zouden dan op basis van de lokale concentratie van een derge
lijke morfogene stof geïnstrueerd worden omtrent hun positie, en dienovereenkomstig 
het juiste differentiatie programma kiezen. Uiteraard dient dit laatste in gang gezet te 
worden door de regulatie van de hiervoor besproken bouwplangenen, die dus een rol ver
vullen bij de interpretatie van positionele informatie op genetisch niveau. 

Het heeft lang geduurd voordat deze hypothese ook werkelijk een moleculaire basis 
kon krijgen. Een doorbraak kwam door de ontdekking aan het eind van de tachtiger ja
ren, dat dierlijke organismen, inclusief de mens, beschikken over genen die coderen voor 
eiwitten die fungeren als receptoren voor vitamine A zuur, in de hteratuur aangeduid als 
retinoic acid receptors of RAR's. De RAR's vertonen een sterke structurele overeen
komst met de receptoren voor steroïd en thyroid hormonen, waarvan aOang bekend is 
dat z i j , na binding van het hormoon, hun werking uitoefenen door binding aan specifie
ke DNA-sequenties, en zo de expressie regelen van doelwit- of targetgenen. De ontdek
king van de RAR's impliceerde dan ook dat er in ons lichaam vhamine A zuur of gerela
teerde vitamine A achtige stoffen, zogenaamde retinoïden, voorkomen met een verge
lijkbaar moleculair werkingsmechanisme. Dit besef heeft tot een grote opwinding geleid. 
Reden hiervoor was dat retinoïden, en in het bijzonder vitamine A zuur, bekend zijn om 
hun teratogene of ontwikkehngsverstorende werking, en om hun effecten op de differen
tiatie van allerhande celtypen. De ontdekking van de RAR's betekende dan ook niet al
leen dat er een verklaring gevonden was voor de moleculaire werking van deze teratogene 
stoffen, maar vooral ook dat retinoïden nu de eerste echte kandidaten waren voor een 
functie als morfogene stof. Het bewijs hiervoor het niet lang op zich wachten. Vhamine 
A zuur is bekend om zijn dramatische effecten op de ontwikkeling van de extremiteiten 
en het centrale zenuwstelsel, en in beide situaties kon spoedig worden aangetoond dat 
retinoïden tijdens de ontwikkeling voorkomen in een concentratie gradient langs de 
anterior-posterior as (kop-staart as) van het embryo, en zo de ruimtelijke opbouw van 
deze orgaanstelsels bepalen. De moleculaire basis voor het voorkomen van morfogene 
stoffen was hiermee gevonden. Toen vervolgens duidelijk werd dat de expressie van 
bouwplangenen, zoals de homeobox bevattende genen, onder controle staat van deze 
morfogene gradiënten, was een principiële doorbraak bereikt: er was een moleculaire ba
sis gevonden voor het ontstaan van het bouwplan van het embryo van gewervelde dieren. 

Celcoinnninicatie 

Morfogene stoffen verschaffen de cellen binnen het embryo informatie omtrent hun po
sitie, en, via hun effecten op de expressie van bouwplangenen, omtrent hun toekomstige 
identiteit. Binnen dit globale positionele raamwerk verzorgen moleculaire interacties tus
sen cellen de nadere invulling van het ontwikkehngsprogramma, in het bijzonder de me
chanismen verantwoordelijk voor het gecoördineerde gedrag van de taUoze cellen, die 
ontstaan tijdens de ontwikkeling. Wat controleert hun vermenigvuldiging en differentia
tie t i jd - en positie-afhankelijk? Hoe vinden zij het juiste pad en de juiste plaats wanneer 
zij zich herschikken binnen het zich ontwikkelende organisme? Dergelijke vragen zijn 
uhgangspunten van onderzoek voor studie van de moleculaire mechanismen waarmee 
cellen tijdens de ontwikkeUng met elkaar communiceren. 

Dat embryonale cellen onderling informatie uitwisselen, op basis waarvan hun diffe
rentiatie wordt gestuurd, is al in de twintiger jaren aangetoond door Spemann en Man-
gold. Z i j kregen de Nobelprijs uhgereikt op basis van hun transplantatie experimenten 
uitgevoerd aan embryonen van amfibieën, waarmee zij aantoonden dat transplantatie 
van bepaalde delen van het embryo naar een gastheerembryo resulteerde in de organisa-
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tie van een tweede licliaamsas, en dus in de ontwildceling van een dubbel embryo met 
twee koppen. 

Dertig jaar later werd door P.D. Nieuwkoop op het Hubrecht Laboratorium op een 
vergelijkbare wijze het principe van de mesoderm inductie en neuraal inductie aange
toond. De bevruchte eicel van een amfibie embryo kent een asymmetrische opbouw van 
cytoplasmatische componenten langs de zogenaamde animaal-vegetadeve as. Door de 
successieve dehngen van deze cel verdelen deze componenten zich over verschillende cel
len, waardoor ectoderm en endoderm cellen respectievelijk aan de animale en vegetatieve 
zijde van het embryo ontstaan. De eerste differentiatie is dus louter een gevolg van een 
verdehng van al bestaande cytoplasmatische verschillen over de door deling ontstane cel
len. Wanneer het animale, ectodermale, deel van het embryo wordt geïsoleerd en ge
kweekt, ontstaan hieruit uitsluitend ectodermale derivaten zoals epitheelcellen. Isolatie 
van het animale deel en recombinatie in kweek met een stukje endodermaal weefsel leidt 
echter tot een geheel ander resultaat. Het ectodermale deel differentieert nu tot spier
en bloedcellen: typische mesodermale derivaten. Dit fenomeen is mesoderm inductie ge
noemd. Kennelijk leveren de endodermale cellen een signaal, dat de ectodermale cellen 
instrueert tot differentiatie in mesodermale richting; in afwezigheid van dit signaal diffe
rentiëren deze cellen zich verder in ectodermale richting. 

Het heeft enkele decennia geduurd voordat er enig inzicht ontstond in de moleculaire 
aard van de betreffende inductieve signalen, en de wijze waarop dit inzicht tot stand is 
gekomen is een boeiend voorbeeld van de gang van het onderzoek in dit veld van weten
schap. Kankeronderzoek en ontwikkehngsbiologie hebben elkaar hierbij de hand ge
reikt. In beide gebieden hebben celbiologen zich de vraag gesteld welke moleculaire pro
cessen verantwoordelijk zijn voor de regulatie van celvermeerdering en celdifferentiatie. 
De ontwikkehngsbioloog heeft hierbij uiteraard vooral aandacht voor de normale rege
ling, terwijl de kankeronderzoeker zich richt op de ontregeling van deze processen die 
leiden tot het ontstaan van kanker. De beschikbaarheid van gekweekte cellijnen, zoals 
die met name bij zoogdieren kunnen worden geïsoleerd, is hierbij van groot belang ge
bleken. Hiermee werden genen opgespoord welke coderen voor de signaal- en receptor
moleculen, die de vermeerdering en differentiatie van cellen tijdens de ontwikkeling stu
ren. De belangrijkste klasse van dergelijke signaalmoleculen wordt gevormd door de po
lypeptide groeifactoren. Dit zijn kleine eiwitten die celtype-afhankelijk worden geprodu
ceerd en worden uitgescheiden. Z i j oefenen hun werking uit door binding aan specifieke 
receptoreiwitten in de celmembraan van cellen die competent zijn om te reageren op het 
betreffende signaal. De interactie tussen de groeifactor en zijn receptor zet een complexe 
cascade van signaaltransductieprocessen in gang, die als doorgeefluik fungeren tussen de 
geactiveerde oppervlakte receptoren en de genetische machine in de celkern, en leiden 
tot veranderingen in genexpressie in de celkern, resulterend in een veranderend groei- of 
differentiatiegedrag. 

De term groeifactor is eigenlijk misleidend; hun normale rol is veeleer het sturen van 
differentiatieprocessen. De term vindt echter zijn oorsprong in de implicaties voor het 
ontstaan van kanker. Ontregeling van de normale functie van de betreffende signaal-, 
receptor-, of signaaltransductie moleculen vormt de basis voor het ontstaan van ontre
gelde groei, en dus voor het ontstaan van kanker. Om die reden zijn de genen die coderen 
voor de betrokken eiwitten dan ook proto-oncogenen genoemd. Z i j kunnen gaan func
tioneren als oncogenen door mutaties of andere oorzaken van ontregeling. 

Dankzij de grote inspanningen op het terrein van het kankeronderzoek zijn er de afge
lopen jaren tientallen groeifactoren en receptoren geïdentificeerd, zi jn hun structuur en 
werkingsmechanisme opgehelderd, en zijn de betreffende genen gekarakteriseerd. Op
nieuw bleek hierbij dat deze genen evolutionair sterk zijn geconserveerd. Uitgaande van 
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de kennis opgedaan in menselijke (kanker-)cellijnen en cellijnen van andere zoogdieren, 
kon langs moleculair biologische weg worden vastgesteld dat andere gewervelde, maar 
ook ongewervelde, dieren over homologe genen en genproducten beschikken. Vervol
gens was het betrekkelijk eenvoudig om vast te steOen dat bepaalde leden van deze groei-
factorfamihe in amfibieën Nieuwkoop's mesoderminductie verzorgen, namelijk groei
factoren die op basis van hun eerst geïdentificeerde effecten de illustere namen transfor
merende groeifactor (3, fibroblast groeifactor, en activine hebben gekregen. Net als voor 
de bouwplangenen, bracht ook voor de inductie- of celcommunicadegenen, vergelijkend 
moleculair genetisch onderzoek de fehen aan het hcht. 

Van Hubrecht tot heden 

Sinds Hubrecht zijn Embryologische Collectie verzamelde, als basis voor zijn vergelij
kend embryologisch onderzoek naar de afstamming van zoogdieren, is de ontwikkelings
biologie gedurende een halve eeuw vooral een beschrijvende en experimenteel embryolo
gisch onderzoeksgebied geweest. De zeer gedetailleerde beschrijvingen van de normale 
ontwikkeling van tal van organismen hebben de overeenkomsten en verschihen in kaart 
gebracht, en verschaften de basis waarop fijnzinnige transplantatie experimenten kon
den worden uitgevoerd, die geleid hebben tot een conceptueel denkraam voor de sturing 
van de embryonale ontwikkeling. De moleculaire invulhng van deze concepten moest 
wachten tot de ontdekkingen van de genetische code, het universele karakter van de ge
netische informatie, en de principes van D N A replicatie, genregulatie en genexpressie. 
Sindsdien heeft het veld een ware revolutie doorgemaakt, vooral door gebruik te maken 
van de mogelijkheden die geboden worden door vergelijkend, maar nu moleculair gene
tisch, onderzoek. 

Een boeiend aspect hiervan is dat het juist de aandacht heeft geconcentreerd op de uni
versele principes die ten grondslag liggen aan de embryonale ontwikkehng. De natuur 
bl i jkt zuinig te zijn geweest tijdens de evolutie. Genen en genproducten, die bruikbaar 
bleken om ontwikkeUngsprocessen te sturen, bleven zorgvuldig behouden, maar werden 
tijdens de evolutie ingezet om in verschihende organismen totaal verschihende processen 
te sturen. De homeobox bevattende eiwitten vormen een illustratie van dit principe. Ont
dekt in Drosophila, waar zij verantwoordelijk zijn voor de bepaling van de identiteit van 
de diverse segmenten waaruit het hchaam van een insect is opgebouwd, fungeren homo
loge genen en genproducten in gewervelde dieren ondermeer voor de bepahng van de op
bouw van het centrale zenuwstelsel langs de kop-staart as van het embryo. In beide ge
vallen is er echter sprake van een rol bij de genetische specificatie van positionele infor-
marie. Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor de rol van groeifactoren en hun receptoren 
bi j het verzorgen van celinteracties, welke richting geven aan nadere differentiatiekeu
zen. De zuinigheid van de natuur gaat echter verder. Niet alleen worden dezelfde princi
pes en moleculen door verschillende organismen gebruikt, maar zij blijken ook inzetbaar 
voor de regulatie van totaal verschillende, in ruimte en/of t i jd gescheiden, processen t i j 
dens de ontwikkeling van eenzelfde organisme. Het gebruik van retinoïden en hun recep
toren voor het verschaffen van positionele informatie, zowel langs de kop-staart as als 
in de extremiteiten, is hiervan een inmiddels haast klassiek voorbeeld. Het zijn juist deze 
zuinigheidsprincipes, die de ontwikkehngsbioloog van heden het vertrouwen geven dat 
hij in zijn speurtocht naar kennis omtrent één van de meest fundamentele eigenschappen 
van de levende natuur - de ontwikkehng van een volwassen organisme vanuit één enkele 
cel, de bevruchte eicel - het spoor niet bijster raakt door de talloze genen en genproduc
ten die hij op zijn weg aantreft. 





OMGAAN M E T B O T A R M O E D E 

door 

O . L . M . Bijvoet 

Eerder dit jaar ont bing il< uit Duitsland de volgende brief: 

Tn juli 1992 was mijn vrouw in zij werd 5 dagen onderzocht. De diagnose was 'mani
feste osteoporose met beginnende compressiefrakturen van twee wervellichamen'. De 
hoogleraar en twee medewerkers schreven naast isometrische gymnastiek en zwemmen 
de volgende medicijnen voor: 

Natriumfluoride, 25 mg 0-0-2 

Calcium Bruistabletten (1000 mg) 1-1-0 
Calciferol (0.025 mg) 1-1-1 
Oestradiol (1 mg) 1-0-0-; iedere 2e dag 
Spierverslapper naar behoefte 

Onze plaatselijke orthopeed verklaarde zich bereid om de therapie over te nemen. Over 
werkzaamheid kan men op dit moment natuurlijk nog niets zeggen. In ieder geval heeft 
mijn vrouw nog steeds hevige rugpijn. Kort geleden heeft de orthopeed ons verontrust 
met de mededeling dat hij gelezen heeft dat deze behandeling onwerkzaam is. In gevallen 
als van mijn vrouw zouden calcitonine plus oestrogenen in hogere dosis de enige werkza
me therapie zijn. 

Over dat laatste nog een vraag: behandeling met calcitonine zou zeer onaangename bij
werkingen hebben (misselijkheid en braken). Er zou nu een nieuw calcitonine-preparaat 
in de handel zijn dat men als neusspray kan gebruiken, maar dit preparaat is erg duur 
en in ons land nog niet toegestaan.' 

Wat moeten we hiermee? Wat is eigenlijk osteoporose en hoe kan men dat behandelen? 

Osteoporose 

Het skelet van een gezonde 

Structuur 

De wervelkolom is een stukje evenwichtskunst van op elkaar gestapelde wervels, met 
kussentjes, de tussenwervelschijven, ertussen. Erop staat een zwaar hoofd, aan de voor
kant hangen borst en buikorganen en een paar werkende armen aan de schouders. De 

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe Reeks 71. Lezing gehouden voor de Koninkli jke Maatschap
pij voor Natuurkunde 'Dihgentia' te 's-Gravenhage op 29 maart 1993. 
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basis, het bekken, wordt gedragen door de dijbeenhalzen van twee bewegende benen. 
Evenwicht wordt bereikt doordat de wervelkolom niet recht is maar S vormig gebo

gen. De basisvorm, de S vorm, laat van onderaf de lendenwervels, de grootste, met een 
bocht naar voren lopen door de as van de zwaartelijn, daarboven buigen de borstwervels 
weer in de tegenovergestelde richting - achter de zwaartelijn langs. Bij verstoring van het 
evenwicht wordt de vorm aangepast. Daartoe dient een reflexmatige en ongemerkte acti
viteit van langs de wervelkolom gelegen spierbundels. 

De bouwstenen van het skelet, botten, bezitten grote stevigheid bi j kleine massa. Ze 
hebben van buiten een harde schaal en van binnen een honingraatstruktuur. Botten zijn 
gevuld met beenmerg en vet. 

Er is iets merkwaardigs aan de hand met het materiaal waaruh bot is opgebouwd. Bot
ten bevatten wehswaar kalk, maar je kunt de kalk verwijderen zonder dat de vorm verlo
ren gaat. Wat daarna overblijft heeft nog steeds dezelfde vorn, maar bestaat uit in tus-
senstof samengekitte bindweefselstrengen. Dit weefsel wordt door de botopbouwcellen 
aangelegd en verkalkt pas naderhand. Botaanmaak gaat het hele leven door, terwijl tege
l i jk andere cellen het verklakte, rijpe bot voortdurend weer afbreken. Botten blijven be
staan maar hun materiaal wordt voortdurend vernieuwd. 

Geschiedenis 

Die doorgaande vernieuwing van botweefsel kent plaatselijk aanpassingen van opbouw
en afbraak aktiviteh. Zoals eén pottenbakker klei vorm geeft door hier wat bi j te voegen 
en daar wat weg te halen, zo beïnvloeden locale variaties in opbouw en afbraak de vorm 
en massa van bot. De lengtegroei wordt gestuurd door een eigen apparaat en eindigt met 
de puberteit, maar tot het dertigste gaat daarna de consohdatie en versteviging van het 
bot nog door. Pas bij dertig bereikt het individu de optimale, definitieve botmassa. De 
processen worden gestuurd volgens een genetisch (aangeboren) programma en beïnvloed 
door uitwendige factoren. Die laatste zijn van drieërlei aard: 

1. Mechanische krachten zijn er de oorzaak van dat oefening en beweging de vorm en 
stevigheid van het skelet gunstig kunnen beïnvloeden. 

2. Stofwisseling: Onvoldoende voeding, met name onvoldoende vhamine (Vhamine D) 
en kalk, kunnen een nadelige invloed hebben op de botopbouw. Kalkgebrek kan zelfs 
de oorzaak zijn dat extra bot wordt afgebroken: het bot dient in het lichaam immers 
ook als kalkreservoir. Het omgekeerde is niet waar. Veel vhamine D en veel kalk 
kunnen botvorming niet extra stimuleren. 

3. De algemene gezondheid: Hormonen, in het bijzonder geslachtshormonen, sturen 
het skelet ten goed of ten kwade. Algemene ziekten kunnen botafbraak sterk stimule
ren. 

Tot het dertigste neemt de botmassa dus toe. Op die leeftijd bereikt ze een piek. Daar
na vindt een ommekeer plaats en gaat de totale massa weer langzaam afnemen. De dikte 
van de schaal die botten omgeeft en van de raatstructuur die ze sterkte geeft, wordt nu 
minder, bij voorkeur op die plaatsen die het minst worden geoefend. Omdat geslachts
hormonen belangrijk zijn voor de instandhouding van het bot en de vrouw bi j de meno
pauze een belangrijke bron van oestrogeen verhest, neemt bi j de vrouw na de menopauze 
de botmassa gedurende een aantal jaren nog eens extra af. De helft van het totale botver-
hes dat een vrouw ondergaat gebeurt tijdens de eerste tien jaren na de menopauze. 

Dit alles hoeft niet nadehg te zijn voor een goede funktie van het skelet: een gezonde 
zal er weinig van hoeven te merken. 
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Osteoporose 

Te veel afnemen van de botmassa heeft tot gevolg dat het skelet geen voldoende weer
stand meer kan bieden aan de normale krachten die erop worden uitgeoefend en dat bot
ten gaan breken. Men spreekt dan van osteoporose. 

Een goed verstaander zal nu een aantal dingen met betrekking tot osteoporose begrij
pen. Wat osteoporose is, hoe osteoporose ontstaat, en wanneer en hoe osteoporose zich 
voordoet. 

Wat osteoporose is 

Het woord 'botontkalking' is fout, en wel om twee redenen. Osteoporose heeft ten eerste 
niets te maken met een gehalte aan kalk maar met de massa van bot. Ten tweede sugge
reert het werkwoord 'ontkalking' een proces, maar osteoporose duidt op een eigenschap. 
De botmassa is te laag voor het handhaven van voldoende fraktuurweerstand. Om die 
reden moeten we niet spreken van botontkalking maar van 'botarmoede'. 

Hoe osteoporose ontstaat 

De botmassa resulteert dus uit een ontwikkehngs-geschiedenis, gemoduleerd door uit
wendige factoren. Oorzaken van osteoporose moeten gezocht worden in de historie van 
de persoon. Onafhankelijk van het moment waarop die oorzaken hebben gespeeld, is 
de fractuurweerstand pas onvoldoende wanneer dat een kritische grens wordt overschre
den. Meestal gebeurt dat pas laat, wanneer de botmassa niet alleen door die oorzaken, 
maar bovendien van nature lager is, dus bi j de oudere mens. Osteoporose kan dus actue
le oorzaken hebben, maar de oorzaken liggen vaak in een ver verleden: 

Voorbeelden van oorzaken uit het verleden: 

1. Een andere aanleg (botarmoede komt soms in famihes voor; mensen van het zwarte 
ras hebben minder vaak osteoporose dan blanke mensen). 

2. Tekort of teveel aan hormonen in het bijzonder geslachtshormoon, in aanleg of voor
bijgaand. Zulke ziekten uiten zich bi j meisjes en vrouwen bijvoorbeeld in abnormale, 
of afwezig zijn van de menstruatie. Een schadelijk tekort aan geslachtshormoon 
treedt ook op b i j verwijdering van de eierstok of bij vroege menopauze. Normale 
ziekten zijn vaak slecht voor het bot, schildklier- en bijnierziekten zijn hiervoor be
rucht. 

3. Abnormale voeding: De mens heeft een bepaalde behoefte aan kalk en het gebruik 
dat hij van de kalk in de voeding maakt hangt weer af van vitamine D en van andere 
voedingsbestanddelen. Alcohol en roken kunnen een slecht effect hebben. 

4. Gebrek aan lichamelijke activiteit: Hoe meer hchaamsbeweging des te groter de bot
massa 

Voorbeelden van actuele oorzaken: 

Als regel zijn dit ziekten, toestanden of gewoonten die de opname van kalk en vitamine 
D verstoren of botafbraak stimuleren: 

1. De kalkinname van oudere mensen is vaak te laag. Dat kan liggen aan gebrekkige 
voeding of aan slecht gebruik van de ingenomen kalk, dan is de effektieve kalkinna-
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me te laag. Het bestaan van een ongedekte kalkbehoefte is vrij gemakkelijk vast te 
stellen, de oorzaak ervan is echter niet altijd even duidelijk. 

2. De botafbraak is te groot. Bij jonge mensen en kinderen zijn bekende oorzaken: ge
bruik van bijnierhormoon, cortison of prednison, of schildkherziekten. Bij oudere 
mensen leiden ziekten soms tot sterke afbraak van bot zonder dat ze, zoals bij jonge
ren, een merkbare invloed hebben op de algemene gezondheidstoestand. Schildkher-
en bijnierafwijkingen vallen hieronder. Er zijn beenmergziekten zoals de ziekte van 
Kahler die bot kunnen afbreken. Vaak moet ook worden geconstateerd dat een bo
tafbraak abnormaal hoog is, zonder dat men weet waarom. 
Het geluk wU dat we het bestaan van ongedekte kalkbehoefte en van te sterke botaf
braak betrekkelijk makkelijk kunnen vaststellen en dat we er met geneesmiddelen iets 
aan kunnen doen, zelfs wanneer de oorzaak niet is gevonden. 

3. Behalve ziekten, kunnen ook de levensomstandigheden een rol spelen: gebrek aan li
chaamsbeweging en ... abnormale belasting van het skelet: Ik zei al dat het skelet 
weerstand moet kunnen bieden aan een normale funktie: bi j zeer oude mensen wordt 
de aanspraak op het skelet soms groot doordat er talrijke redenen kunnen zijn waar
om ze gemakkelijk vallen: verminderd bewustzijn, behuizing in kleine volle ruimten, 
slechte beweeglijkheid, om een paar te noemen. 

De Patiënt met Osteoporose 

Omdat de botmassa afneemt met de leeftjd hebben ouderen meer kans op osteoporose 
dan jongeren. Het grote botverhes rond en na de menopauze markeert de overgang als 
beginpunt van osteoporose. 

Breuken door osteoporose treden op waar het skelet het meeste wordt belast. Dat is 
dus in wervelkolom en dijbeenhals, en verder in pijpbeenderen (vooral onderarmfraktu
ren). Wervelafwijkingen verschijnen met regelmaat vanaf het 45e jaar en komen vaker 
en eerder voor dan pijpbeenfrakturen. Heupfrakturen zi jn het frequentst na het 75e. On
derarmfrakturen liggen tussen beide in. De betekenis van de drie groepen frakturen voor 
het welzijn van mensen is heel verschillend. 
Onderarmfrakturen zijn wehswaar onaangenaam, maar kunnen binnen afzienbare t i j d 
genezen. 

Voor heupfrakturen geldt dat ze wehswaar relatief laat optreden, maar dan ook nood
zaken tot klinische opname en dat een kwart van de patiënten binnen een jaar overlijdt. 
Ze vormen een grote belasting voor het gezondheidsbudget van de gemeenschap (250.00 
per jaar in de VS). 40% geneest zonder meer. Jaarlijks worden 12000 mensen opgeno
men wegens heupfrakturen. 

Over de epidemiologie van wervelvervorming is minder bekend. In Amerika heeft een 
op v i j f vrouwen boven 65 jaar en de helft van vrouwen boven 85 jaar wervelvervorming. 
Ook khnisch heeft wervelvervorming een aparte plaats. Het bijzondere daaraan is het 
geleidelijke en misschien ongemerkte begin op een toch betrekkelijk jonge leeftijd, en 
het geleidelijke, maar permanent invaliderend effect op het welbevinden van mensen. Ze 
zijn de epidemiologisch minst grijpbare maar voor welbevinden meest schadelijke ver
schijningsvorm van osteoporose. 

Roepen we ons de beschrijving van de wervelkolom in herinnering. De gewichtslijn 
loopt midden door de lenden wervels. Deze neigen over de gehele oppervlakte in te zak
ken. Borstwervels daarentegen, die het meest worden belast aan de voorzijde, zakken 
daardoor wikvormig in. Wat zien we dan: mensen worden krom van boven, korter rond 
het middel en de wervelkolom raakt uit het lood. De rugspieren die het hchaamseven-
wicht moeten handhaven worden voortdurend abnormaal belast en komen in een 
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kramptoestand. Daardoor wordt handhaven van evenwicht nog moeilijker en we krijgen 
een vicieuze cirkel. De rug wordt plankhard, de patiënt onzeker bij lopen, krijgt pi jn in 
rust, en kan moeilijk uit zijn rusthouding komen. Dat heet nachtelijke p i jn en startstijf
heid. De fraaie élégance van de vrouwelijke gang is dan ingeruild voor moeizaam strom
pelen. 

Therapie van Osteoporose 

De evidente rol van de vroege voorgeschiedenis bi j het op late leeftijd ontstaan van 
osteoporose biedt mogelijkheden voor preventie. Er is verschil tussen maatregelen die 
zin hebben voor iedereen, algemene preventie, en maatregelen gericht op groepen men
sen met bekend verhoogd risico, gerichte preventie. 

Algemene Preventie 

Er zijn aanwijzingen dat de gemiddelde hoeveelheid botweefsel bij jongeren de afgelo
pen tientallen jaren lager wordt. Dit kan samehangen met gebrek aan hchaamsbeweging 
en veranderde voeding. Preventie begint dan ook met adviezen over voeding en activiteit 
voor de jeugd die nog bezig is aan de ontwikkeling van een optimaal skelet. Verschaffen 
van adequate informatie op scholen hoort ook daarbij. Aan volwassenen met zittend 
werk moet men gelegenheid geven voor lichaamsbeweging. Men moet alert z i jn op risi
co's voor osteoporose bi j ziekten of ten gevolg van medisch handelen. Bij bejaarden is 
van belang het zorgen voor goede vitamine D en kalkopname en voor beweging, vooral 
bi j bejaarden in verpleegtehuizen. Voor deze laatste categorie komt daar nog bi j dat het 
risico voor vallen verminderd kan worden door aandacht voor factoren die bewustzijn 
kunnen verlagen (medicatie, onvoldoende vochtinname) en voor overzichtelijkheid van 
de omgeving (oude mensen wonen vaak in kleine ruimten met veel voorwerpen). 

Gerichte Preventie 

Gerichte prevende verondersteld het bestaan van verhoogd risico. Men kan vermoeden 
dat iemands voorgeschiedenis aanleiding geeft voor een verhoogd risico of men kan door 
meting van de botmassa vaststellen dat iemands botmassa te laag is. Vaststellen van risi
cofactoren noch botmeting kunnen altijd en bi j ieder worden uitgevoerd. Ook die dienen 
beperkt te worden tot categorieën met verhoogd risico. Een zo'n categorie is direct aan
wijsbaar: de vrouw voor en rond de menopauze. 

Rond haar vijftigste staat de vrouw voor een decade waarbinnen zij de helft van het 
natuurlijk botverhes zal doormaken. Het is mogelijk om dit verlies te voorkomen of te 
verminderen. Op overtuigende wijze is aangetoond dat compenseren van het natuurlijk 
hormoonverhes in de menopauze zowel botverhes als -breuken voorkomt. Het aantal 
pols en heupfrakturen vermindert met de helft en wervelmisvorming waarschijnlijk nog 
meer. De substhutie kan de botmassa zelfs met 1 tot 2% per jaar doen toenemen. Bij 
mensen met manifeste osteoporose ligt dat effect zelfs bij 4 tot 5%. 

Effekten van Oestrogeensubstitutie 

Oestrogeensubsthutie is vergelijkbaar met gebruik van de 'PU', maar dan in aangepaste 
dosering en samenstelhng. De substitutie moet op de juiste wijze worden uitgevoerd, te
zamen met een hormoon dat nodig is voor het baarmoederslijmvlies, en na consuhatie 
van een gynaecoloog. Dan zijn er geen medische nadelen aan verbonden. Wel moet de 
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substitutie minstens v i j f jaar lang, liefst dubbel zo lang, en misschien wel blijvend wor
den uitgevoerd. Na staken treden de effecten van oestrogeenonttrekking alsnog op, hoe
wel mogelijk in mindere mate. Het bezwaar is dat men niet voor altijd en voorgoed van 
periodiek bloedverlies af raakt, maar ook de last hiervan kan door deskundig advies 
sterk worden beperkt. Er is een kleine minderheid die aangeeft subjectieve bijeffekten 
te voelen, maar veelal is het effect op algemeen welbevinden juist gunstig ten opzichte 
van hen die geen oestrogenen hebben gebruikt. Een voor sommigen minimaal, maar 
voor een enkeling onoverkomelijk bezwaar is, dat je voor onbepaalde t i jd - misschien 
voor altijd - afhankelijk bent van het gebruik van een pil ... 

Oestrogeensubstitutie, voor Wie? 

Denkbaar zou zijn dat men iedere vrouw oestrogeen suppletie adviseert; dit leidt bi j een 
groot aantal tot onnodig gebruik. Men moet het advies liever beperken tot hen bi j wie 
noodzaak evident is. Helaas levert het vaststehen van risicofactoren, a.h.w. door een 
lijstje in te vullen dat betrekking heeft op je voorgeschiedenis, daarbij geen voldoende 
betrouwbaar effect op. Veel betrouwbaarder is een botdichtheidsmeting. Dh is mogelijk 
in speciahstische centra. Uit Amerikaans onderzoek bli jkt dat de kosten/baten verhou
ding ten aanzien van frakturenmerkbaar gunstiger is, wanneer alleen vrouwen met lagere 
botmassa oestrogenen gebruiken. Ook bli jkt zonder meer dat geïndiceerd oestrogeenge-
bruik een merkbaar gunstige invloed heeft op de kwahteit van leven ten opzichte van he
lemaal geen substitude. 

Individuele Therapie 

Wanneer iemand al manifeste osteoporose heeft ligt het probleem anders. We hebben 
gezien dat de patiënt dan zijn bewegingsvrijheid verliest, geplaagd wordt door nachtelij
ke pijnen, startstijfheid en ook door pi jn overdag. H i j is het vertrouwen kwi j t in de mo
gelijkheid zich onbekommerd en pi jnvri j te kunnen bewegen. Maatregelen die gericht 
zijn op stabihseren of herstel van de botmassa zullen voor zijn klachten niets baten, want 
die zi jn het gevolg van een schade die reeds aangericht is en onherstelbaar. Behandeling 
richt zich daarom op drie elementen: 

Behandeling van de Klacht 

Het doel is de patiënt afhelpen van pi jn en spasme. Hem het vertrouwen geven in de mo
gelijkheid van toch reladef onbekommerde, bewegingsvrijheid zonder angst en ... zon
der de noodzaak van ingewikkelde medicatie. In het algemeen wordt de p i jn aanvanke
l i j k zo compleet mogelijk en agressief bestreden, desnoods met complete bedrust en opi
aten. Essentieel is dat de toestand van kramp en pi jn zo compleet mogelijk wordt door
broken. Daarna wordt de medicatie afgebouwd, wordt de patiënt geleidelijk gemobih-
seerd. Er wordt een adequaat gedrag en bewegingspatroon aangeleerd en oefeningen die 
opnieuw optreden van spierspasme zoveel als mogelijk moeten voorkomen. Tenslotte 
worden adviezen gegeven voor eenvoudige en vooral voorbijgaande pijnstilhng en voor 
aanpassing van het gedrag bij eventuele perioden van pi jn . Regelmatig bewegen en wan
delen moeten verder tot het dagpatroon gaan behoren. 

Zoeken van de Directe Oorzaak 

Bij een niet gering aantal mensen, vooral bij hen die min of meer plotsehng met rug-
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klachten worden geconfronteerd, vindt men corrigeerbare medische afwijkingen die de 
directe oorzaak zijn voor overmaat botverhes. Het is nooit acceptabel wanneer een dia
gnose osteoporose wordt gesteld zonder dat tegelijkertijd een grondig speciahstisch on
derzoek wordt uitgevoerd. 

Zoals gezegd bestaan er geneesmiddelen waarmee ongedekte kalk- en vitamine D be
hoefte kan worden opgevangen, ook als de oorzaak ervan niet direct duidelijk is (bi j
voorbeeld kleinere doses vitamine D). Te grote botafbraak kan met succes worden 
gestopt door de oorzaak te bestrijden, maar ook wanneer de oorzaak niet kan worden 
vastgesteld (bisfosfonaat). Het hormoon calcitonine is in deze omstandigheden mis
schien ook van nut, en heeft in ieder geval een bewezen initieel effect op botpijn. 

Preventie van Verdere Achteruitgang 

Vanzelfsprekend spelen hierbij voedings en bewegingsadviezen een rol . Veel betrouwba
re medicaties die op ongecomphceerde wijze verder botverhes voorkomen, zijn er niet. 
Een uitzondering vormt het toedienen van oestrogenen in goede dosis en op juiste wijze. 
Ze zijn evengoed later als vroeg in de menopauze effectief. Het is zaak dat dit alleen on
der deskundig advies wordt gedaan en op de juiste wijze en in de juiste dosering. Oudere 
mensen gebruiken vaak al andere medicijnen, dus wees zuinig met toevoegingen aan het 
bestaande geneesmiddelenarsenaal. Vind men medicatie absoluut nodig, meng dan geen 
therapieën maar gebruik er één en wel zo mogelijk zo dat het effect controleerbaar is. 
Tot medicijnen die in groter verband worden ukgeprobeerd horen: mannelijk hormoon, 
calcitonine, bisfosfonaten en fluoride. Van geen van deze is de bruikbaarheid voor chro
nische behandeling voldoende zeker om het zomaar te kunnen aanbevelen. Gebruik ze 
als regel niet zonder advies van een deskundige. In dit korte bestek kan niet op de merites 
of demerites van bepaalde medicaties worden ingaan. 

Consolidatie van de medische benadering 

Bij het geven van vertrouwen behoort ook het informeren over de bevindingen van het 
integrale onderzoek, beredenering van het advies en het geven van een enigszins be
trouwbaar verwachtingspatroon. De patiënt moet verder beschouwd worden als iemand 
met een chronisch invahderende afwijking, dat wU zeggen dat de arts verantwoording 
draagt dat hijzelf of een ander het beloop controleert en de mogelijkheid schept dat bi j 
een eventueel ongunstig beloop ti jdig wordt ingegrepen. 

De Omgang met de Patiënt 

Terug bij de vraagstelhng aan het begin van dit verhaal bhjkt hoeveel is misgegaan: 
De patiënte heeft nog steeds ernstige klachten, en voelt zich onzeker over de toekomst. 

Ten onrechte verwacht zij dat de therapie gericht op preventie van verder botverhes, 
haar zal helpen tegen de pi jn . 

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofd- en bijzaken. 
De medicatie op zich is al zodanig dat deze de patiënte dagelijks met haar toestand 

confronteert. Een veelheid van middelen in te nemen volgens een gecompliceerd schema. 
De medicatie l i jkt een compilatie van aanbevehngen uit de farmaceutische industrie van 
middelen tegen osteoporose en heeft geen doelgericht karakter, terwijl over de doserin
gen ook wel het een en ander gezegd kan worden. Nog erger is het zappen tussen behan
deling. Arts en patiënt beiden worden onzeker. 

Hoe het wel moet kan ik voor deze patiënt niet zeggen, er bestaan immers geen alge-
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mene voorschriften voor osteoporose. Iedere patiënt is anders. We zuOen moeten aan
vangen met serieus informatie te verzamelen, ons inleven in de patiënt en duidelijk ma
ken aan het begin te staan van een langdurige samenwerking met het doel haar zich weer 
vrijer en zekerder te laten voelen - en uiteraard om bij op den duur gebleken effectiviteit 
onszelf weer overbodig te maken. En daarmee is dan toch een positief advies gegeven. 


