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GEVAREN VAN BODEMVERONTREINIGING 

een algemene beschouwing 

door 

F A M . de Haan 

1. Inleiding 

Risico-evaluatie vereist een kwantitatieve beoordeling van de blootstelling van objecten of 
organismen aan bepaalde bedreigingen, tegen de achtergrond van mogelijk ongewenste 
efiFecten van een dergelijke blootstellmg. De voorspelling van vei-wachte schade neemt dus 
een sleutelpositie in, Omdat ingeval van de bodem de schade aan objecten meestal be
perkt is (met uitzondering van bijvoorbeeld aan de fundering van gebouwen in speciale 
gevallen) wordt de aandacht hier beperkt tot de blootstelling van organismen. Effecten van 
blootstelling van organismen worden bestudeerd m de humane toxicologie, de diertoxico-
logie en de plantentoxicologie. Alhoewel er op elk van deze gebieden nog veel vragen moe
ten worden beantwoord, worden de daar gehanteerde normen hier niet verder ter discus
sie gesteld, en als hard uitgangspunt gekozen. 
Het kwantificeren van de blootstelling aan verontreinigende stoffen is voor de bodem 
meestal aanzienlijk gecompliceerder dan voor de milieucompartimenten lucht en water 
Dit is voornamelijk gevolg van het feit dat de blootstelling in sterke mate wordt bepaald 
door de biologische beschikbaarheid van de contaminant. Deze hangt op zijn beurt af van 
het fysische, chemische en biologische gedrag van de stof onder beschouwing in het 
betreffende systeem, in dit geval de bodem. Omdat dit stofgedrag wordt.gereguleerd door 
bodemeigenschappen en systeemcondities aan de ene kant en door stofeigenschappen 
aan de andere kant, is er een vrijwel eindeloos aantal combmatiemogelijkheden waardoor 
de blootstellmg wordt bepaald. 
Belangrijke factoren zijn in dit opzicht: 
- de gehaltes aan klei, organische stof en oxides, omdat deze de reactieve componenten 

zijn in de bodem waaraan vastlegging van stoffen kan plaatsvinden; hierdoor wordt de 
mobiliteit en dus de biologische beschikbaarheid beïnvloed; 

- systeemomstandigheden zoals pH, redoxpotentiaal, ionsterkte, competitie van andere 
stoffen; door deze factoren worden de chemische speciatie, en dus ook het stofgedrag, 
vaak sterk beïnvloed. 

Belangrijke factoren in relatie tot de stof onder beschouwing zijn: 
- de chemische speciatie i.vm. de electrische lading, bijvoorbeeld kation, anion (beiden 

mogelijk van verschillende waardigheden), neutraal; deze hangt mede samen met boven
genoemde systeemomstandigheden; 

- de oplosbaarheid, hydrofobe of hydrofiele eigenschappen; 
- de vluchtigheid. 

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 75. Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 29 september 1996. 
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f/g(«H- 7. Toevoenvegen van contaminanten vanuit de bodem naar andere milieucomparti
menten en naar organismen. Voor de meeste verbindingen is de verdeling over vaste en vloei
bare fase tn de bodem van oveiwegend belang. 
De rondjes hebben betrekking op vereiste infommtle over overdrachtfactoren, de vierkantjes 
over dosts-effecl-relatles. 

Zelfs indien aUe bovengenoemde variabelen in getallen kunnen worden uitgedrukt, dan 
nog is het uiterst moeilijk om de blootstelling van organismen aan bodemverontreiniging 
te kwantificeren vanwege de verschillende toevoeiwegen die een bijdrage aan de bloot
stelling kunnen leveren. 

2. Complexiteit van bodem-normstelling 

In Figuur 1 wordt schematisch weergegeven welke toevoerwegen een bijdrage (kunnen) 
leveren aan de blootstelling van onderscheiden organismen. De bodem, voorgesteld in het 
linker blok, bestaat uit diie fasen welke vrijwel steeds in onderlmg wisselende verhoudm-
gen naast elkaar voorkomen: vast, vloeibaar (de bodemoplossing) en gasvormig (de bodem-
lucht). Het is duidelijk dat de vloeibare en gasvormige fase van overheersend belang zijn 
bij het transport van verontreinigingen in de bodem, de bodemoplossing voor opgeloste 
stoffen, de bodemlucht voor vluchtige verbindingen. 
In de bodemkunde, en met name in de bodemchemie en de bodemfysica, is vanouds veel 
aandacht besteed aan de verdeling van stoffen over de verschillende fasen. Daardoor is de 
partitie van een groot aantal stoffen binnen het blok bodem in Figuur 1 vaak redelijk goed 
bekend. Hierbij moet wel worden bedacht dat deze verdeling van plaats tot plaats en van 
moment tot moment kan veranderen. 
Bij blootstelling van de mens moet om te beginnen worden bedacht dat in de ADI via een 
groot aantal wegen een bijdrage kan worden geleverd. Hierbij zijn drinkwaterconsumptie, 
inhalatie van lucht ingeval van bijvoorbeeld bebouwde vuilstortplaatsen waarin vluchtige 
verontreinigingen aanwezig zijn, en directe opname via hand-mond gedrag van spelende 
kinderen voor de hand liggende toevoerwegen. 
De situatie wordt echter aanzienlijk gecompHceerder als de bijdragen in de ADI via voed
sel worden beschouwd. Ingeval van dieriijke producten zoals melk, boter of vlees moet een 
dergelijke bijdrage dan immers als een derde- of vierdegi-aads afgeleide van de bodem
kwaliteit worden vastgesteld. Dit betekent dat alle overdrachtsfactoren (rondjes in Figuur 1) 
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en alle dosis-effect relaties (vierkantjes in Figuur 1) in kwantitatieve zin bekend moeten 
zijn. Dergelijke kwantitatieve infoimatie is dan vereist (De Haan e.a., 1989): 
- voor alle stoffen die het functioneren van de bodem ongunstig kunnen beïnvloeden 
- voor alle mogelijke verschillende bodemtypes en bodemeigenschappen die in de prak

tijk voor kunnen komen 
- en voor alle combinaties van stofgedrag-beïnvloedende variabelen (pH, etc.) zoals eerder 

genoemd. 
Omdat kwantitatieve beoordehng in deze zin van de bodemkwaliteit, of de voorwaarde 
voor de mogelijklieid tot bodemnomisteUüig, bij de huidige stand van kennis een onmo
gelijke taak is zullen vooralsnog nogal wat beperkingen moeten worden geaccepteerd. 

3. De concepten: buffercapaciteit, bodemverontreiniging, bodemfimcties 

Een ander verschijnsel dat veroorzaker is van de geringe voorspelbaarheid van contami-
nantgedrag in de bodem in vergelijking tot dat in lucht en water is het grote verschil in 
buffercapaciteit van de bodem in vergelijking tot de andere milieucompartimenten. Deze 
buffercapaciteit kan worden omschreven als het vermogen van het systeem om het gehal
te aan stoffen, wanneer deze eenmaal op optimaal niveau aanwezig zijn, te laten oplopen 
zonder dat zich negatieve effecten van deze verhoogde gehaltes mantfesteren. Een kwaH-
tatieve voorstelling hieivan wordt gegeven in Figuur 2, waar de gestreepte lijn betrekkuig 
heeft op zgn. niet-essentiële elementen (bijv Cd) en de getrokken lijn op essentiële ele
menten (bijv Cu en Zn). Wanneer voor deze laatste elementen het optimale gehalte voor 
goed functioneren van de bodem bijvoorbeeld in relatie tot plantengroei eenmaal is 
bereikt (punt 1 in Figuur 2) kan dit gehalte nog aanzienlijk oplopen voordat negatieve 
effecten mantfest worden (voorbij punt I I in Figuur 2). In dat geval is de 'toestand van 
bodemverontreiniging' bereikt. Het opgebruiken van de buffercapaciteit van de bodem 
door daar in versneld tempo alleriei systeemvreemde en potentieel toxische stoffen in te 
brengen zou kunnen worden aangeduid als de 'actie van bodemverontreiniging'. Vooral het 
hoge tempo waarin dit gebeurde gedurende de afgelopen decennia vormt een grote bedrei
ging voor na ons komende generaties. Daaimee is een dergelijk handelen geheel in strijd 
met het begrip duurzaamheid, dat als een van de uitgangspunten in ons Nationaal Milieu
beleidsplan werd gekozen. 

De buffercapaciteit als boven omschreven varieert voor alle verschillende stoffen van inte
resse, alle bodemeigenschappen en aUe systeemomstandigheden die m de praktijk voor
komen. Dit, tezamen met de vele verschillende toevoerwegen van blootstelling als weerge
geven in Figuur 1 maakt het onmogelijk om in algemene termen te spreken over gevaren 
van bodemverontreiniging maar dwingt tot een dooriopende analyse van plaats tot plaats. 
Daarom worden in het navolgende enkele effecten van bodemverontreinigmg slechts voor-
beeldsgewijze en summier beschreven. 

effect 

Figmir 2. Sclrematisclw voorstelling 
van de buffercapaciteit van de bodem 
voor nlet-essentlële (streeplljn) en 
essentiële elementen (getrokken lijn). 
Bij 1 ligt het opthnaalgelmlte, voorbij 
II Is de bodem verontreinigd. 
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Daaraan voorafgaande moet nog worden opgemerkt dat de beoordeling van het al dan niet 
optreden van bodemverontremigmg moet worden gespiegeld aan de functie die de bodem 
moet uitoefenen. Weliswaar wordt in de Wet Bodembescherming het zgn. multrfunctiona-
liteitsbeginsel als uitgangspunt gekozen, maar m het merendeel van de gevallen zijn hier
voor geen harde criteria aan te wijzen. Wellicht kan als belangrijkste aspect van het geko
zen beleidsuitgangspunt het ethische worden genoemd: dat wü zeggen de phcht die wij 
allen hebben om zo met ons leefmiheu om te gaan dat geen onomkeerbare en onherstel
bare schade wordt toegebracht, en ook na ons komende generaties een leefbare wereld 
behouden. Rechtstreeks hieraan gekoppeld is het eerder genoemde duurzaamheids-begin
sel. Loodrecht daarop staat de onzorgvuldigheid van ons werkelijk handelen, dat ten aan
zien van de bodemkwaliteit tot uiting komt in de snelheid waannee thans het bufferend 
vermogen van de bodem wordt gebruikt. 
Waar het begiip multffunctionaliteit de bodem vaak tot veel verwarring en discussie aan
leiding geeft, is het voor de praktijk van alledag ook zeer wel mogelijk om een sooit hiër
archie van bodemfuncties te hanteren. Dit houdt in dat voor het huidige bodemgebruik 
een bepaalde functie als hoogste prioriteit wordt toegekend. De kwaliteit van de bodem 
moet dan aan zekere vooiwaarden voldoen opdat die betreffende functie op goede wijze 
kan worden uitgeoefend. Dit aUes overigens onder de vooiwaarde dat in elk geval geen 
onherstelbare schade aan het systeem wordt toegebracht. 
De bodem vormt de basis voor het voortbestaan van het leven op aarde. Het best komt dit 
tot uitdiiikking in de bijdrage die van daaruit geleverd wordt aan de kringlopen van de ele
menten koolstof, stikstof en zwavel. Dit wordt gewoonlijk aangeduid als het functioneren 
van het bodemecosysteem. Alhoewel de kennis omtrent de voor-waarden voor goed func
tioneren in dit opzicht thans snel gi-oeiende is, werd aan dit aspect in het verieden relatief 
wemig aandacht besteed. 
Daarnaast zijn meer specifieke functies te onderscheiden zoals de reeds vermelde draag-
functie, productiefunctie en filteifunctie voor water, oppeivlaktewater zowel als gi'ondwa-
ter Elk van deze functies stelt specifieke eisen aan de bodemkwaüteit. Soms worden twee 
of meer functies gelijktijdig uitgeoefend. Een voorbeeld is de filteifunctie, die de bodem 
in ons land vanwege het neerslagoverschot per definitie altijd veivult, en daamaast de pro
ductiefunctie van landbouwgewassen, higeval dergelijke functies (gedeeltelijk) conflicte
rend zijn moet aan een eivan de vooiTang worden gegeven. Zo kunnen in waterwmgebie-
den aan de landbouwkundige productie beperkingen worden opgelegd teneinde de kwali
teit van het grondwater in voldoende mate te beschermen. 

4. Enkele voorbeelden van bodemverontreiniging 

In de afgelopen jaren zijn zeer veel verschillende vormen van bodemverontremiging aan 
het licht gekomen. Hier worden, bij wijze van voorbeeld, slechts enkele vormen kort 
beschreven. Uit het voorafgaande zal het duidelijk zijn dat in prmcipe elke stof of verbin
ding tot een situatie van bodemverontreinigmg kan leiden. Bepalend zijn in deze de con
centratie in het systeem, en met name de mobiliteit en biologische beschikbaarheid. 

4.1 Nitraatuitspoeling naar liet grondwater 

Te hoge nitraatgehaltes in drmkwater, geconsumeerd door zogende moeders, kunnen pro
blemen verooiYaken met de zuurstofoverdracht in het bloed van de babies ('blue-baby-
disease'). De Wereldgezondheidsorganisatie heeft daarom een nitraatnorm voor drinkwa
ter ingevoerd, die gesteld is op 50 mg NO3 per liter Binnen de Europese Gemeenschap 
wordt invoermg van een norm van 25 mg N O 3 per liter ovei-wogen. 
in Figuur 3 wordt het verioop van het nitraatgehalte in een bepaald waterwmgebied in 
Nederland als functie van de tijd weergegeven, waaruit blijkt dat de WHO norm inmiddels 
wordt overschreden, en de EG norm derhalve met een factor van ruim 2. 
Doordat de meeste bestanddelen van de vaste fase van de bodem een ovei"wegend nega-
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tieve electrische lading bezitten worden anionen (i.h.b. de 'gewone' anionen zoals chlori
des, bromides, nitraat, e.d.) niet geadsorbeerd. In feite betekent dit dat de buflfercapaciteit 
hieiYoor nihil is, waardoor deze stoffen zeer mobiel zijn en gemakkelijk met het neerslag
overschot naar diepere bodemlagen verplaatst worden. 
Aangezien stikstof een van de belangrijkste voedingselementen is voor planten, worden in 
de landbouwkundige praktijk via beinesting grote hoeveelheden stikstof aan de bodem toe
gediend. Afhankelijk van het bodemtype en het bodemgebruik komt een deel van deze 
stikstof niet beschikbaar voor opname door de plant en spoelt uit naar grond- en opper
vlaktewater Bouwland op zandgrond is in dit opzicht het gevoeligst. 
Vanwege de mineralenoverschotproblematiek in de intensieve veehouderij worden in 
bepaalde gebieden extreem hoge mestdoseringen aan de bodem toegediend. Wanneer de 
stikstof eenmaal m de vorm van nitraat voorkomt kan alleen via denitrificatie uitspoeling 
naar het water worden voorkomen. Voor ons land geldt dat er een wat erg ongelukkige 
combinatie optreedt van grote mestoverschotten in die gebieden (het centrale, zuidelijke 
en oostelijke zandgebied) waar 60% van de totale drinkwatervooi-ziening vanuit het gi'ond-
water wordt verkregen. Vanwege de nog steeds voortschrijdende hoge stikstofbelasting van 
de bodem, in combinatie met de zware doseringen uit het verieden, voimt deze nitraatbe
lasting voor de toekomst een toenemend probleem. Dit geldt met name voor de particu
liere drinkwatervoorzieningen, vanwe het gebrek aan controle. 

4.2 Eutrofiëring van liet oppervlaktewater door fosfaat 

Een belangrijke bedreigmg van het oppeivlaktewaterecosysteem bestaat uit het optreden 
van algenbloei als gevolg van eutrofe (of beter gezegd hypeilrofe) condities in dit water Bij 
het afsterven van de algen ontstaat een sterke zuurstofconsumptie, waardoor ander leven 
in het water wordt geremd en eventueel geheel afsterft. 
Fosfaat is over het algemeen de controlerende factor bij eutrofiëring. Vandaar dat vele 
inspanningen worden getroost om fosfaat in het milieu temg te dringen; denk aan fosfaat
vrije wasmiddelen, toepassmg van fosfaatveiwijdering m afvalwaterzuiveringsinstaUaties via 
zgn. derde-traps-behandehng, etc. 
Door specifieke eigenschappen van fosfaationen wordt fosfaat in de bodem sterk vastge
legd, vooral aan oxiden van ijzer en aluminium (Van Riemsdijk, 1979; Van der Zee, 1988). 
Deze vastleggingscapaciteit heeft echter uiteraard ook een eindige waarde. 
De jaarlijkse onttrekking van fosfaat aan de bodem door een normaal landbouwgewas ligt 
m de orde van gi'ootte van 60-80 kg P2O5 per ha. Opnieuw vanwege de mestoverschotten 
werden plaatselijk doseringen toegepast die soms wel een factor 10 hoger lagen. Dit bete
kent natuurlijk voor het merendeel van de gevallen een wel zeer snelle opvulling van het 
fosfaatvastleggend vermogen van de bodem. In de regels omtrent dosering van dieriijke 
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mest werd de fosfaatgift daarom als criterium aangehouden: de zgn. fosfaatnorm. 
Bij verzadiging van de bodem met fosfaat vindt rechtstreekse uitspoelmg naar grondwater 
en oppervlaktewater plaats. Een dergelijke fosfaatdoorbraak in het bodeinprofiel is daarom 
zo ongewenst omdat de concentratie bij doorbraak een factor duizend hoger ligt dan de 
fosfaat-eutrofiëiingsnomi. Dit betekent derhalve dat bij doorbraak op één vierkante meter 
of één hectare deze moet worden omgeven door een oppeivlakte van meer dan het dui
zendvoudige teneinde te voorkomen dat alle andere maatregelen om eutrofiëring tegen te 
gaan om niet zouden zijn. 
Gronden die vcKadigd met fosfaat zijn mogen dan ook niet meer fosfaat ontvangen dan 
door het gewas wordt onttrokken. Vaststelling van fosfaatvei-zadiging gebeuil door toepas
sing van het zgn. 'protocol P-verzadigde gronden' (Van der Zee e.a., 1990). 

4.3 Accumulatie van zware metalen 

De twee eerder gegeven voorbeelden hebben betrekking op diffuse bronnen van bodem
verontreinigmg, waarbij de verontreinigende activiteit zich over gi'ote oppervlakte uitstrekt. 
Verontrernigmg van de bodem met zware metalen komt zowel voor vanuit puntbronnen 
als vanuit diffuse bronnen. Typische voorbeelden van de eerste zijn herhaald gebruik van 
compost of zuiveiingssüb op dezelfde plekken. Ook de verontreiniging van gi'ondwater 
onder vuilstortplaatsen behoort hiertoe. De verontreiniging met lood en cadmium langs 
autosnelwegen neemt een soort tussenpositie in, en kan worden gekarakteriseerd als een 
lijnbron. Typische voorbeelden van diffuse verontreinighig zijn die welke voortkomen uit 
industriële emissies naar de lucht. Alhoewel het hier meestal gaat om één bron van emis
sie (bijv een fabrieksschoorsteen) vindt via depositie vanuit de lucht een verspreiding over 
gi'ote oppeivlakte plaats De verontreiniging met cadmium en zink rondom zuikfabrieken 
vomt een voorbeeld van diffuse bodemverontreiniging met zware metalen. 
Wanneer de zware metalen het bodemoppeivlak bereiken, hangt het geheel van de omstan
digheden af welke reacties verder op zullen treden. Zo zuUen zware metalen in het perco-
latiewater van een vuüstortplaats gewoonlijk neerslaan in de vorm van de zeer onoplosba
re metaalsulfiden vanwege de zeer lage waarden van de redoxpotentiaal die daar meestal 
heersen. 

Als het zware metaal als kation in oplossing voorkomt kan het worden vastgelegd aan het 
adsorptiecomplex van de bodem. Behalve in het geval van specifieke adsorptie, welke min 
of meer vergehjkbaar is met een chemische bindmg, vormt een adsorptieve vastlegging 
geen veüige opslag, omdat immers uitwisseling met andere kationen op kan treden, afhan
kelijk van de relatieve concentraties in de bodemoplossing. 
Kationen van zware metalen kunnen ook oplosbare complexen vormen, anorganische 
zowel als organische. Hierdoor wordt de positieve lading veriaagd (soms kunnen zelfs nega
tief geladen complexen ontstaan) waardoor de adsorptieve bmding verkleint (of in het 
geheel niet meer optreedt). Uiteraard neemt daardoor de mogelijkheid voor uitspoeling of 
de beschikbaarheid voor opname door organismen toe. 
De toxicologische werking van zware metalen bij te hoge beschikbaarheid berust meestal 
op de verstoring van enzymsystemen, wanneer een essentieel metaal in zo'n systeem ver
vangen wordt door een ander metaal. De effecten die optreden hangen natuurlijk recht
streeks samen met de specifiteit van het betreffende enzymsysteem. Daardoor kan over
vloedige beschikbaarheid van zware metalen tot een zeer grote variatie aan ongewenste 
effecten leiden. 
Koper bijvoorbeeld kan de ontwikkeling van het wortelstelsel van planten sterk afremmen 
(Lexmond, 1980). Vanwege de sterke belasting van de Nederiandse bodem met koper, als 
gevolg van de koperadditie aan varkensvoer om de voederconversie te bemvloeden, is aan 
dit verschijnsel veel aandacht besteed. De effecten blijken afhankelijk van een combmatie 
van drie factoren, nl: het kopergehalte in de bodem, het organische stofgehalte (doordat 
door binding aan organisch stof immobilisatie van het koper optreedt) en de pH. In Figuur 
4 geeft lijn 1 de zgn. toxiciteitsindex weer Boven deze lijn treedt een onacceptabele aan-
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Figuur 5. Effect van cadmium op de 
vruchtbaarheid van Platynothrus peltlfer, 
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tasting van de bodemvruchtbaarheid op. De punten in de figuur vei-wijzen naar de resul
taten van veldmetingen in de provmcie Gelderland. Vanwege het gevaar voor gi-ootschali-
ge verontreiniging van de bodem met koper is de wettelijk toegestane additie van koper aan 
varkensvoer inmiddels aanzienlijk teruggebracht. 
Bodemorganismen worden vrijwel doorlopend blootgesteld aan zware metalen in de 
bodem. Ook hierbij speelt de concentratie in oplossing de belangrijkste rol. De activiteit 
van bodemorganismen is van essentieel belang voor het functioneren van het bodemeco
systeem. Het is mogelijk dat het gehele systeem in de war wordt gestuurd wanneer één 
bepaald organisme belangrijk wordt geschaad m zijn activiteit of reproductievermogen. In 
Figuur 5 (Van Straal en e.a., 1989) wordt een voorbeeld gegeven van een dergelijke dosis-
eflfect-relatie. Het is duidelijk dat een verhoogd Cd-gehalte de reproductie van het betref-

Tabel 1. 
Enkele Nederlandse warenwetnonnen, tn mg per kg droge slof voor drie zware metalen. 

Cd Pb Hg 

Granen 0.15 0.5 0.03 
Aardappelen 0.1 0.2 0.02 

Groenten 
- sla, andijvie, spinazie, wortelen 0.2 0.5 0.03 
-prei 0.2 0.3 0.03 
- bietjes, spruiten, bloemkool, 0.1 0.3 0.03 

tomaten, uien en sjalotten 
- komkommers, augurken 0.03 0.3 0.03 
- boerenkool 0.1 2.5 0.03 

Vrachten 0.03 0.3 0.01 
Rund-varken-kippenvlees 0.05 0.4 0.05 
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fende organisme sterk reduceeit. De variatie in gevonden resultaten is over het algemeen 
vrij gi'oot bij dergelijke experimenten. 
Ongewenste blootsteUing van de mens aan zware metalen wordt o.a. tegen gegaan door de 
invoering van normen voor drinkwater en comsumptiegewassen. In de Warenwet worden 
kwaliteitsnormen gehanteerd voor belangrijke bestanddelen van het voedselpakket in het 
humane dieet. Voor een aantal producten zijn deze in Tabel 1 weergegeven voor de zware 
metalen cadmium, lood en kwik Zoals reeds eerder vermeld is het uiterst moeilijk om op 
basis van deze Warenwetnormen te komen tot bodemkwaüteitsnormen. 

4.4 Persistente organische verbindingen 

De mobiliteit van organische chemicaliën in de bodem wordt voornamelijk bepaald door 
de hoeveelheid en aard van de organische stof De bindingssterkte wordt gewoonlijk uitge
drukt in verdelingscoefiïciënten zoals een Koj,, (organic matter) of K^,. (organic carbon). 
De persistentie van de verbinding bepaalt de tijd gedurend welke stof, na toediening aan 
de bodem, aanwezig blijft. Bij het huidige toelatingsbeleid van nieuw-ontwikkelde organi
sche bestrijdingsmiddelen vormt de persistentie één van de belangrijkste criteria. Om enig 
idee te geven omtrent mogelijke variaties in deze persistentie worden in Tabel 2 voor ver
schillende chemicaliën een aantal waarden vermeld, uitgedrukt als de afbraaksnelheids-
coëfiïciënt, kj, (in dag"') en als de DT-50, de tijd (in dagen) die nodig is om 50% van het 
middel door afbraak te doen verdwijnen. 

Tabel 2. 
Persistentie van enige organische chemicaliën 

verbinding kb(dag-l) • DT-50 (dag> 

malathion 1.155 0.6 
parathion 0.02321 30 
dieldrin 0.00193 360 
DDT 0.000182 3800 

Een illustratie van mogelijke schadelijke gevolgen van het wat onzorgvuldig omgaan met 
afvalstofien op of in de bodem wordt gegeven m Eiguur 6. Hier is het verioop weergege
ven van het dieldringehahe in de melk van een veebedrijf na toediening van zuivermgsshb 
dat onvoldoende op de aanwezigheid van organische chemicahën werd gecontroleerd. 
Overigens is het een welhaast onuitvoerbare taak om dergelijke aivalstoffen op aUe moge-

Oleldrln in melk 

( m g / k g op ve l basis) 

2 . 0 1 

1.0 

0.6 

0.4 

0.2 

Figmn- 6. Het dieldrlngehalte ln 
melk (mgikg op vetbasls) als 
verloop tn de tijd. 
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lijke ongewenste componenten te analyseren. Gedurende een zekere periode bleek het 
dieldringehalte in de melk een factor tien hoger dan het residu-tolerantie niveau. Vanwege 
de persistentie van een verbüiding als dieldrin duurt het dan zeer lang voordat de 
betreffende gi'ond weer in normaal gebruik kan worden genomen. 
Dit is een voorbeeld van de eerdergenoemde derde- of vierde-orde relatie tussen de 
samenstelling van de bodem en van producten waarin we i.v.m. menselijke consumptie zijn 
geïnteresseerd. Het vormt bovendien een waarschuwing tegen de ongecontroleerde belas
ting van de bodem met afvalstoffen waarvan de samenstelling onvoldoende bekend is. De 
bereidheid om aan de controle van de sanienstellmg van afvalstoffen veel aandacht en geld 
te besteden was in het verieden gering. Door schade en schande wijs geworden is daar 
thans een duidelijke kentering in waarneembaar Dit wordt tevens opgelegd door regel van 
bovenaf 

4.5 Bebouwde vuilstortplaatsen 

In het ücht van thans bestaande kermis lijkt het vrij absurd dat in het verieden op vrij grote 
schaal bebouwmg heeft plaatsgevonden op afValstorten. Sedert Love Canal en Lekkerkerk 
hebben al dergelijke woonwijken het stigma van gevaarlijk, of in elk geval hoogst ongezond, 
geki'cgen. Terecht of ten onrechte, want m vele van deze gevallen werd niet eens een kwan
titatieve risico-evaluatie voor bewoning uitgevoerd, terwijl toch vaak uiterst kostbare ingre
pen werden gedaan. 
De eerste kwantitatieve lisico-evaluatie van het wonen op afValstoffen werd uitgevoerd door 
Van Wijnen (1990) door toepassing van een zgn. multimediamodel. Daarbij werd rekening 
gehouden met organische en anorganische verbindmgen, zowel in vast, vloeibaar als gas
vormig voorkomen. Vaststellmg van bijdragen aan de blootstelling werd vertegen door 
chemische analyse van lucht, drinkwater, bodem- en stofdeeltjes en voedselproducten die 
waren geteeld in het gebied, Uit de analyse kwam naar voren dat de ingestie van veront
reinigde bodemdeeltjes door spelende kinderen de belangrijkste bijdrage aan de totale 
blootstelling levert. Middels berekening van de totale blootstellmg kon echter worden 
geconcludeerd dat deze naar alle waarschijnlijklieid niet zou leiden tot waarneembare of 
meetbare schade aan de gezondheid. Wel moet worden bedacht dat in dergelijke gevallen 
psychosomatische efiecten een veel groter probleem vormen dan het risico voor de fysie
ke gezondheid. 

Conclusie 

De huidige stand van kennis is onvoldoende om lichtlijnen te ontwerpen voor efiect-
geiichte normen voor bodemkwaliteit, welke normen dan een soort al gemene toepas
baarheid zouden bezitten. 
Wel is het mogelijk om de bodemkwalitett voor specifieke omstandigheden en bepaalde 
bodemfuncties te evalueren. De onlangs ingevoerde, verbeterde referentiewaarden kunnen 
worden gehanteerd om een eerste beoordeling uit te voeren, waarbij dan een indicatie 
wordt vertegen of de betreffènde bodem al dan niet zwaar met verontreiniging is belast. 
Omdat effect-gerichte normstelling voor de bodem zo complex is, is de bodembescher
ming ermee gediend dat aan brongeiicht beleid veel aandacht wordt gegeven en niet wordt 
gewacht totdat uitgebalanceerd effect-gericht beleid zal kunnen worden toegepast. 
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GROTE GETALLEN 

door 

E Oort 

1. Inleiding 
In ons dagelijkse leven maken we voortdurend keuzen. Lang niet altijd beseffen we hoe 
complex de systemen zijn waarin we leven. De Enigmacode die in de tweede wereldoor
log gebiTjikt werd is daar een voorbeeld van. Het is duidelijk dat het maken van de goede 
keuzen van groot belang kan zijn. 

Veel gecompliceerde vraagstukken in het dagelijkse leven, veel puzzels, kunnen vaak niet 
opgelost worden door alle mogelijkheden te proberen, het aantal mogelijkheden is daar
voor veel te groot (we zullen hieivan voorbeelden zien). Soms is er een eenvoudige gedach
te die laat zien watje moet kiezen. Soms is er een wiskundige theorie die uitweg biedt. Wat 
ik vandaag zal laten zien: 

® Zelfs in eenvoudige situaties is het aantal mogelijkheden vaak al heel groot (veel gro
ter dan je soms wel verwacht). Wel kun je soms door logisch te denken het aantal 
mogelijkheden drastisch inperken (maak gebruik van de symmetrie van het probleem, 
of zoiets). 

• In sommige gevallen is er een idee, een structuur, een wiskundige stellmg die je gebrui
ken kunt om uit de veelheid van mogelijkheden de goede keuzen te doen, ik zal daar 
een paar voorbeelden van laten zien. 

• In sommige gevallen wordt juist het feit dat er zoveel mogelijkheden zijn gebniikt om 
b.v een beveiliguig te maken: alhoewel het duidelijk is dat iemand door lang genoeg te 
proberen achter de gewenste informatie zou kunnen komen, blijkt dat in de praktijk 
niet uitvoerbaar (b.v omdat het langer dan de leeftijd van het heelal duurt voor je de 
goede informatie verkrijgt door 'domweg uitproberen'). 

Hier zijn een paar voorbeelden die verderop worden uitgewerkt: 

I We zuilen zien dat een eenvoudig speelgoed als de 'kleuteiioren' een enorm aantal 
combinaties in zich verbergt. Waarom maken we niet een bibliotheek waar 'alle gedich
ten' in te vinden zijn? 

I I Rondwandelingen, het 16-spel, de Hongaarse kubus, aUemaal voorbeelden van situaties 
waar een heel duidelijke structuur aan ten grondslag ligt, waar 'domweg uitproberen' 
zinloos is, maar waar met een eenvoudige wiskundige theorie de essentie van de situ
atie naar voren komt. 

m Denk aan het volgende voorbeeld: als je naam en adres van een persoon in Nederland 

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 75. Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 7 oktober 1996. 
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weet, dan kun je (als je beschikt over alle telefoonboeken van Nededand) eenvoudig 
vmden of die persoon een publiekelijk bekend telefoonnummer heeft, en wat dat num
mer dan wel is. Maar omgekeerd als je dat telefoonnummer weet, dan is het een enorm 
kaïivei om achter de naam en het adres te komen. In theorie is het uitvoerbaar, in de 
pralctijk zul je dat niet graag gaan doen. 

I: Eenvoudige voorbeelden 

2. Grote getallen, hier Is en eenvoudig voorbeeld: De kleuter-toren. 
Er is een kinderspeelgoed, op een stang, gemonteerd op een ondergrond, kunnen schijven 
gestapeld worden. Stel dat de toren bestaat uit 16 schijven. Hoeveel mogelijkheden tot sta
pelen zijn er dan? Stel dat de hele Nederlandse bevolking mee doet, en dat we proberen 
alle stapelingen te realiseren, hoelang zijn we dan bezig? We zullen zien: het aantal moge-
llj'kheden is lieel erg groot. En, natuurlijlc als Je even nadenkt, dan Is de goede stapeling heel 
gemakkelijk te vinden. We zullen andere voorbeelden zien met een soortgelijke structuur 

Hoe lang stapelt heel Nederland aan de kleuteiioren? 
Het aantal manieren om 16 onderling verschillende schijven op elkaar te stapelen is 

16! = 16 X 15 X 14,..3 X 2 X 1 = 20,922,7989,888,000. 

Dat is een groot getal... Stel dat alle Nederlanders dag en nacht aan'het stapelen slaan, 
laten we aannemen dat het elke keer 6 seconden kost (en laten we maar aannemen dat het 
administreren van welke stapeluigen we al gehad hebben geen tijd kost), dan zijn we met 

^1^4 = 8,369,116 seconden 

bezig, dat wil zeggen minstens 13 weken, voordat aUe posities tenminste eenmaal voorge
komen zijn. 

Wat we hier gedaan hebben: we hebben het getal 16! yexovepexraeepö: vaak realiseer je je 
helemaal niet dat een dergelijk eenvoudige schrijfwijze zoveel mogelijklieden omscluijft. 
Het is goed om gevoel te ki-ijgen hoe gi'oot werkelijk grote getaUen zijn. Hier is nog een 
voorbeeld: 

5. Een blbliotiieek waar 'alle gedlclUen' in le vinden zijn!? 

De Melei, Dürer 

Toen hij het kleine plantje vond, 
boog hij aandachtig naar de grond 
en dan, om wortels en om mos 
groef hij de fijne aarde los, 
voorzichtig - dat zijn hand niets schond. 

Ida Gerhardt 

Dat zou toch een groot gemak zijn. Niet steeds naar de boekhandel hoeven te gaan voor 
een nieuwe, mooie bundel. Maar een bibliotheek waar aUe gedichten in te vinden zijn. -
We zuUen zien dat aan deze opzet twee bezwaren kleven (en dat maakt, gelukkig, het idee 
volledig hypothetisch!). 
Laten we zien hoe we een dergelijk bibliotheek zouden maken. We spreken af dat we 
gedichten nemen van hooguit 40 regels, elke regel hooguit 40 letters of leestekens, we kie
zen uit 30 van zulke symbolen. Er blijken twee bezwaren: 
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1) Het aantal mogelijkheden is wehswaar eindig, maar als we 40 x 40 keer uit 30 symbo
len kiezen, dan komt er een getal met 2364 cijfers (reken maar na), dat is veel meer dan 
het aantal W^, wat vermoedelijk dicht bij het aantal elementaire deeltjes van liet heelal 
komt. ICortom: het is fysiek onmogelijk om al deze gedichten uit te schrijven, laat staan op 
te slaan, of wat dan ook. 
2) Maar er is nog een bezwaar Stel dat we wél in staat zouden zijn een dergelijke biblio
theek te maken. Wat zijn we dan opgeschoten? Om een gedicht te vmden moetje het hele 
gedicht reeds kermen! Of, om het anders te zeggen: die bibhotheek hebben we allang, we 
hebben de mogelijkheid om elk gewenst gedicht te schrijven... En ook: het bovenstaande 
fragment is maar een deel van dat prachtige gedicht; wat ben ik blij dat ik de bundel waar 
dit gedicht m staat m mijn eindige boekenkast heb! 

4. Nog enkele voorbeelden. 
4.1. De graankorrels op het schaakbord. - U kent de oude legende, iemand leerde een vorst 
schaken, zijn beloning zou gi-oot zijn, hij vroeg 'slechts': 'Ach she wat graan: één korrel op 
het eerste veld, twee op het tweede, vier op het derde, acht op het vierde etc, steeds twee
maal zoveel als liet vorige veld.' Dat leek toch een redelijk verlangen, een korrel weegt maar 
zo weinig. Maar 

1+2+4+...+2H....+263=264-1 

is een vresehjk gi'oot getal, (probeer het maar eens te concretiseren, kijk hoe lang een trein 
is die al dat graan kan vervoeren of tel het aantal schuren nodig om die hoeveelheid op te 
slaan...). 

4.2. De cent van Adam. - Stel dat Adam een cent uitzette (bv 60 eeuwen geleden) tegen 
een redelijke rente, hoe groot zou het resulterende kapitaal dan nu zijn? (zie Schub -
Spelen met getallen, pp. 51/53). 

4.3. De torens van Hanoi. - Zie WeUs, pp. 120/121 voor het (verzonnen?) verhaal van de 
priesters die schijven van de ene toren op de andere stapelen, hoe lang zuUen ze bezig zijn? 

4.4. Hoeveel schaakpartijen zijn er? - De regels van het schaakspel imphceren dat er maar 
eindig veel mogelijke schaakpartijen zijn: de 50-zetten-regel (als er binnen 50 zetten niet 
een pion vcKCt is, of geen stuk geslagen, dan kan remise worden opgeëist), we zien dat er 
hooguit 2 X 110 x 50 = 5.500 zetten gedaan kunnen worden (de 16 pionnen kunnen elk 
hooguit 6 zetten doen, er kunnen 14 stukken geslagen worden). Het aantal zetten in een 
gegeven situatie is ongeveer begr-ensd door 100. Daarom is het aantal schaakpartijen waar
schijnlijk begrensd door zoiets als lOÔ-̂OO (maar als U dit op een zaki-ekemnachine in
toetst laijgt U waarschijnlijk 'E'). 
Dat onder andere maakt veel aspecten van het leven juist zo interessant: datje bezig bent 
met iets waarvan je weet dat je zeker in je eigen leven niet alle mogelijkheden gezien hebt. 

4.5. Concretiseren. - Al een paar keer heb ik laten zien hoe we dergelijke grote getaUen 
kunnen concretiseren, d.w.z. een situatie bedenken, waarin we zien hoe groot het getal is. 
Voor een van de eerste concretiseringen in de geschiedenis (zie Newman, 1, pp. 420-429, 
zie ook WeUs, pp. 227/228): Archimedes maakte een schatting van het aantal zandkorrels 
nodig om het heelal te vullen. Laat de lezer bv zelf maar eens een dergelijke concretise
ring maken, neem het (geschatte) aantal mogelijke schaakpartijen, en maak een strand met 
even zovele zandkon'els. 

4.6. Eenvoudige spelletjes. - Er zijn veel eenvoudige spelletjes, puzzels (Tikki, de duivels-
ton, de 4 kubussen met gedeeltelijk dezelfde zijkanten, manieren om een doosje met gege
ven blokjes te vullen, etc, U kent er vast nog veel meer) die er heel eenvoudig uhzien, maar 
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die aanleiding geven tot heel veel mogelijklieden. De aardigheid van zulke puzzels is nu 
juist dat het gi-ote aantal mogehjklieden je niet in staat stelt om een oplossing te vinden 
door aUeen maar te proberen. 

Conclusie 1: Ogenschijnlijke eenvoudige situaties geven al gauw aanleiding tot heel veel moge
lijkheden, bv veel meer dan het aantal elementahe deeltjes in het heelal, oplossingen die 
door dom proberen langer zouden duren dan de leeftijd van het heelal, etc. Het is goed 
om je dat te realiseren als je begint aan 'eenvoudige' situaties. 
Overigens, de komst van de computer heeft het probleem niet vereenvoudigd. We zien dat 
een rekenmachine wehswaar sneUer rekent dan wij, maar dat die factor sneller niet heel 
veel gewicht in de schaal legt bij werkelijk grote getallen! Daarom: ook als je een compu
ter tot je beschikking hebt is vaak eerst goed nadenken absoluut noodzakelijk, voor je 
computer 'dom laat rekenen'. (Dat is wat een universitaire opleiding 'computational scien
ce' aan de studenten leert: nadenken plus rekenen geeft pas goede oplossingen.) 

n : Eenvoudige voorbeelden niet een wiskundige theorie. 

5. Rondwandelingen. 
We laten hier een aantal voorbeelden zien. (Straks zullen we opmerken dat ze onderiing 
eigenlijk op hetzelfde neerkomen.) 

5.1 Kijk naar figuur 1. Probeer die figuur te tekenen door het potlood ergens op het papier 
te zetten, en dan de figuur in één keer te tekenen zonder het potlood van het papier te 
nemen. Is dat mogelijk? 
5.2 Hier zie je in figuur 2 een plattegrond van een huis, kun je in een van de kamers beghi-
nen, en veivolgens een rondwandelmg maken waarbij je elke deur precies een keer pas
seert? 
5.3 Dezelfde vraag voor de plattegrond in figuur 3. 
5.4 Het probleem van de bruggen in Koningsberg: in figuur 4 zie je een rivier, met twee 
eilandjes daarin, kun je een rondwandeling organiseren die ergens begint, ergens eindigt, 
en die elke brug precies een keer passeert? In deze vorm is het probleem erg oud, de wis
kundige L. Euler (1707-1783) zag de bruggen in het plaatsje Koningsberg, en fonnuleerde 
deze vraag. 
5.5 Kun je een rondwandeling in dit huis maken? (Met de regel dat je elke deur precies 
één keer passeert; lang niet alle kamers zijn getekend, het huis is heel gi'oot.) 

C 

Figuur 2 
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Figuur 3 

Figuur 5 

Kijk nog een keer naar figuur 1, zet 
bij elk hoekpunt het aantal kanten 
dat daar samenkomt. Maak daarna 
een lijst van mogelijkheden: je zult 
zien dat als je bij B begint, je de 
tekening in één keer kunt afma
ken, wat gebeurt er als je in E be
gint? Wat als je in A begint? 
Begin je een idee te ki'ijgen? - Zo 
ja, geef dan een redenering die 
laat zien dat je de gevraagde rond
wandeling in de figuren 3, 4 en 5 
niet kunt maken. 

6. We malcen er een graaf van, en 
we gaan nadenken. 
Het lijkt of al die problemen ver
schillend van aard zijn, de ene 
gaat over het tekenen van figuur
tjes, het andere speelt zich af in 
een huis, en het derde probleem 
gaat over een rivier met bruggen. 
Natuurlijk zijn de manieren van beschrijven van die problemen erg verschillend. Maar zijn 
de problemen wel zo verschillend van aard? Het mooie van de wiskunde is dat we zoeken 
naar de essentiële kenmerken: we laten zien dat deze problemen allemaal van hetzelfde 
type zijn. En door na te denken geven we een methode om te beslissen of het gevraagde 
probleem oplosbaar is. 
Hier is het idee. Neem een huis met kamers, zoals in figuur 2. We gaan daarvan uit, en 
produceren een nieuwe figuur: elke kamer geven we weer door een punt (een hoekpunt), 
elke deur tussen twee kamers geven we door een lijnstuk (een kant) dat die twee punten 
verbmdt (als je wilt, denk maar dat je in de ruimte werkt). Hé, zie je dat figuur 2 op deze 
manier precies dezelfde is als figuur 1? Nou ja, als we maar niet letten op hoe dik die pun
ten zijn, hoe lang die kanten zijn. 
We laijgen zo een figuur die bestaat uit hoekpunten, en kanten (elke kant loopt tussen twee 
hoekpunten); een dergelijk gegeven heet een graaf. Een electrotechnicus zou van een circuit 
spreken. 
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Doe hetzelfde met het probleem van de bruggen, voor elke stuk land neem je een punt, 
voor elke brug een lijnstuk, etc. 
We zullen een gnaf samenhangend noemen als elke twee hoekpunten verbonden zijn met 
elkaar door een eindige reeks van kanten. - Bij het tekenen van het figuurtje als in 1 heb
ben gezien: zet bij elk hoekpunt het aantal kanten wat daar samenkomt. We noemen een 
hoekpunt (on)even als het aantal kanten wat daar samenkomt (on)even is. We merken op: 
als we een rondwandeling kunnen maken, en ln een hoekpunt, zegP, niet beginnen en niet ein
digen, dan is dat een even hoekpunt] Micht: elke keer als je in P aankomt, en er ook weer 
vertrekt, gebruik je twee kanten...! Merk op: het aantal oneven hoekpunten is even (waar
om?). 

7. Stelling: Zij G een eindige, samenhangende graaf, 
k.Als het aantal oneven hoelqiunten groter Is dan Pivee, dan is een rondwandeling (waar elke 
zijde precies éénmaal doorlopen wordt) niet mogelijk. 
B. Als het aantal oneven hoekpunten hooguit twee is, dan bestaat er wel een rondwandeling 
(waar elke zijde precies éénmaal doorlopen wordt). 

Het bewijs van A hebben we hierboven al gegeven. We zullen het bewijs van B in de voor
dracht geven. (We laten het bewijs van B als oefening voor u later) - hiermede is het pro
bleem van de rondwandelingen volledig opgelost: tel het aantal oneven hoekpunten! 
Dit is kenmerkend voor dit soort problemen. De situatie kan heel ingewikkeld zijn. Je ziet 
vaak niet waar je moet beginnen. Maar als je weet waar je op moet letten, dan is het heel 
gemakkelijk te beshssen waar je moet begumen, watje moet doen. 

8. Het 16-spel. 
Een Amerikaanse puzzel-expert Sam Loyd (1841-1911) ontwierp de volgende puzzel: neem 
een doosje met afmetingen 4 x 4 , neem 15 blokjes met afmeting 1 x 1, daarop staan de 
nummers 1 tot en met 15, plaats die in de doos, er blijft een vakje over, je kunt dus gaan 
schuiven. Vraag: kun je door schuiven de blokjes in de goede volgorde krijgen? Bij voor
beeld, kun je figuur 7 door een aantal keren schuiven van de blokjes overvoeren in de 
gevraagde eindstand in figuur 6? 

1 l 5 

s 7 
3 11 Al 

13 l i 

M 1^ S' 

1t 1 3 10 

l 
1J 1'! 

Figuur 6 Figuur 7 
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We zijn gewaarschuwd. We zien al direct dat het aantal mogelijkheden heel erg groot is. 
Voor wie het niet gelooft, lees dan nog een keer (2), waar we zien hoe lang heel Nederland 
aan de kleutertoren zou stapelen. We zien evenzo dat heel Nederland heel lang bezig zou 
zijn aan 'domweg proberen' bij de Sam Loyd puzzel. 
In de vorige eeuw gebeurde het m de USA dat er een grote piijs uitgeloofd werd. Iemand 
moest aangeven hoe een gegeven begin-situatie in het 16-spel door schuiven opgelost kon 
worden. Veel mensen begonnen eraan, het lijkt zo eenvoudig..., sommigen zegden hun 
baan op, de rijkdom van de gi'ote prijs leek eenvoudig te verkrijgen. - Hier is het probleem, 
stel datje door schuiven alles goed hebt gekregen van 1 tot en met 13, maar dat de blok
jes 14 en 15 verkeerd om hggen. Wat doe je dan? Alles weer teixig schuiven? (nee, vals spe
len, de blokjes eruit halen is niet toegestaan...!) Hoe lang moetje door schuiven tot je 
zeker weet dat een bepaalde beginsituatie niet oplosbaar is? 

Iemand die de stelling over het tekenen van gi'afen begi'epen heeft zoekt ook in deze situ
atie natuudijk naar een eenvoudig kenmerk, waarmee je de oplosbare en de niet-oplosba-
re begin-situaties kunt onderscheiden. Hier is een dergelijk kenmerk: 
Neem de blokjes zoals die in de begin situatie gegeven zijn (zet de cijfers achter elkaar); 
we zullen de lege plek het getal 16 geven. Tel liet aantal paren (tweetallen) V dat in de ver
keerde volgorde staat. Tel het aantal stappen L dat de lege plaats afstaat van de rechteron-
derhoek. 

9. Stelling: Zij gegeven een begin situatie van hel 16-spel, als V+ L oneven is, dan is deze begin
situatie door schuiven niet op te lossen, (en: als V + L even is, dan is het door schuiven wél 
op te lossen, maar dat zullen we hier niet bewijzen.) 

Voorbeeld: Laat zien dan in figuur 7 we de waarden V = 60 en L = 3 hebben. Condudeer: 
deze beginstituatie is onoplosbaar (verder proberen is zinloos...). 

Bewijs van de stelling. Schuif een blokje horizontaal. Merk op dat V één gi'oter (als je een 
blokje naar links schuift), of één kleiner wordt; en tegelijkertijd wordt L één kleiner, of één 
gr-oter Conclusie: door hoiizontaal verschuiven verandert V+ L met een even getal. Nu gaan 
we verticaal verschuiven. Stel dat we het blokje a naar beneden of boven verschuiven. 
Tussen a en de lege plek staan er precies 3 andere blokjes, door het schuiven verwisselt a 

Figuur 9a. 

Horizontaal schuiven: 

V verandert met + 1 
L verandert met ± 1 

Conclusie: als V + L oneven was voor 
schuiven, dan is het ook oneven na 
schuiven. 
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_____ 

O-1 
" j 

Verticaal schuiven: tussen a en de 
lege plek staan: x, y en z„ 

door schuiven veroisselt a met deze 
3 blokjes, 
vei"wisselt 16 met deze diie blokjes, 
en bovendien vei-wisselen a en 16. 

Conclusie: V verandert met een 
oneven getal 

(en wel met -7, of-5, of + 7) 

L verandert met + 1 

Conclusie: V + L verandert met een 
even getal. 

en verwisselt 16 met deze, en bovendien verwisselen a en 16 onderling, conclusie: V ver
andert met een oneven getal. Merk op dat L met precies één verandert. Conclusie: door 
veiHcaal verschuiven verandert V+ L met een even getal. - We zien: als we beginnen met een 
situatie waar V + L oneven is, dan is na een eindig aantal keren schuiven dat getal nog 
steeds oneven, we zien dat de goede eindsituatie zo onbereikbaar is. Einde bewijs! 

Figuur 8 10. Opgave 
Neem de situatie zoals in figuur 8; kun
nen we door schuiven de goede spelling 
van deze opdracht verki-ijgen? Wat moe
ten we doen? Zou iemand daar opgeko
men zijn zonder de voorgaande steUing? 

11. De Iiongaarse laibus. 
De Hongaar E. Ribli construeerde een 
ingenieus speelgoed. Een kubus met 
afmeting 3 x 3 x 3 heeft gekleurde zijvlak
jes. Door een slim mechaniek kun je elk 
zijvlak draaien. Zo kun je proberen alle 
kleuren goed bij elkaar te ki'ijgen. Het is 
nog niet zo gemakkelijk. En na al het 
voorafgaande zijn we wel overtuigd dat 
zomaar proberen niet snel tot een oplos
sing leidt. Er zijn heel wat handleidmgen 
geschreven om aan te geven hoe je een 
oplossing kunt vinden. MITS de uitgangspositie goed is. Je kunt de kubus demonteren: 
draai een zijvlak 1/8-ste slag, en wip een van de hoekblokjes eruit. Zo kun je alle boek
blokken en ribbeblokken eruit halen, de middens zijn bevestigd op het assenkruis door het 
middelpunt, zo is dit voorwerp geconstrueerd. Nu zet je de kubus weer in elkaar, is de 
monochrome eindstand dan te bereiken door draaien? I)at hangt ervan af hoe je de kubus 
weer in elkaar hebt gezet. Merk op dat het aantal mogelijk heel erg groot is: als het assen
knus vast houdt, dan is het aantal mogelijklieden: 

D E N 

0 r S c 

H I T 

W T 
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8! X 38 X 12! X 212 = TV 

Ge kunt elk van de 8 hoekblokjes op elke hoek plaatsen, en wel elk op 3 manieren, elk van 
de 12 ribbeblokjes kun je op een midden van een ribben plaatsen, en elk op twee inanie-
ren; we schrijven 8! = 8 >< 7 x ... x 2 x 1), dit is een heel groot getal (een getal met 20 cij
fers, reken maar na...)! 
Men kan laten zien: van alle mogelijlce manier om de Hongaarse laibus in elluiar te zetten is 
precies 1/12 van liet aantal mogelijkheden door draaien in de goede, monochrome eindstand 
te krijgen, en 1 lxN/12 van het aantal mogelijkheden is door draaien nooit goed te krijgen. Als 
je een expert in het hanteren van de Hongaarse kubus voor een moeilijk probleem wilt plaat
sen: draai een van hoek-blokken, venvissel t)\'ee midden-blokies, of verander de stand van een 
middenblokje; je komt door elk van deze handelingen vanuit een oplosbare in een onoplosba
re situatie. Het bewijs hieivan vergt enig denkwerk. 

Als je aUe mogelijkheden telt, waar ook nog het assenkruis kan bewegen, dan kom je op 
2048 xAf = 885 x IO20, je hebt meer dan de leeftijd van het heelal nodig om al deze stan
den te realiseren... Maar een geroutineerde 'cubisf (iemand die weet hoe je moet draaien 
om de goede eindstand te bereiken) kan vanuit een willekeurige beginstand binnen 5 
minuten de goede eindstand door draaien bereiken. 

Conclusie II: In situaties met heel veel mogelijkheden, waar echter een duidelijk wiskundige, 
combinatorische structuur aan ten grondslag ligt kunnen we vaak door na te denken, door een 
wiskundige stelling te gebruiken eenvoudig een oplossing vinden. Een ander voorbeeld is het 
toepassen van de dekpunten stelling van Brouwer (toepassingen in de econometrie), ik zal 
hier niet op ingaan. 
Het derde deel van de voordracht gaat over een systeem waar juist die wiskundige struc
tuur niet eenvoudig te vinden is. 

JU: Crypto-systemen 

12. Eerst enkele opmerkingen. 
Coderen en decoderen hebben allemaal tot doel: het maken van een methode om bood
schappen om te schrijven, maar zo dat de eenmaal gecodeerde versie moeilijk te decode
ren is, Vaak wordt er ook de eis gesteld dat het coderen publiekelijk bekend is (iedereen 
kan de te verzenden boodschap in gecodeerde manier opschrijven), maar dat het decode
ren moeilijk is (je wüt niet dat iemand die een boodschap onderschept die gemakkelijk 
kan ontcijferen). 

Het wiskundige model ziet er als volgt uit: er is een vei-zameling B bestaande uit mogelij
ke boodschappen, er is een vcEameling C bestaande uit gecodeerde boodschappen, het 
coderen wordt gegeven door een afbeelding 

E: B ^C, decoderen door B : C -^B 

met (natuudijk) de eigenschap dat voor elke boodschap b er geldt: 

D(E(b)) = b 

(er moet wel weer dezelfde boodschap uitkomen!). 
Het principe berust erop dat alhoewel E bekend is, het in de praktijk praktisch onuitvoer
baar is om D toe te passen zonder de geheime informatie. Denk aan: 

[naaml=B gemaj^elijk c = [telefoonnummer), C moeüijk^ 
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13. De Enigma code. 
Dit is een voorbeeld van een coderingssysteem, met grote maatschappelijke implicaties. In 
het boek van Hodges (een beschrijving van gedeeltes uit het leven van Alan Tuiing) vinden 
we in Hoofdstuk 4: The relay race' een fascinerende beschrijvmg van deze code, en van de 
ontcijfering door de Britse geheime dienst, onder andere met behulp van de daaivoor ont
wikkelde rekenmachines. Een van de aspecten hieraan die ons interesseert: door het toe
voegen van een rotor het coderingssysteem wordt het systeem vele, vele malen ingewiklcel-
der (analoog: als we een kleutertoren maken met 17 schijven, dan duurt het stapelen 17 x 
14 weken, een eenvoudige toevoeging maakt liet veel gecomphceerder!). 

14. Beschriplng van een ciypto-s}'steem 
Hier komt eerst het principe wat aan het centrale idee ten gi'ondslag ligt: 

• Van een gegeven getal is het vaak gemakkelijk te bepalen of liet een piiemgetal is, maar 
® In de praktijk is liet meestal veel moeilijker om expüciet een factorizatie in priemfac-

toren te vinden. 

Hier is een eenvoudig voorbeeld, en een van de meest primitieve methoden: een stelhng 
van Gauss zegt: als p een oneven priem getal is, dan is 2P - 2 deelbaar doorp. Bijvoorbeeld, 
2 -̂ 2 = 126 = 18 x 7. Merk op dat 2'517 - 2 niet deelbaar is door 1517 (ga maar na), con
clusie: het getal 1517 is niet een priemgelal (er zijn veel betere, sneUere methodes voor grote 
getallen, maar we willen hier aUeen maar de algemene gedachte weergeven). Maar daar
mee weten we nog niet hoe we dit getal 1517 in priemfactoren kunnen ontbinden. 

Beschrijving van een eenvoudig crypto-systeeni: (Dit is 'Public-key ciyptography', ook 
wel genoemd 'RSA cipher system' naar Rivest, Shamir en Adleman.) We kiezen twee ver
schillende priemgetallen p, q (in de praktijk: denk aan getallen van bv. 100 cijfers), neem 
N = p X q, v/e nemen voor B de verzameling van getallen B = (1,2,... , N] = C en we 
nemen ook nog een getal e (dat aan bepaalde vooiwaarden moet voldoen). De getaUen 
W en e worden bekend gemaakt. Voor b en element van B kiezen we de codering E(b) 
door te eisen: 

O < E(b) = c< N en - c is deelbaar door N 

(m.a.w. we delen b'^ door A'' met als rest c). U zult pnittelen: maar is dat wel zo eenvoudig, 
want N is toch een groot getal, hoe bepaal je dan zomaar c? Daar zijn allerlei trucks voor, 
je trekt in elke stap van de berekening er genoeg keren N vanaf, zodat de getallen klein blij
ven, en je gebruikt een rekenmachine om het dommeki-acht werk te doen. Theorie leert 
dat er een getal d bestaat (maar dat hou je geheim !) zodanig dat het ontcijferen precies zo 
gaat met behulp van die d. Dat getal d is gemakkelijk te vinden als je in priemfactoren 
kunt ontbinden, maar zonder dat is het een onbegonnen kaïwei bij grote N. (Literatuur zie 
Rosen, Chapter 7, i.h.b. 7.4). 
Er zijn veel meer, vaak veel slimmere systemen ontworpen. Ik zal ze hier niet bespreken. 
Ze gaan allemaal uit van hetzelfde grondidee: er is een eenvoudige handeling D, de aan
tallen mogelijke boodschappen is veel te groot om een 'catalogus' te maken, laat staan om 
een 'terugvertaling' compleet uit te schrijven, het vinden van E berust op de geheime code 
die zonder heel veel rekenwerk (denk aan enkele eeuwen computer-tijd) niet te kraken is. 

75. Conclusie: 
We hebben gezien dat zelfs een eenvoudige puzzel aanleiding geeft tot lieel veel mogelijklieden. 
Er zijn zijn zoveel mogelijkheden, dat 'domwegproberen' binnen een kort tijdsbestek niet leidt 
tot een oplossing. Nadenken kan inzicht geven: we zien wat we moeten doen, of we zien dat 
een oplossing eenvoudigweg niet bestaat. 
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We hebben ook gezien iioe verscliillende problemen (een huis, tekening, een stadsplattegrond 
met bniggen) welm'aar heel verschillend kunnen lijken, maar dat de essentiële kenmerken 
dezelfde zijn (het doet er niet toe hoe breed die bruggen zijn, of hoe groot die kamers, of...). Je 
maakt een 'model' waar die kenmerken ln beschreven worden, en de oplossing zoek je daar
in. 

We hebben ook gezien hoe Je Juist de complicaties in de situatie kunt gebruiken, coderings
theorie Is daar een voorbeeld van. 

Ik hoop dat U dit nog vaak herkent in Uw leven, dat 'abstract denken' nuttig kan worden 
toegepast, en dat U wat plezier heeft beleefd aan deze bespiegelmgen. 

Soms vraag ik me wel af (of soms vragen mensen mij); 'waarom vind ik wiskunde toch zo 
mateloos mooi en Interessant? En dat aj mijn hele leven lang?' Bovenstaande bespiegelingen 
geven een gedeeltelijk antwoord: 
- Soms kun je door nadenken (een kladblaadje en een potlood zijn voldoende) heel moei
lijke, gecompliceerde problemen oplossen (puur denkwerk, wordt dat nog voldoende 
gedaan in de huidige, jachtige maatschappij?). 
- In de wiskunde blijkt elke vraag, en het nadenken daarover weer een veelvoud van nieu
we, nog interessantere vragen op te weipen (en dat dit niet alleen maar een gevoel is, maar 
een feit kan ook wiskundige bewezen worden...). Heerlijk toch om te weten dat ik niet aan 
het eind van de problemen kom, dat het steeds interessanter wordt. Misschien wel wat 
meer ervaring en kennis bij het klimmen van de jaren, maar juist ook meer, en interessan
tere problemen! 
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Dover Publ. 1964. 
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4. K H. Rosen - Elementaiy number theoiy and its apphcations. Addison-Wesley, 1988 
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5. E Schuh - De macht van het getal, zijn wetenschappelijk en occulte betekenis en zijn rol 
in puzzels en spelen. Segboer, 1949. 
6. E Schuh - Spelen met getaUen. Thieme, 1951. 
7. D. Singmaster - Kanttekeningen bij de kubus van Rubik Nederiandse vertaling bij Uitgev 
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Appendix: enlcele gegevens. 

Bij liet uitrekenen van sommige getaUen, en bij het concretiseren van situaties kunnen de 
volgende gegevens en methoden worden gebruikt: 

® Afstand aarde-zon: = 1.5 x 10̂  km. 
• Lichtjaar (= afstand die het licht in een jaar aflegt): = 9.46 x 10'2 km. 
®De verste quasar: = 1.3 x lO'O lichtjaar 
• De leeftijd van het heelal (geschat op): = 1.5 x IQl" jaar 
• Aantal elementaire deeltjes van het heelal (geschat op): « lO ô ~ 10 '̂'. 
® Aantal zandkorrels nodig om het heelal te vuUen: = 10̂ 1 (?) 
«Aantal seconden in een etmaal/week/jaar: 86,400/604,800/31,536,000. 

Hier is een methode om machten van 2 en van 3 af te schatten: 
Eenvoudig: = 1024 

we ronden dit af op 1,000. Daaruit zien we bv. dhect: 

260 = 210+10+10+10+10+10 „ 1000 x ... x 1000 = IQis. 

Er is een wiskundige manier om dit te systematiseren (voor degenen die de uitleg al ken-

log (260) = 60 X log2 ~ 60 x 0.30103 = 18.0618. 

Hieruit volgt dat: 
1018 < 260 < 1019̂  

m.a.w. 260 gen getal van 19 cijfers. 
Met behulp van log3 = 0.4771212 berekent men het aantal cijfers van machten van 3, etc. 
We zien nu ook hoe we b.v. 301-600 afschatten: 

1600 X log30 « 1600 X 1.4771213 = 2363.4, 

dus dat getal bestaat uit 2364 cijfers. 

Vbor een geheel positief getal n schrijven we n! (spreek uit: n-faculteit) voor: 

= 1 X 2 X . . . X 
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Hier is een tabel met een paar waarden: 

.0 1 
1 1 
2 2 
3 6 
4 24 
5 120 
6 720 
7 5,040 
8 40,320 
9 362,880 

10 3,628,800 
11 39,916,800 
12 479,001,600 
13 6,227,020,800 
14 87,178,291,200 
15 1,307,674,368,000 
16 20,922,789,888,000 
17 355,687,428,096,000 
18 6,402,373,705,728,000 
19 121,645,100,408,832,000 
20 2,432,902,008,176,640,000 
21 = 5.1 X 10» 
22 = 1.1 X 10̂ ' 
23 = 2.6 X 10'̂  
24 = 6.2 X 10̂^ 
25 = 1.6 X 10« 
26 » 4.0 X 10» 
27 = 1.1 X 10̂* 
28 - 3.0 X 10̂ ' 
29 - 8.8 X 10» 
30 = 2.7 X 10'̂  
69 = 1.7 X 10'̂  





M O L E C U L E N M O D E L L E R E N M E T COMPUTERS 

door 

P. D. J . Grooteiiliuis 

Inleiding 

'Computer ontwerpt geneesmiddelen' en koppen van een overeenkomstige strekking zijn 
regelmatig in publicaties aan te treffen. Dergelijke uitspraken wekken niet alleen overdre
ven veiwachtingen, maar zijn bovendien nauwelijlcs te onderbouwen met concrete voor
beelden. Toch is er wel degelijk een belangrijke rol weggelegd voor computational che
mistry ('computerchemie') bij het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe genees
middelen, zoals uit het onderstaande duidelijk mag worden. 

Ontwikkeling van geneesmiddelen 

Het ontwikkelen en op de markt brengen van een nieuw geneesmiddel is een uiterst com
plex, 'high-tech' proces dat doorgaans 10 tot 12 jaar in beslag neemt. De gemiddeld hier
mee gepaard gaande kosten worden geschat op ongeveer 500 müjoen gulden. Van de tien
duizenden verbmdmgen die gesynthetiseerd en getest worden gedurende het hele proces, 
bereiken uiteindelijk slechts enkele de markt. De middelen die op de markt komen moe
ten voldoen aan de strengste veiligheidseisen en de autoriteiten eisen dat deze middelen 
in groots opgezette mternationale klinische studies hun werking en effectiviteit bewezen 
hebben. Teiwijl de eisen in de loop der tijd strenger zijn geworden en het steeds moeilij
ker wordt om met nieuwe producten te komen ('aUe gemakkelijke uitvmdingen zijn al 
gedaan') probeert de overheid de kosten van geneesmidddelen te controleren. Een gevolg 
is dat er steeds minder bedrijven overblijven in de farmaceutische industrie die ui staat zijn 
de enonne risico's te dragen en de benodigde mvesteringen te doen; fusies, overnames en 
strategische alhanties zijn aan de orde van de dag. In het licht van het bovenstaande moge 
het duidelijk zijn dat een innovatieve en effectieve ondei-zoeksorganisatie van doorslagge
vend belang is voor een farmaceutisch bedrijf 

De drug discovery cycle 

Toen in de jaren tachtig de computerchemie en eiwitkristallografie zich snel ontwikkelden, 
werden daarom bij veel farmaceutische bedrijven speciaal hierop gerichte afdelingen opge
zet. Het basisidee was en is nog steeds dat de ontwikkelmg en optimalisatie van genees
middelen het beste gedaan kan worden in een cyclisch proces. Men spreekt m dit verband 
van de 'drag discovery cycle'. Indien men inzicht heeft in de biochemie van een ziekte, kan 
men proberen moleculake doelen vast te steUen. Voorbeeld: remming van het enzym trom-
bine heeft een effect op de bloedstolling en biedt daarmee een mogelijke therapie tegen 
trombose. De volgende stap is het isoleren of eventueel doneren van het doel-eiwit, waar-
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na gepoogd kan worden het te kiistaUiseren. Beschikt men over goed drfTracterende eiwit-
laistaUen dan kan men vervolgens de drie-dimensionale structuur ophelderen. Daarnaast 
komen de computerchemici in het geweer Mereerst trachten zij zo goed mogelijk het 
actieve centrum van het enzym te analyseren. Daarna zijn er een heel scala van compu-
terchemische technieken toepasbaar die uiteindelijk moeten leiden tot voorstellen voor 
verbindingen die in het actieve centnmi passen en het enzym deactiveren. Deze voorstel
len worden meestal opgesteld in nauwe samenwerking met een faimacochemicus die o.a. 
de synthetiseerbaarheid van de voorgestelde verbindingen inschat. Nadat een of meer ver-
bmdrngen gemaakt zijn, worden ze farmacologisch getest. Kloppen de bevindingen met de 
modeUen en voorspellingen, dan kan men nogmaals de cirkel mgaan met nieuwe of ver
beterde voorstellen en analyses en eventueel de opheldering van de structuur van nieuwe 
enzym-remmercomplexen. In de praktijk blijken de modellen vaak te simpel met als gevolg 
dat men op onveiwachte resultaten stuit. Het voorspellen en modelleren van bmdmg en 
selectiviteit is al moeilijk genoeg; voor de metabole stabiliteit, farmacokinetiek, toxiciteit, 
biobesclnkbaarheid, klarmg, mogelijke bijwerkingen, etc. is dit vrijwel onmogelijk. Daar
naast spelen dan nog zeer 'down-to-earth' factoren een rol zoals de octrooieerbaarheid en 
kosten-effectiviteit van verbindingen. Kortom, wanneer men spreekt over 'rational drug 
design' bedoelt men in veel gevallen 'ligand design'. 

Lead finding 

Het hierboven geschetste drug discovery proces heeft enoim veel baat bij de vroegtijdige 
beschikbaarheid van zogenaamde 'lead'-verbindingen. Dat zijn verbindmgen die een start
punt kumien zijn van het ondei-zoek: ze voldoen nog niet aan aUe eisen voor het te ont
wikkelen geneesmiddel maar vertonen bijv al wel een duidelijke remmende eigenschap op 
het doel-enzym. Lead-verbindingen worden soms per toeval gevonden bij het screenen van 
grote vei-zamelingen van synthetische en/of natuurhjke stoffen en mengsels. Bekende voor
beelden zijn het immunosuppressivum cyclosporine dat oorspronkelijk uit bodem-mon
sters werd geïsoleerd en het anti-kankermiddel taxol dat voorkomt in de bast van taxus
bomen. Indien men weet wat het natuurlijk substraat is van een bepaald enzym, kan men 
proberen dit substraat te modificeren tot een remmer. Een aantal remmers van het HIV 
protease die op dit moment in klinische studie zijn, illustreren deze strategie. Een belang
rijke uitdaging voor de computerchemicus is het 'in computro' ontweipen van remmers op 
basis van de drie-dimensionale stmctuur van het enzym. 
Sinds het begin van de jaren negentig is er een hernieuwde belangstelling voor screening 
als lead fmding methode. Verregaande automatisering van de monster-bereiding, het tes
ten en de dataveiwerMng heeft het mogelijk gemaakt om vele tienduizenden stoffen te 
ondei-zoeken op bepaalde biologische activiteiten ('high-throughput screening'). De laatste 
trend is het synthetiseren van enorme stofljestanden door middel van 'combinatorial che-
mistiy'. Deze laatste techniek kan m principe ook worden ingezet bij lead optünahstie en 
leent zich bij uitstek voor combinatie met rational design technieken. 

Lead optimalisatie 

Beschikt men eenmaal over een of meerdere leads, dan volgt de lead optimalisatie, het
geen bij de meeste farmaceutische ondernemingen gebeurt door multidisciplmahe pro
ject-teams waarin de onderzoekers samenwerken die gezamelijk de dmg discoveiy cycle 
'bedrijven'. Het eindproduct van hun gezamelijke inspannmg is een verbmding die aan een 
groot aantal eisen voldoet m.b.t. stabiliteit, toxiciteit, etc. maar nog niet getest is in mensen. 
Eerst gaat zo'n geneesmiddel-kandidaat de prekliniek in waarbij de stof op grotere schaal 
geproduceerd wordt en diepgaand en langdurig bestudeerd wordt in alleriei testdieren 
waarbij gekeken wordt naar mogelijke toxiciteit, farmacokinetiek, etc. Pas daarna kan de 
stof geselecteerd worden voor Wmische studies: er zijn mmiddels jaren verlopen en vele 
miljoenen geïnvesteerd. 
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Trombose, trombine en antinvmblne 

Een fraai voorbeeld van hoe computerchemie in de praktijk v̂ 'ordt toegepast, is het troni-
bose-onderzoek dat o.a. plaatsvmdt bij Organon. Trombose is een aandoening waarbij zich 
een bloedstolsel in een bloedvat heeft gevormd. Aan de mogehjke gevolgen van trombose, 
zoals hartinfarcten, beroertes, etc, overlijden in Nederland jaadijks ongeveer dertigduizend 
mensen. Het is dan ook niet veiwonderlijk dat m de farmaceutische industrie veel onder
zoek verricht wordt naar de ontwikkelmg van verbeterde middelen die de ongewenste vor-
mmg van bloedstolsels afremmen. Om de werking van stollingsremmers te begrijpen is enig 
inzicht m de biochemische achtergi-onden van bloedstoUmgsprocessen noodzakelijk De 
bloedstolling is een uiterst complex proces waarbij een groot aantal enzymen en eiwitten 
betrokken is. ICoit samengevat: zodra een bloedvat beschadigd raakt, rept een reeks eiwit
ten en enzymen (ook wel 'stollingsfactoren' genaamd) zich naar de plaats des onheils, waar 
ze neerstrijken op de membranen van de vaatwandceUen die rondom de beschadigmg lig
gen. Een cascade van reacties leidt dan tot de vorming van het enzym trombine. Dit enzym 
neemt een centrale positie in in de bloedstolling; het katalyseert o.a. de omzetting van fibri-
nogeen in fibrine, het voornaamste bestanddeel van bloedstolsels. Een van de mogelijke 
benaderingen die gevolgd wordt üi het onder-zoek naar antitrombotica gaat er van uit dat 
specifieke remming van het enzym trombine leidt tot een vermindering van de hoeveel
heid fibrine in de circulatie. Hierdoor zuUen bloedstolsels minder snel worden gevormd 
met als resultaat een verminderde kans op trombose. Een andere strategie bestaat uit het 
activeren van de fysiologische remmers van de bloedproteases zoals trombine. De belang
rijkste remmer m dat verband is het eiwit antitrombine III, dat geactiveerd kan worden 
door het biopolymeer heparine. 

Heparine 

De anti-bloedstoUingseigenschappen van heparme werden bij toeval in het begm van deze 
eeuw ontdekt. Heparine wordt geëxtraheerd uit verschiUende dierUjke organen zoals darm 
en long. Het is een heterogeen, gesulfateerd polysaccharide (molecuulgewicht - 15 kD). 
Men ging er oorspronkelijk van uit dat de werkmg van heparine toe te scln-ijven is aan het 
polyanionische karakter van het biopolymeer In het midden van de jaren zeventig werd 
duidelijk dat heparine een activerende werkhig heeft op antitrombine (AT) Hl in de circu
latie. AT m remt o.a. de bloedstoUingsfactoren factor Xa en trombine, waardoor de bloed-
stoUmg onderdrukt wordt. Slechts een fractie van heparine (ca. 30%) is in staat sterk aan 
AT n i te binden en dit eiwit te activeren. Bovendien blijken kleine heparinefragmenten 
beter in staat de remming van factor Xa te stimuleren dan die van trombine. Deze bevin
dingen leidden tot de bereidmg en ontwUdceling van zgn. laag-moleculaire heparines (ver-
ki-egen door chemische of enzymatische degradatie van heparine, molecuulgewicht ~ 6 kD) 
met een hogere factor Xa - trombine verhouding, hetgeen klinisch minder neveneffecten 
zoals bloedingen te zien geeft. 

Syntlietische pentasaccharides 

Begin tachtiger jaren komt de echte doorbraak m het onder-zoek naar de aard en werking 
van heparine. Choay (Institut Choay Parijs, later overgenomen door Sanofi) en LindaM 
(Universiteit van Uppsala) ontdekken een uniek pentasaccharidedomem in de meest actie
ve heparinefractie. Het unieke pentasaccharidedomein wordt in 1984 voor het eerst gesyn
thetiseerd door de gi-oep van Choay en Petitou en kort daarna door een groep Organon-
chemici onder leiding van Van Boeckel. In 1987 komt een joint venture tussen Organon 
en Sanofi van de grond, waarna het onderzoek gezamenlijk kan worden worden voortge
zet. Het synthetische pentasaccharide (molecuulgewicht - 2 kD) blijkt een uitermate selec
tief antitromboticum: uitsluitend factor Xa wordt geremd door AT ET en in diermodellen 
worden bij antitrombotische concentraties de typische heparine neveneffecten (bloedin-
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gen) niet waaigenomen. Inmiddels is de ontwikkeling van een nauwveiwant pentasaccha
ride ver gevorderd in het klinisch onderzoek. 
In de tweede helft van de tachtiger jaren slaagden de chemici er in het synthetisch pen
tasaccharide verder te potentiëren en zijn structuur te simplificeren. Door systematisch de 
individuele ladmgen van het pentasaccharide molecuul te veiwijderen kon in kaart worden 
gebracht welke groepen interactie aangaan met AT UI. Twee belangrijke ladingsclusters 
konden zodoende onderscheiden worden: een grote cluster aan de 'zuidkant' en een klei
ne aan de 'noordkant' van het molecuul. 

AT III - pentasaccharide complex 

Een belangrijke vraag die open bleef was hoe het pentasaccharide op moleculah niveau 
bindt aan A I Ul. Organon startte daarom een samenwerking met de groep van professor 
Hol (Rijksuniversiteit Groningen) die na enkele jaren resulteerde in de opheldering van de 
moleculaire structuur van AT III. Ondeitussen werd als werklrypothese een model geconst
rueerd van het complex tussen AT III en het pentasaccharide aan de hand van de struc
tuur van een veiwant eiwit (antitrypsine). Twee belangrijke gegevens waren essentieel voor 
de modelbouw: het was bekend welke positief geladen aminozuren van AT I I I bmden aan 
heparme, en bovendien wisten de ondei-zoekers uit de structuur-werkingsrelaties van pen-
tasaccharide-analoga welke negatief geladen groepen van het pentasaccharide van belang 
zijn. Moleculake modeUen van AT IE en pentasaccharide suggereren dat de resp. positief 
en negatief geladen domeinen een asymmetrische verdeling vertonen. Voorts blijken deze 
domeinen complementair te zijn, waardoor een model kon worden opgesteld, hetgeen na 
een moleculaire dynamica smiulatie resulteerde in een eerste driedimensionele model van 
het AT IE - pentasaccharide complex. Toen in 1993 de kristalstructuur van AT EI beschik
baar kwam, werd deze werklrypothese grotendeels bevestigd en kon er zelfs een model 
opgesteld worden aangaande de dynamiek binnen deze klasse van serine protease rem
mers. 

Een nieuwe klasse antitrombotica 

Ofschoon we beschildien over een synthetisch en selectief antitromboticum dat uitstekend 
geschikt lijkt voor de behandeling van veneuze trombose, bestaat er ook behoefte aan meer 
efiectieve en selectieve geneesmiddelen op het gebied van artenële trombose. Deze vorm 
van trombose onstaat door de vorming van witte stolsels in de slagaderen en kan aanlei
ding geven tot hait- en herseninfarcten. Er zijn goede aanwijzingen dat een product dat 
zowel factor Xa als trombine kan remmen het meest effectief is. Heparme is als polyanion 
niet selectief genoeg terwijl de synthetische pentasaccharides enkel anti-factor Xa werking 
hebben. Het was echter in de tachtiger jaren ook bekend geworden dat heparinefragmen
ten die het pentasacchaiidedomein bevatten en een totale lengte hebben van minstens 18 
suikereenheden, de remmmg van trombine door AT EI stimuleren. Voor trombmeremming 
spelen dus twee wezenlijke mechanismen een rol. Ten eerste moet het pentasaccharide 
domein aanwezig zijn voor de bindmg aan AT IE hetgeen een conformatieverandering 
induceert. Ten tweede moet heparine een 'brug' kunnen slaan tussen AT EI en trombine 
onder de vorming van een ternair complex. Dit is een 'template' effect dat geen rol speelt 
bij factor Xa remming. Het eerder genoemde model van het A I EI - pentasaccharidecom-
plex en de kristalstructuur van trombine stelden ons in staat een moleculah model van het 
ternaire complex te constmeren. Dit model leverde direct een antwoord op de belangrijke 
vraag aan welke kant van het pentasaccharide het 'braggenhoofd' ligt dat leidt tot een brug 
tussen AF IE en trombine. In tegenstelling tot eerdere suggesties in de hteratuur blijkt het 
bruggenhoofd zich aan het niet-reducerend uiteinde van het pentasaccharide te bevinden 
(zie Eiguur). 
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B O - IdoA (2-OSO3) - GloNSO; (6-OSOi) 

= GIcA - GloNSO; (3,6-di-OSO;) 

a) 3D-model van het rombine - AT III - Iieparine complex. 
b) Schematisclie weergave van de 'vertaling' van liet 3D-model voor heparine binding tn een 
nieuwe Idasse van antitrombotica. Gebruikte aflmrtlngen: ABD; AT III bindend domein, TBD 
trombine bindend domein. 
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Bovendien toont liet model dat het middelste gedeelte van de brug in het ternaire com
plex nauwelijks interacties heeft met AT I I I of trombine. Het eerste synthetische glycocon-
jugaat dat veivolgens ontworpen en gemaakt werd, bleek meteen een schot in de roos! 
Behalve een hoge anti-factor Xa activiteit werd ook een aanzienlijke anti-trombine activi
teit waargenomen. Inmiddels zijn nog een aantal verbindingen geinaakt volgens dit con
cept die gunstige antitrombotische eigenschappen blijken te hebben. Hoewel deze klasse 
van verbindingen zich nog moet bewijzen in de kliniek, is opnieuw een weg geopend naar 
een geheel nieuwe klasse van synthetische antitrombotica. 
Het hierboven beschreven ondcKoek iUustreert hoe men in de praktijk van het genees
middelenonderzoek door combinatie van allerlei inzichten afkomstig uit diverse discipli
nes (inclusief computerchemie) probeert te komen tot nieuwe concepten en nieuwe klas
sen van verbindingen. 
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VOORTBEWEGEN OP E I G E N KRACHT 

door 

L.J.F. Hermans 

Met het uitvinden van de fiets wist de mens zijn eigen vervoersrendement in één klap met 
een factor 4 a 5 te verbeteren. Fietsen is dus een stuk efficiënter dan lopen. Maar ook als 
we het vergelijken met voorbeelden uit het dierenrijk - of met gemechaniseerde vormen 
van vervoer - blijkt dat fietsen ongekend efficiënt is. Dit wordt duidelijk als het energiege-
bmik per eenheid verplaatste massa (het "specifieke energiegebruik") wordt vergeleken. In 
figuur 1 is deze grootheid uitgezet voor verschillende gevaUen, gerangschikt naar massa 
(horizontale as). Uit deze figuur blijkt aUereerst dat het specifieke energiegebruik in het 
algemeen lager ligt voor grote massa's dan voor kleine: een meeuw is bijvoorbeeld effi
ciënter dan een vlieg. Dit is niet onbegrijpelijk: voor gelijkvormige figuren neemt de ver
plaatste massa toe met de derde macht van de afmeting, terwijl het frontale oppervlak (en 
daarmee de luchtweerstand) toeneemt met de tweede macht. Daarmee zijn grote voor
werpen dus rn het voordeel. In de figuur blijkt bovendien dat de lopende mens geen gek 
figuur slaat. Maar zijn energiegebruik is pas echt laag als hij gaat fietsen: zo'n 60 k l per km 
als we fietser plus fiets op 100 kg stellen. Dit betekent dus dat hij/zij maar 60 kJ extra hoeft 
te eten om zich 1 km te verplaatsen. Is dat veel? In vet uitgedrukt is dat ca. 1,5 gram, in 
benzine uitgedrukt ca. 0,002 hter Straks zal blijken dat we deze getallen met heel eenvou
dige natuurkunde zelf kunnen berekenen. Maar enige voorzichtigheid is geboden: het ren
dement van fietsen hangt uiteraard af van zaken als het soort fiets, bandenspanning, 
stroomlijn en - vooral - snelheid. Bij onze analyse zullen we beginnen met de gebruikte 
energiebron: de mens als motor Hoeveel Watt levert een mens, hoe hoog is het spierren-
dement, en hoe zit het met de warmtebalans? 

De mens als motor 

Voor een mens die zich lichamelijk niet al te zeer inspant is het energiegebruik in de vorm 
van voedsel ca. 10 MJ/dag (het "basaalmetabohsme"). Dit is gemiddeld mim 100 J/s, ofwel 
100 W op continubasis. Aangezien deze energie vrijwel helemaal vrijkomt in de vorm van 
warmte is een mens dus - in rust - een kachel van ca. 100 Watt. Als deze energie rechtst
reeks uit olie zou worden betrokken zou dat per dag ongeveer 1/4 liter ohe kosten: één 
glas olie per dag is dus, strikt genomen, voldoende om van te leven. We kunnen dit be
schouwen als het energiegebruik bij "stationair draaien" van de menselijke motor 
Wat presteert nu een mens als motor? Een makkelijke schatting is te geven aan de hand 
van traplopen. Via E=mgh (energie is massa maal versneUing door de zwaartekracht maal 
de hoogte) blijkt 1 tree van 15 cm met m=70 kg een energie van zo'n 100 J te kosten. Met 
1 tree per seconde wordt dit een vermogen van 100 W. Let wel: dit is slechts de mechani
sche energie die nodig is om de trap te beklimmen; het totale energiegebruik ligt een stuk 
hoger, zoals verderop zal blijken. 

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 75. Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 25 november 1996. 
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Figiiur 1: Het specifieke energiegebniik in l(Jl(lan.kg) voor versclüllende ven'oemiddelen 
en dieren, gerangscliild naar totale massa (uit: ENERGIE, een blik in de toelwmst, 
LJ.E Hermans en AJ Hoff, red.. Aula Paperback 73, Het Spectnnn, Utrecht, 1982, p.63; 
Scientific American, March 1973, p.90). 

Zo'n mspanning van 1 tree per seconde, ofwel 100 Watt mechanisch, is lang vol te houden. 
Veel méér wordt al moeilijk, zoals bergwandelaars weten (kortstondig komen we natuurlijk 
veel hoger: een trap oprennen met twee treden tegelijk en 4 stappen per seconde betekent 
al 800 W). Merk op dat een 10 uiige werkdag op een hometrainer maar 1 kWh aan mecha
nische of electrische energie oplevert. Uit het stopcontact kost dit ca. 25 cent! 
Hoe zit het nu met de warmtehuishouding bij het verrichten van arbeid? Het spierrende-
ment voor fietsen blijkt (bv via meting van de zuurstofopname) ca. 25% te kunnen bedra
gen. Dit betekent dus dat ca. 75% van de ontwikkelde energie als warmte vrijkomt In de 
stationahe toestand moeten warmteproduktie en warmte-aiVoer gelijk zijn. Aangezien de 
warmte-afgifte via geleiding en straling wordt bepaald door het temperatuurverschil tussen 
onze "buitenkant" en de omgevingstemperatuur, kunnen deze twee bijdragen niet veel toe-
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Figuur 2: Totale energle-
gebmitc P,„, en wanntepro-
duMe P„, als fimctie van 
de geleverde spierarbeid 
per seconde P„ bij een 
spierrendement van 25%. 
Ook Is de wannte-af^fte 
geschetst voor het geval 
van een hometrainer, bij 
normale kleding en omge
vingstemperatuur (zie 
tekst). Voor gewoon fietsen 
in de buitenlucht wordt de 
geleiding uiteraard geassi
steerd door de grotere con
vectie bij toenemende snel
heid, en gaat verdampen 
gemakkelijk. Voor 
gestroomlijnde siipeifietsen 
(b.v. figuur 6) kan de koe
ling voor problemen zor
gen. 

Spierarbeid 

nemen als de geleverde arbeid per seconde toeneemt. De toegenomen warmteproductie 
moet dus bij gelijkblijvende omstandigheden bijna volledig door verdamping worden 
opgevangen (zie Figuur 2), Als dat niet kan ontstaan er problemen. 

Energiegebruik 

Een luwe - maar heel redelijke - schattmg van het energiegebruik van een fietser is als volgt 
te geven. Naar analogie van traplopen weten we dat 100 W mechanisch vermogen een goed 
richtgetal is voor duuKame inspanning met onze beenspieren. Op de fiets halen we daamree 
ca. 20 ton/h. Met 100 W mechanisch vermogen is - gezien het rendement van 25% - ca. 400 
W totaal energiegebruik gemoeid. Dit correspondeert (zie boven) met 1 hter ohe per dag. 
Aangezien in één etmaal onafgebroken fietsen ca. 24 * 20 bn wordt afgelegd, verbruikt een 
fietser dus ruwweg "1 op 500". Dat klopt prachtig met de waarde die hierboven al was afge
leid uh figuur 1. 
Het is nu aardig om nu het energiegebruik van gewoon lopen wat nader te bekijken. Bij 

lopen bhjkt het massamiddelpunt van het lichaam met elke pas ca. 3 cm op en neer te bewe
gen. Bij een normaal tempo gebeurt dat tweemaal per seconde. Er moet dus 6 cm per secon
de aan hoogte worden gewonnen. Naar analogie van traplopen vinden we dat hiervoor ca. 
40 Watt aan mechanisch vermogen nodig is. Dit is al bijna de helft van het energiegebraik 
van een (vijf maal zo snelle) fietser. 
Bij het fietsen bhjft het massamiddelpunt keurig op zijn plaats. Als er op een vlakke weg 
gefietst wordt gaat er dus geen energie zitten in "hoogte winnen", tegen de zwaartekracht in. 
Welke zijn de ki-achten die nu wèl een rol spelen? Voor een meer precieze analyse moeten 
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we een aantal zaken nader specificeren, zoals het soort fiets, de aangehouden snelheid, enz. 
Ki-acht en vennogen 

Van de weerstanden die bij het fietsen moeten worden oveiwonnen zijn de verhezen in de 
overbrenging vrijwel veiwaarloosbaar Kogellagers geven een veriies van ca. 1 %, een goed 
lopende kettmg ca. 1,5%, en een dérailleur ca. 5% (zie ref 2); de verhezen van een ver-
sneUingsnaaf blijken iets gi'oter te zijn dan van een dérailleur, behalve bij de "prise direc
te", waar ze nog iets onder die van de dérailleur liggen. 
De werkelijke ki-achten die een fietser moet oveiwinnen zijn: 
1. De rolweerstand. 
Deze is in goede benadering onafliankelijk van de snelheid. Hij wordt vrijwel geheel door 
de banden veroocaakt. Dit lijkt in eerste instantie misschien vreemd: het elastische rubber 
komt immers na vei-vorming weer keurig in zijn oorspronkelijke vorm terug zodat er geen 
deformatie-energie lijkt te zijn. Uit het feit dat autobanden tijdens een rit voelbaar warm 
worden blijkt echter al dat veivorming van de banden wel degelijk met energie-dissipatie 
gepaard gaat. De veriiezen zijn deels het gevolg van hysterese (de klingintegraal Eds is 
ongelijk aan nul), en deels van Reynolds slip (het langs elkaar wrijven van de raakvlakken 
t.g.v ongelijke vei-vorming). De rolweerstand kan worden geschreven als een hactie van de 
normaalki'acht (het gewicht mg): 

Fr = ĉ mg, 

waarbij de rolweerstandscoëfficiënt ĉ  enkele promille bedraagt voor goed opgepomp
te banden. Het zal duidelijk zijn dat hard opgepompte banden minder deformeren en 
dus mhider weerstand opleveren dan zachte. 
2. De hiclihveerstand. 
In het interessante snelheidsgebied is de stroming als turbulent te beschouwen. Uit de 
wet van BernoulU (p + 1/2 pu^ = constant) kunnen we meteen afleiden dat de stuwdruk 
p vóór een vlak loodrecht op de luchtstroom gelijk is aan 1/2 pv^, waarbij p de dicht
heid van de lucht is en v de snelheid. Voor een voorwerp met een willekeurige vorm en 
een frontaal oppeiYlak A levert dit een ki'acht 

Fd = CdA * 1/2 PD2, 

waarin ĉ  de vormafliankelijke "drag coefficient" is (of, in het Nederiands, weerstands
coëfficiënt ĉ y). Deze ligt in de buurt van 1 voor de gewone fiets tot 0.1 voor supeifiet-
sen (de limietwaarde is ca. 0.05 voor de ideale stroomlijn, ongeveer een visvorm). Voor 
het relevante snelheidsgebied kan ĉ j in zeer goede benadering als constant worden 
beschouwd. 
De totale ki-acht, 

F = F, + Fd 

is nu ook meteen het energiegebniik per eenheid van afstand (ki'acht is arbeid gedeeld 
door weg, ofwel een newton is een joule per meter). In figuur 3 is dit weergegeven voor 
een gewone fiets als het ene uiterste, en een zeer goed gestroomlijnde supeifiets als het 
andere. We zien dat bij hoge snelheden de luchtweerstand veruit dominant is. Voor 
snelheidsrecords is de stroomlijn dus het enige wat echt telt. Superfietsen, ofwel 
"Human Powered Vehicles (HPV's)" munten dus uit door een perfecte stroomlijn, 
gecombineerd met een zo klein mogelijk frontaal oppervlak Dat kan (maar hoeft niet) 
op basis van het ligfiets-concept. 
Voor een gewone fiets bij 20 km/h blijkt F zo'n 15 N. Het energiegebruik is daar dus 
ca. 15 kJ/km mechanisch olwel ca. 60 kJ/km totaal. Merk op dat dit weer heel aardig 
klopt met figuur 1 als we voor de totale verplaatste massa zo'n 100 kg nemen. 
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Figinir 3: De totale kracht F = F^ die een fletser moet overwinnen op een vlakke weg bij 
constante snelheid, voor een traditionele Hollandse flets en voor een goede supeifiets, als 
fiinctie van de snelheid. De gebniikte parameters staan ln Figuur 5. Merk op dat de totale 
kracht F bij maximale snelheid voor de supeifiets veel lager ligt dan voor de gewone fiets, 
ook al Is de snelheid v veel hoger. Dit komt doordat het uiteindelijk beschikbare vermogen F.v 
de beperking vonnt (zie Figuur 4). 
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Figuur 4: 
Het benodigde 
vermogen P = F.v 
voor de twee 
gevallen van 
Figuur 3. V [m/s] 
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De totale la'acht F is overigens met een eenvoudig experiment redelijk goed te meten 
door een fietser voort te trekken met een andere fiets of een auto, en de uitrelddng van 
een elastiek te meten dat deel uitmaakt van de "sleepkabel". 

Het benodigde vermogen P vinden we via P= arbeid per seconde = kracht maal weg per 
seconde, ofwel P = Fv Bij hogere snelheden, waar de luchtweerstand domineert, is P dus 
vrijwel evenredig met de derde macht van de snelheid. In figuur 4 is P geschetst als func
tie van de snelheid, weer voor de twee uitersten. Met een supeifiets blijken snelheden van 
rond 100 km/h haalbaar tijdens een korte klachtsexplosie waarbij een vermogen van 750 
W wordt ontwikkeld. 

Fietsen en superfietsen 

In figuur 5 zijn een aantal gegevens voor verschillende soorten fietsen bij elkaar gezet, 
hiclusief de theoretisch te bereiken snelheden bij rustig recreatief fietsen (75 Watt vermo
gen) en bij een maximale inspannmg (750 Watt ofwel 1 pk). Er zitten ook twee hypotheti
sche fietsen bij. De eerste is de "perfect prone streamliner", een fiets met de ideale stroom
lijn en minimaal frontaal oppeivlak, en met veiwaarioosbare rolweerstand (denk aan wie
len van een zeer hard materiaal op een onvervomibare weg). Deze geeft dus het best 
bereikbare op aarde weer De hoogst bereikbare snelheid bij 750 W blijkt dan raim 200 
km/h te zijn. De tweede hypothetische fiets is de "Moon bike". Op de maan kan het uiter
aard nog veel sneller, bij afwezigheid van luchtweerstand en slechts 1/6 van de aardse 

Cr m 
kg 

C a A 
m km/h 

V75OW 

km/h 

Traditionele fiet:s 0,006 90 1,1 0,51 18 44 

Racefiets 0,003 81 0,88 0,36 24 55 

Tandem 0,0045 163 1,0 0,48 25 59 

Superiiets HPV 0,006 90 0,10 0,44 40 102 

Perfect streamliner — 0,05 0,13 94 203 

"Motor Pacing" 0,006 91 — 47 470 

"Moon Bike" 0,0045 90 — 382 3820 

Figuur 5. Parameters voor een aantal t}>pen flets, inclusief de llmletgevallen van de "Perfect 
prone streamliner" (geen rolweerstand, Ideale stroomlijn), 
"Motor Pacing" (geen luclit)\'eerstand, gewone rolweerstand), en een denkbeeldige 
"Moonblke" (geen luchtweerstand, gereduceerde zwaartekracht). De laatste twee kolommen 
geven de berekende snelheden voor respectievelijk recreatief fietsen met een mechanisch ver
mogen P=75W, en een kortstondige kraclitsexplosle van 750 W. 
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zwaartekiachtsversnelling. Zelfs mét het gewicht van het mimtepak meegerekend zou daar 
een snelheid van 3820 km/h mogelijk zijn. Dk is de helft van de ontsnappingssnelheid! 

Wereldrecords 

Wat zijn de inmiddels werkelijk bereikte records? Het wereld-uurrecord met een supeifiets 
staat op naam van de Nederlander Bram Moens met 77.123 km. Voor een traditionele 
racefiets is dat 56,375 km, gevestigd op 6 september 1996 door Chris Boardman. Het snel
heidsrecord over 200 meter op zeeniveau is 104 km/h, gevestigd met een X-2 supeifiets 
(zie figuur 6). Op een hoger gelegen baan met lagere luchtweerstand werd zelfs 110,6 km/h 
gehaald met een "Cheetah". En tenslotte: door de luchtweerstand kunstmatig uit te scha
kelen via "motor pacing" kunnen pas écht duizelingwekkend snelheden worden gereah-
seerd. Zo haalde de Maastrichtenaar Fred Rompelberg op de BonnevUle Salt Flats in Utah, 
achter een race-auto met een platte achterkant, een snelheid van 268 km/h. Hij werd daar
mee, op 3 Oktober 1995, de snelste wiehenner aUer tijden. 
En dat nog wel zónder supeifiets. 

Literatuur 
1. "Tite Aerodynamics of Human-powered Land Velücles", Albert C. Cross, Chester R. Kyle 
and Douglas J. Malewicki, Scientific American, Dec. 1983, p.126-134. ' 
2. "Bicycling Science", Frank R Whitt and David G. Wilson, Tlie MTT Press, Cambridge, MA, 
USA, 1980. 

Figuur 6. De X-2, waarmee liet huidige wereldsnelheidsrecord voor "Human-Powered 
Velücles" op zeeniveau werd gevestigd: 104 kmlh; hier gefotografeerd in Lelystad in augustus 
1995. 





HAMILTONCIRCUITS E N HANDELSREIZIGERS 

door 

Prof. dr. J .K. Lenstra 

Honderdveertig jaar geleden ontwierp de Ierse wiskundige Sir- William Rowan Hamilton 
een puzzle, waarbij de opgave was een gesloten route langs de ribben van een regelmatig 
twaalfvlak te vinden die ieder hoek-punt precies eenmaal bezoekt. Hamilton legde hiermee 
de basis van het befaamde handelsreizigersprobleem: een handelsreiziger die vanuit zijn 
woonplaats vertrekt wü zijn klanten in de voordeligste volgorde bezoeken. 
Hoewel het handelsreizigersprobleem eenvoudig is te formuleren, is het niet eenvoudig op 
te lossen. Daarmee is het kenmerkend voor veel problemen in de 'combinatorische opti-
mahsering', de tak van de mathematische beshskunde die zich bezighoudt met het vinden 
van optimale oplossingen in situaties waarin discrete keuzen moeten worden gemaakt. 
In deze voordracht gaan we in op de centrale vragen m de combinatorische optimahse-
ring. We gebraiken daarbij het handelsreizigersprobleem als voorbeeld. Hoe maken we een 
onderscheid tussen gemakkelijke en moeilijke optimahseringsproblemen? Als een pro
bleem moeilijk is, hoe kunnen we dan toch snel een redelijke oplossing vmden, en hoe 
verhoudt de kwahteit daarvan zich tot het optunum? En wat is er mogelijk wanneer we dat 
optimum per se willen bepalen? 

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 75. Lezing gehouden voor de Konmklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 25 november 1996. 





DE INTRODUCIIE VAN WESTERSE GENEESKUNDE IN JAPAN 

door 

II . Beukers 

7/c studeer vlijtig 

de Hollandse wetenschap 
door haar pillen te slikken J 

ln de ontwikkeling van de westerse geneeskunde neemt Japan onder de Aziatische landen 
een bijzondere plaats in. Aan het emde van de negentiende eeuw werkten Japanse medi
ci m de frontlijn van het onderzoek.2 Een sprekend voorbeeld is Kitasato Shibasaburo, die 
zes jaar bij Robert Koch werkte in het Beriijnse Hygiënische Institut. Hier isoleerde hij in 
1889 de tetanusbacU. Een jaar later pubhceerde Êtasato tezamen met Emü von Behring 
over de antitoxines bij difterie en tetanus. Het betrof hier echter geen individueel geval. Ook 
andere Japanse ondei-zoekers werkten nauw samen met latere Nobel-prijswinnaars. Shiga 
Kiyoshi, ontdekker van de dysenteiiebacil (1898), werkte evenals Hata Sahachfro met Paul 
Ehilich aan de chemotherapeutische behandeling van syphilis. Hata stelde in 1910 de the
rapeutische werking van Salvarsan vast. Japanse ondei-zoekers beperkten zich niet tot de 
bacteriologie. ïn 1901 isoleerde Takamme Yokichi adrenalhre en in 1906 ontdekte Tawara 
Sunao het geleidingssysteem in het hart. Ook het gebied van de experimentele pathologie 
lieten zij zich niet onbetuigd, getuige het ondei"zoek van Yamagiwa Katsusaburo (1915) over 
het opwekken van huidtumoren door teerproducten. 

Het bijzondere van deze wetenschappelijke bijdragen is, dat zij gepubhceerd werden bin
nen een halve eeuw na de zogenaamde Meiji Heivorming van 1868, de aanvang van een 
veelomvattend moderniseringsprogramma. Die snelle acceptatie van de westerse genees
kunde kan ondermeer toegeschreven worden aan het voorbereidende werk van 
Nederiandse militaire geneeskundigen en apothekers als J.L.C. Pompe van Meerdeivoort, 
AE Bauduin, KW. Gratama en AJ.C. Geerts.3 Pompe van Meerdeivoort introduceerde tij
dens zijn vijfjarig verblijf (1857-1862) voor het eerst in Japan een westers geneeskundig cur
riculum en een ziekenhuis naar westers model. Hij kon daarbij min of meer voortbouwen 
op een basis die sedert het midden van de achttiende eeuw was gelegd door Japanse 
'Hollandologen', de Rangakusha. In het volgende zal met name aan die beginperiode van 
de introductie van de westerse geneeskunde aandacht besteed worden. 

Strikt genomen is de introductie van de westerse geneeskunde in Japan niet anders dan de 
introductie van nieuwe wetenschappelijke ideeën in Europa, zoals de anatomie van 
Vesalius in de zestiende eeuw. Een bruikbaar model voor de beschrijvmg van een derge
lijk proces is het 'difiusie-model' van Valkonen.'* Diffusie impliceert dat er een verschil 
bestaat tussen de wetenschappelijke opvattingen tussen acceptor en donor Valkonen geeft 
drie vooiwaarden aan voor de acceptatie: de acceptor moet zich bewust zijn van de ande
re theorie, hij moet bereid zijn die te accepteren en dat ook werkelijk te doen. 

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 75. Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 9 december 1996. 
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Dit model kan niet zonder meer toegepast worden op Japan. Een aantal factoren maakt 
dat er geen sprake is van vrije dilTusie van ideeën. In de eerste plaats is er sprake van een 
taalbaiiière. Uitgaande van een verschil in wetenschappelijke concepten betekent dit, dat 
Japanse geleerden kennis maakten met een nieuw begrippenapparaat, waarvoor in eerste 
instantie geen terminologie voorhanden was. Een belangrijker factor was echter de bijzon
dere houding van de Japanse autoriteiten. De relatie van Japan met andere mogendheden 
kan worden omschreven als een opeenvolging van openingen en afsluitingen voor vreem
de invloeden.5 Van 1639-1854 was Japan nagenoeg afgesloten van contacten, met uitzon
dering van handelscontacten met China en Nededand. 

Anatomie als grondslag van de westerse geneeskunde 

In prmcipe bestaan er twee soorten theorieën waarmee ziekte en gezondheid verklaard 
kunnen worden. De ene drukt ziekte en gezondheid uit in modaliteiten van de verhou
dingen tussen de mens en zijn omgeving, de andere gaat uit van de toestand van het fysie
ke lichaam. 

In het eerste geval wordt het menselijk hchaam opgevat als een microcosmische weer-
spiegehng van het universum, de macrocosmos. Derhalve hangt de gezondheid van een 
individu af van de wisselwerkingen met de macrocosmos, of gewoon gezegd met de omge
ving. De mens is in deze visie een onlosmakelijk deel van de natuur Hij neemt dus deel 
aan de chkelgang der elementen en volgt de dagelijkse verandermgen m de natuur en de 
wisseling der seizoenen. Ziekten zijn verstoringen van het gehele lichaam en geen geloka-
hseerde aandoeningen. Dat betekent dat de mate van verstoring afgeleid kan worden uit 
algemene karakteiistieken zoals de pols of de gelaatskleur In het algemeen is men niet 
geïnteresseerd m een precieze lokahsatie van een aandoening. Dergelijke opvattmgen zijn 
karakteristiek voor de klassieke humoraalpathologie, zoals die in Europa onder de term 
Galenisme vigeerde. In de humoraalpathologie worden ziekte en gezondheid bepaald 
door het evenwicht, de harmonie tussen vier primaire lichaamvochten (bloed, slijm, gele 
gal en zwarte gal) met tegengestelde kwahteiten (warm-koud, vochtig-droog). 

De traditionele Sino-Japanse geneeskunde behoort ook tot deze categorie. Zij is gebaseerd 
op het metalysisch dualisme van yin (Jap. In) en yang (Jap. ro). Het duahsme wordt ook wel 
uitgewerkt in twee andere principes: een formeel principe // (Jap. rl), het patroon dat de 
gi-ondslag vormt van aUe fenomenen, en een materiële ki'acht c/i7 (Jap. ki), vergelijkbaar 
met het westerse pneuma, die dit patroon belichaamt en handhaaft. Op grond van het 
dualisme worden organen onderscheiden in twee typen: de vijf zo, organen als het hart en 
de lever waar ki opgeslagen wordt en zes fit, ingewanden als de dunne en dikke darm waar 
ki verzameld wordt. De organen en de ingewanden hangen functioneel met elkaar en met 
bepaalde zintuigen samen. Zo staat het hart in verband met de dunne dann en de oren, 
en de lever met de galblaas en de ogen. Bovendien is er een functioneel verband met 
bepaalde plaatsen aan het hchaamsoppervlak, die ook gebruikt worden bij acupunctuur, 
moxa-behandeling of massage. Via dergelijke punten kan men ook informatie kiijgen over 
het functioneren van organen en ingewanden. Aangezien de kl van de verschillende orga
nen zich ook manifesteert als ritmische bewegingen, is de polsdiagnostiek van primair 
belang. De ondedinge samenhang van de verschillende delen van het hchaam en de daar
uit volgende mogelijkheden om uitwendig inzicht te krijgen over het functioneren van de 
inwendige delen, maken dat er weinig aanleiding bestond om het hchaam nauwkeurig te 
ontleden. 

Zowel de klassieke humoraalpathologie als traditionele Sino-Japanse geneeskunde zijn 
sterk op de lichaamsverrichtingen georiënteerd en minder op de bouw en structuur van 
het lichaam. Het omgekeerde is het geval bij de westerse geneeskunde waar de Japanners 
mee in aanraking kwamen. Daar was de oriëntatie op het fysieke lichaam dominant. Met 
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de publicatie van De humani corporis fabrica door Andreas Vesalius in 1543 werd de ana
tomie de grondslag van de Europese geneeskunde. Daarmee kreeg die geneeskunde een 
positivistisch en materialistisch karalder De steeds nauwkeuriger wordende kennis van de 
bouw van het lichaam leidde als het ware tot de opvatting dat zielrten te lokahseren waren 
in organen of delen daaivan. Zo ontstond de voor westerse geneeskunde karakteristieke 
sohdaupathologie, de opvatting dat ziekten primair afwijkingen zijn in de vaste bestand
delen van het lichaam. Anatomie speelde niet aUeen een rol bij de ontwikkelmg van de 
universitahe geneeskunde. Ook bij de opleiding van chirurgijns in gilde-verband werd veel 
aandacht besteed aan de ontleedkunde. De heelkunde ontwildelde zich geleidelijk van 
een eenvoudig handwerk tot een wetenschap die zich baseerde op anatomische kennis. 

Anatomie maakt het innerlijk van het inenselijk hchaam zichtbaar Li de zeventiende eeuw 
vindt die visuaUsatie een hoogtepunt met de detaiUermg van de kennis van het bloedvaat
stelsel, de ontdekking van het lymfvaatstelsel en de ontdekking van klieren. Essentieel bij 
de verspreiding van anatomische kennis is de objectieve beschrijving van inwendige struc
turen en hun objectieve, reahstische weergave. De veranderende oriëntatie van de 
Europese geneeskunde van de humoren naar de vaste delen van het hchaam impliceert 
een veranderde perceptie van de werkelijkheid en verwijst naar een algemeen cultuur-his
torische beweegi-eden.6 

Japan, een gesloten land 

Willen Japanse geneeskundigen zich de verschillen tussen hun geneeskunde en die van 
hun Europese bezoekers bewust worden, dan moeten zij natuurlijk in contact kunnen 
komen met de ideeën van hun Europese collega's. Zoals eerder is opgemerkt waren die 
contacten beperkt. Voor directe wetenschappelijke contacten met Europeanen waren 
Japanse geleerden sedert de afsluiting van Japan m 1639 aangewezen op de Nederiandse 
factorij die sedert 1641 gevestigd was op het kunstmatige eüandje Deshima in de baai van 
Nagasaki. Daar verbleven doorgaans tien tot vijftien inan onder leiding van het 'opper
hoofd'. Gewoonlijk bevonden zich daaronder een opperchirurgijn en zijn assistent, een 
onderchirurgijn of een derde meester. Meestal ging het mderdaad om een chirurgijn, soms 
was een universitah opgeleide medisch doctor aangesteld in de rang van chkurgijn. Het 
aantal medische doctoren m dienst van de V.O.C. was echter gering. Op Deshima dienden 
slechts vier medische doctoren: Willem ten Rliijne (1674-1676), Engelbeit Kaempfer (1690¬
1692), Cari Peter Thunberg (1775-1776) en Philipp Eranz von Siebold (1823-1829). Verreweg 
de meeste geneeskundigen op Deshima waren dus echte chirurgijns. Zij behoorden tot dè 
handwerkslieden, die de heelkunde uitoefenden. Sommige scheepschirurgijns hadden aan 
de wal een opleiding in de praktijk gehad bij een meestér-chirurgijn. Anderen konden niet 
op zo'n opleidmg bogen; soms werd tijdens de zeereis een soldaat tot ondermeester 
benoemd. Overigens was medische kennis op Deshima niet beperkt tot de medische doc
toren of de chimrgijns. Uit de nalatenschap van het opperhoofd Gijsbert Hemmy blijkt, 
dat hij een antal boeken bezat over heel- en ontleedkunde. 

Het leven op Deshima was ondeiworpen aan strenge regels. De Nederlanders stonden 
onder vooitdurende controle van de Japanse wijkmeesters en spionnen (ook wel 'dwarskij
kers' genoemd). Een beperkte groep Japanners mocht het eiland bezoeken, na toestemming 
van de autoriteiten. Omgekeerd mochten de bewoners van Deshima het eüand zelden ver
laten. Éénmaal per jaar, later éénmaal per vier jaar was het opperhoofd veiplicht de zoge
naamde hofreis te ondernemen. Meestal vergezeld door de secretaris en de opperchirurgijn 
reisde hij naar Edo (het huidige Tokyo) om in audiëntie te worden ontvangen door de 
shogim, de militaire opperbevelhebber van Japan en om hem geschenken aan te bieden. 

Het bezit van bijbels, andere Christelijke lectuur, of godsdienstige prenten was verboden. 
Zij werden bij aankomst in de baai van Nagasaki in beslag genomen en pas bij het vertrek 
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der schepen weer teruggegeven. De mvoer van westerse boeken, zelfs in Chinese vertalin
gen was aan sterke restricties onderworpen. Tijdens de regermg van de achtste shogun 
Tokugawa Yoshimune werden die beperldngen in 1720 opgeheven, met uitzonderhig van 
die op Christelijke lectuur Doel was de kennis te verbreden van die westerse wetenschap
pen, die nuttig waren voor Japan, zoals de sterrenkunde, de geneeskunde en de plantkun
de. Boeken worden een belangrijke bron voor de verbreiding van westerse wetenschappen, 
zij het dat de taal een belangrijke barrière vormde en dat daardoor visuele informatie een 
belangrijke rol ging spelen. De chirurgijns, die in het algemeen geen Latijn kenden, stond 
een uitgebreide vakliteratuur in het Nederlands ter beschikkhig,'' Het was deze literatuur 
waar de Japanse geleerden in eerste instantie mee in aanraking kwamen. 

Het is duidelijk dat de mogelijkheden tot dhecte personele contacten om kennis te nemen 
van westerse ideeën uiterst beperkt waren, Tn feite deden zich twee mogelijklieden voor, 
namelijk op Deshima voornamelijk via de tolken en tijdens de hofreis via geleerden uit de 
hofkiingen. Het was gebruikelijk dat de Nederiandse afvaardiging na de audiëntie door de 
shogun bezocht werden door hoflTunctionarissen en geleerden, onder andere om inlich
tingen te kiijgen over westerse wetenschappen of om raad te vragen in medische kwesties. 
In zulke omstandigheden was de rol van tolken essentiëel, zoals dat ook het geval was wan
neer Japanse patiënten geneeskundige hulp van de chirurgijn zochten. De tolken en leer-
lingtolken op Deshuna waren ambtenaren m staatsdienst, die een soort gilde vonnden, 
waarvan de leden behoorden tot bepaalde families. Het zal dan ook niet verbazen dat som
mige tolken zich geleidelijk aan gingen toeleggen op de westerse geneeskunde. Zo sticht
ten bijvoorbeeld leden van de tolkenfamihes Nishi en Narabayashi medische scholen, die 
bekend waren onder de namen Nishi-iyii-geka (Nishi-stijl chirurgie) en Narabayashi-iyu-
geka (Narabayashi-stijl chirargie). De grondlegger van die laatste school, Narabayashi 
Chmzan, vertaalde een Nederlandse uitgave van het werk van de beroemde Franse chmirg 
Ambroise Paré onder de titel Koi geka soden of 'Klassieke traditie van de Roodharige 
Chirargie' (1706). Het is één van de eerste gedetailleerde uiteenzettingen over de westerse 
heelkunde, waarm de grondslagen van de wondbehandeling, operatiemethoden, mstru-
menten en verbanden werden beschreven. 

Soms ki-egen jonge Japanners toestemming om bij de chhurgijn van de factorij in de leer 
te gaan. Van enkele gevallen is bekend dat ze een chirurgijnsdiploma faegen. Het oudst 
bekende, onder meer ondertekend door de chnurgijn Daniel Busch, is van 1665, en werd 
uitgereikt aan Ai-ashiyama Hoan, de zoon van een koopman uit Chikuzen (Fukuoka-ken). 
Diens boek Shinkokiichiho niiju tekiden of 'Verklaring van verschUlende buitenlandse 
methoden van geneeskundige behandelmg' (1683) was jarenlang een standaardwerk. 

De kennis van deze zogenaamde Komo-geka of 'Chirargie der Roodharigen' bleef beperkt 
tot een kleine groep, in hoofdzaak hofartsen en tolken. De laatsten monopoliseerden min 
of meer de westerse kennis. Dat veranderde door de eerder genoemde hei-vonningen tij
dens de regering van Yoshimune. Een gevolg van die pohtiek was dat geleidelijk meer 
Nederlandse boeken ter beschikking kwamen. Men was ook niet langer afliankelijk van 
toevaUige presentjes. Vanaf het midden der achttiende eeuw werden regelmatig boeken 
ingevoerd. Het voorbereidende taalkundige werk van de tolken vormde een goede basis 
voor de vertalingen van die boeken. 

De klassicistische geneeskundige school 

De zogenaamde kó-i-ho of ko-lio-ha, de 'Klassicistische Geneeskundige School', speelde 
een belangrijke rol bij de ontwikkeling van een klimaat waarin een bereidheid ontstond om 
westerse geneeskundige opvattingen te accepteren. Deze school is het sluitstuk van een 
assimüatieproces van de Chmese geneeskunde dat uitmondde in de traditionele Japanse 
geneeskunde Kampop 
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Tot aan de zestiende eeuw was de acceptatie van de Chinese geneeslcunde in Japan 
bepeito tot een eUte. Zij was gemonopoliseerd door een beperkte groep die deze ken
nis in famiheverband overdroeg van de ene generatie op de andere. In de zestiende 
eeuw begon een periode waarin de Chinese cultuur echt ging wortelen in brede lagen 
van de Japanse maatschappij, mede dankzij de opkomst van een druklcers- en uitgevers
cultuur. Voor de geneeskunde ging het met name om de geneeskunde uit de Ming-
periode van China (1368-1644) die theoretisch georganiseerd was naar de hei-vorniin-
gen tijdens de Chin en Yuan dynastie (resp. 1125-1234 en 1279-1368), ook wel aange
duid als de Li en Chu medische scholen. In Japan werden ze vaak samengevat als gosei-
hoha, letterlijk 'de geneeskundige school van de laatste dagen' (d.w.z. van de Yuan perio
de). Vooral door toedoen van Manase Dosan (1507-1594) ki'egen deze scholen een 
dominante positie in Japan, mede dankzij de door hem opgerichte privé-academie 
Keiteki-in en het door hem geschreven uitgebreide leerboek Keiteki-shu (1574). De 
school van Manase Dosan zette tevens een beweging tot secularisatie van de genees
kunde in gang door de Buddhistische invloed op de geneeskundige theorie en praktijk 
sterk te beperken. 

Tegen het midden van de zeventiende eeuw ontstaat de ko-i-ho als reactie op het sterk 
dogmatische en metafysisch speculatieve karakter van de goseihoha. De Klassicistische 
School bepleitte een terugkeer tot de antieke medische klassieken, in het bijzonder de 
Slwng-han bin Qap. Slw-lcan mn; 'Verhandeling over koude aandoeningen') in de derde 
eeuw geschreven door Chang Chung-ching. In het kort komen de opvattingen in dit 
boek er op neer dat koortsen een zestal stadia kunnen doorlopen en dat elk stadium 
wordt gekenmerkt door karakteristieke symptomen. De behandeling is afhankelijk van 
het stadium waarin de ziekte zich bevindt. De Shang-lwn hm was een aantrekkelijk 
boek. In vergelijking tot de andere klassieke werken was het makkelijk te lezen. Het 
besteedde weinig aandacht aan de theorie, en legde de nadruk op de behandeling. 

De ko-i-ho school mythologiseerde rond dit boek als het ware het verleden om een 
nieuwe, meer empirische benadering van de geneeskundige behandeling in te voeren. 
In China was de herwaardering van de Simng-han hm ingezet door de 'Conservatieve 
School' van Yu Ch'ang, die in 1648 een verhandeling publiceerde waarin hij de oor
spronkelijke klassieke zuiverheid van de Shang-han lun blootiegde door deze te ont
doen van de veranderingen in latere edities. De belangrijkste invloeden van de Shang-
han hm in lapan waren een hernieuwde indeling van bepaalde ziekten en de overname 
van een systeem waarbij diagnoses gesteld worden in termen ontieend aan de genees
middelen die voorgeschreven worden. Met dat laatste ontstond een directere relatie met 
de praktijk dan met de abstractere begrippen uit de goseihoha. 

In de Iw-i-ho school ontwikkelde men een nieuwe, materialistisch getinte ziekteleer: 
ziekte zou ontstaan door een stoornis in de circulatie van ki. Eén van de grondleggers 
van deze school. Goto Gonzan (1659-1733) veronderstelde dat pathogene factoren de 
oorzaak waren van een stagnatie en ophoping van /(/ op bepaalde plaatsen. Ziekten 
waren dus niet langer gegeneraliseerde stoornissen, maar waren op bepaalde plaatsen 
in het lichaam gelokaliseerd. De Klassicistische Geneeskundige School concentreerde 
zich op zorgvuldige beschrijving van ziektebeelden. Het besef van de betekenis van de 
diagnostiek bevorderde een hernieuwde belangstelling voor onderzoeksmethoden. 
Naast de traditionele diagnostische methoden werd veel belang gehecht aan de palpa-
tie van de buik, als methode om de ophoping van ld te lokaliseren. De ko-i-ho school 
beperkte zich dus niet tot een filologische analyse van klassieke teksten als de Shang-
han hm. Integendeel, dergelijke teksten vormden een uitgangspunt voor een heroveiwe-
ging van de traditionele geneeskundige theorie met een empirische of positivistische 
houding. 
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De eersle ontledingen 

Die empiiisclie liouding liomt nadruldcelijlc tot uiting bij Yamawalci Toyo (1705-1762), een 
leerling van Goto Gonzan. Hij was vemioedelijk in het bezit van de Konstlge onttedingii des 
mensclielijken lichaems (1659) door Johan Vesling. Mogelijk was hierdoor bij hem de vraag 
opgekomen naar de waarde van de traditionele Chinese opvattingen over de bouw van het 
menselijk liehaam, met name over het eoncept van de zo-fii. hi 1754 ki'eeg een groep medi
ci in Kyoto -voor het eerst in Japan- toestemming om het lijk van een misdadiger te ont
leden. Yamawaki was hierbij aanwezig. Hij pubhceerde zijn waarnemingen in 1759 in een 
tractaat getiteld Zoshi ('Beschrijving der Organen'), tezamen met een aantal weinig gede-
taiUeerde anatomische afbeeldingen getekend door zijn leeriing Asanuma Suemitsu. 
Yamawaki had de afbeeldmgen uit Veslings boek vergeleken met hetgeen hij bij de ontle
ding waarnam en was geschokt over de nauwkeurigheid van de Europese afbeeldingen. 

De publikatie van Zoshi gaf aanleiding tot hevige debatten over de waarde van anatomi
sche ontledingen. Yoshimasu Todo, een van Yamawaki's coUega's in de Klassicistische 
Geneeskundige School stelde, dat anatomische kennis van geen enkele waarde was in de 
behandeling van ziekten. Sano Yasusada verkondigde in zijn Hi-zoshi ('Anti-zoshi', 1760) de 
mening dat observatie van dode organen zinloos was. De betekenis van zo, de organen, 
was niet een kwestie van uitwendige vomi. Zij waren opslagplaatsen van ki met verschil
lende functies. Als nu ld afwezig was, dan waren de organen niets anders dan lege vaten. 

Figmir 1: Schematische ajbeelding van de Figuur 2: Afbeelding van de inhoud van de 
organen en ingewanden volgens de klassle- bulk- en borstholte in Zoshi (1759) van 
ke Sino-Japanse traditie. Yamawaki Toyo. 



Diligenlia 57 

Figuur 3: Afbeelding van de 
lever en de galblaas in 
Kaishihen (1772) van 
Kawaguclv Shinen. 

l i ^ t 

Ondanks dergelijke kritieken was het duidelijk geworden dat de Chinese afbeeldingen van 
organen onbetrouwbaar waren, en dat de afbeeldingen in Nederiandse anatomie-boeken 
vanwege hun nauwkeurigheid een grondiger bestudering verdienden. Yamawaki's publica
tie toonde aan dat verder ondereoek gebaseerd op anatomische ontledingen waardevol 
was. Aldus werd een periode ingeluid waarin Japanse medici ontledingen gingen doen. 
Ruim tien jaar na de publikatie van Zoshi verscheen een tweede boek over anatomie: 
Kaishihen ('Over ontieding van lichamen', 1772) door Kawaguchi Shinen (1736-1811) op 
basis van een tweetal door hemzelf verrichte dissecties. Dit werk was vooKien van 23 
afbeeldingen, waarop sommigen organen in doorsnede waren afgebeeld. In voetnoten ver
meldde Kawaguchi resultaten van ontiedingen bij verschillende dieren. 

Pas een tweetal jaren later verscheen het boek dat gezien wordt als het begin van de 
Rangaku, de 'Hohandologie' in lapan. Dit boek, de Kaital shinsho, het 'Nieuwe Boek over 
de Anatomie' (1774) was het resultaat van drie jaar noeste vertaalarbeid door een groep 
jonge Japanse medici, waaronder Sugita Gepaku, Maeno Ryotaku en Nakagawa Junan. De 
pubhcatie van dit werk was niet ingegeven door een behoefte aan verbetering van practi-
sche medische kennis. Eerder was er ook hier sprake van een grotere aandacht voor de 
waarneembare fysieke stmcturen. Een onvervalste nieuwsgierigheid daaivoor was gewekt 
door het zien van Nederiandse anatomie-boeken. In het autobiografische Rangaku koto-
liajime ('Het begin van de HoUandse studiën') verwoordde Sugita Gempaku dat als volgt: 

... natuuriijk konden we er geen woord m lezen, maar de structuren van de inwendige 
organen en het geraamte, die erin waren afgebeeld bleken zeer verschillend van die 
welke we hadden gezien in het verleden. We concludeerden dat deze getekend moes
ten zijn naar de echte dingen. 



In 1771 woonden de drie genoemde Japanners rn Edo een anatomische ontleding bij. Ze 
waren zo getroffen door de overeenkomst tussen de afbeeldingen in Nederlandse anato
mie-boeken en de werkelijkheid, dat ze zich daarna, aldus Sugita, tot doel stelden 

... de mensen te laten zien dat de echte structuur van het menselijk hchaam verschil
lend was van die beschreven in de Chinese boeken ... Mijn enige gedachte was dat 
een dokter zich niet op zijn titel kan beroepen zonder eerst de stmcturen en de func
ties van de mwendige organen te kennen. 

Derhalve besloten de drie mannen de Ontleedkundige Tafelen (1734) van JA Kulmus te ver
talen. De afbeeldingen bij de Kaital shinsho laten echter zien dat zij niet aUeen de beschik
king hadden over het werk van Kulmus, maar ook over de anatomische werken van 
Bartholinus, Blankaart en Valverde. 

De brede culturele context 

Door de publikatie van de Kaital sinnsho kon een bredere kring van Japanse medici zich 
in de eigen taal op systematische wijze infomieren over de westerse ontleedkunde. Het ver
schijnen van de Japanse vertaling van een Nederiands anatomie-boek kan dan ook 
beschouwd worden als de voltooüng van een acceptatie-proces, maar nog niet van een 
assimilatie-proces. In het voorgaande is die acceptatie min of meer beschreven als een 
autonome ontwikkeling binnen de geneeskunde in Japan. Doch evenals dat voor de intro
ductie van de anatomie in de Europese geneeskunde gold, kan ook hier dat proces niet 
gezien worden los van een algemene cultuur-historische -beweegreden. De ontledingen 
door Japanse medici en de veitalmg van anatomie-boeken gebeurden niet primah vanwe-
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ge een behoefte aan praktische Icennis op geleide van een Europees voorbeeld. De waar-
nemmg is geen fotografische registratie van de buitenwereld, doch een duiding van zin
tuiglijke impressies. Het is een interpretatief proces. Sugita gaf dat in zijn autobiografie ook 
aan. De ontleding die hij bijwoonde geschiedde door een negentigjarige Eta, die sedert 
zijn jeugd een gi'oot aantal ontledingen had gedaan. Hij opende dan het lichaam, en wees 
de organen voor de dokters aan. Al wat deze volgens de oude man gewoonlijk wisten te 
zeggen, was: 'Wij zagen het inwendige van het hchaam'. Voor bijzondere afwijkingen moes
ten de dokters afgaan op het woord van de ontleder Ook nu wees de oude baas de orga
nen aan: hart, lever, galblaas, maag etc. Verder wees hij op andere dingen, opmerkend 'Ik 
weet niet wat dat zijn, maar ze zijn er altijd geweest, in aUe hchamen die ik tot nu toe ont
leedde'. Door latere vergelijkuig met de afbeeldingen in de Nederiandse boeken konden 
Sugita en zijn coUega's deze structuren identrficeren als aderen, slagaderen en lymfevaten. 
Het bijzondere van de bijeenkomst büjkt uit de opmerking van de oude Eta: 'In mijn vori
ge ei-varingen bij ontledingen, waren de aanwezige doctoren nooit verbaasd en vroegen 
nooit naar specifieke zaken.' Klaarblijkelijk percipiëerden de diie jonge Japanse de waar
neembare werkelijkheid van het menselijk lichaam anders dan hun voorgangers. Het refe
rentiekader waarin zij hun obseivaties deden was ook duidelijk anders. 

Deels kan dat toegeschreven worden aan een bepaalde interpretatie van de principes van 
het Neo-Confucianisme. la het algemeen kan gezegd worden dat de leer van Chu Hsi mm
der transcendentaal en leven-ontkennend was dan het Buddhisme. Belangrijker is mis
schien dat de grondslagen van het Neo-Confucianisme, te weten 'het onderzoek der din
gen' (kakubutsii) en 'het ontdekken der Hemelse Wetten' {lq>uri) ook verstaan konden wor
den als een aansporing om de 'dingen' empkisch te ondei-zoeken om er zo het principe 
van te ontdekken. Vooraanstaande Neo-Confucianisten als Hayashi Razan en Kaibara 
Ekkrken hadden grote belangsteUing voor de botaine. In de latere periode voerden veel 
boeken over de natuuriijke historie in hun titel de term kakubutsu, 'het onderzoek der din
gen'. Het uiteindelijk doel van de beoefening der natuuiwetenschappen was volgens som
mige Neo-Confuciaiusten om de mens bewust te maken van het feit dat de gehele natuur 
en de gehele mensheid verenigd waren in de scheppende wü van de Hemel, hi dat licht 
zagen sommige Japanse geleerden de introductie van de westerse wetenschappen ais een 
deel van 'het onder-zoek der dingen', als een aanvulhng op de Chinese Studiën. Ook Sugita 
ver-wees ki zekere zin naar dat punt waimeer hij de voor hem onvei-wachte bloei van de 
HoUandse Studiën beschrp: 

... het duurde lang voor de Chinese Studiën zich in dit land ontwikkelden, nnsschien 
omdat het Chinees primair een rhetorische taal was, ter-wijl de Hollandse Studiën zich 
snel ontwikkelden, omdat het Nederiands feiten uitdrukt zoals ze zijn en het makkelij
ker was om te leren. Of rnisschien omdat het Chinees de Japanse geest geoefend had 
en een grondslag had gelegd waarop Nederiands een sneUe vooruitgang kon boeken 
... [De tijd] was net rijp voor dit type studie. 

Doch ook in andere zin was de tijd rijp. De periode waarm de anatomie ki Japan ingang 
vond was een periode van culturele rijkdom.^ Die cuttuur was in werkelijklieid grotendeels 
de schepping van stedelingen. De rijke kooplieden in de Kansai - de sti-eek waar de eerste 
ontledingen plaats vonden! - waren relatief vrij van de starre codes van de samurai klasse. 
Zij vonden ki de cultuur een uitlaatklep voor hun rijkdom en hun energie. De ontwikke
lmg van een stadscultuur gedomineerd door kooplieden imphceerde een zeker realisme. 
Dat realisme drong door in de aesthetica, in kunst en hteratuur Het bevorderde gedetaü-
leerde studies en beschrijvingen van het dagelijks leven. In de Japanse schilderkunst is de 
Akita-school, gerepresenteerd door Satake Shozan (1748-1786) en Odano Naotake (1749¬
1780) een goed voorbeeld. Zij steunden sterk op hun schetsboeken waarin zij nauwkeurig 
hun obseivaties van individuele objecten optekenden: bloemen, vogels en insecten. Zij 
volgden daarin hun inspkator Hk-aga Gennai: 'Duizenden woorden kumien de vluchtige 
blik op een iUustratie niet veivangen'. De tekeningen van Satake en Odano waren vooral 
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bedoeld als nauwkeurige, realistische voorstellingen van individuele objecten. Door toe
voeging van schaduwen werd rond het object een dieptewerking gecreëerd. Daarin onder
scheidde hun werk zich van de klassieke 'vogel en bloemen schilderingen', waar de vorm 
van de objecten eerder werd gesuggereerd, dan exact weergegeven zoals deze zich voor
deed. De techniek van Satake en Odano was bij uitstek geschikt voor de weergave van ana
tomische sctracturen. Odano Naotake werd dan ook door Sugita Gempaku gevraagd de 
Kaitai slünslw te illustreren. Daamiee ontstond een samenwerking tussen een 'anatoom' en 
een illustrator, zoals we die ook kenden in Europa. 

Dit reahsme in de schilderkunst was niet beperkt tot de Akita-school in het noorden van 
Japan. Ook in de naturaüstische stijl van de school van Maruyama Okyo (1733-1795) uit 
Kyoto waren westerse elementen als perspectief en schaduw geïncorporeerd. Ook zijn werk 
was gebaseerd op schetsen naar de natuur In Edo was het Shiba Kokan, die naar westers 
voorbeeld, door de 'scheiding van zonhcht in licht en schaduw', afstand en nabijheid wist 
te scheppen. 

Deze enkele voorbeelden laten zien dat realisme en wetenschappehjke objectiviteit niet 
het prerogatief waren van medici, maar dat deze ingebed waren in brede lagen van de 
samenleving. De bereidheid van medici met een Confucianistische achtergrond om de 
westerse anatomie te accepteren was - afgezien van mtern wetenschappelijke motieven -
mede bepaald door de realistische opvattingen, die zich openbaarden in een stadscultuur 
gedomineerd door handelslieden. 
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UITSTERVEN DOOR E E N METEORIETINSLAG 

door 

Jan Smit 

Uitsterven van plant en diersoorten is in het verleden eerder regel dan uitzondering 
geweest. Meer dan 99% van aUe soorten die eens bestaan hebben, zijn verdwenen. Vaak 
verdwijnen soorten door ondedinge competitie, en vaak gebeurt het door langzame habi
tat- of klimaatveranderingen, zoals de wereldwijde klimaatsverslechteiing die uiteindelijk 
geleid heeft tot de ijstijden. 
Althans, dit was de algemene opvatting tot een jaar of twintig geleden. Het blijkt dat perio
den met langzame veranderingen in fauna en flora afgewisseld worden met korte perioden 
van grote en sneUe veranderingen. Met veranderingen bedoelen we behalve extinctie ook 
evolutie, beide zijn eigenlijk complementahe begrippen. Speculaties over het hoe en waar
om zijn legio, maar tot voor kort niet of nauwelijks voorzien van wetenschappelijke bewij
zen. 
De eersten die de knuppel in het hoenderhok geworpen hebben zijn NUes Eldredge en 
Steve Gould (Eldiidge & Gould 1972), die met hun essay over "punctuated equUibiia" de 
toen vigerende evolutiemodellen onderuithaalden. Nu hebben ze niet helemaal gelijk 
geki-egen, maar voor heel veel diergroepen geldt inderdaad dat perioden waarin evolutie 
traag verioopt, afgewisseld worden met perioden van sneUe evolutie. Die toenmalige 
modeUen waren nog nauwelijks onderbouwd, zodat de kritiek aanvankelijk vrij baan had. 
Geologen en paleontologen proberen deze extmctie- en evolutiemodeUen te testen aan de 
hand van het sedimentaire archief de opeenstapeling van sedimentlagen. Dit archief is 
veiTe van perfect. Van de sediment lagen die op land zijn afgezet, is misschien 1% van de 
tijd vertegenwoordigd door sedimenten die toen zijn afgezet. Dat betekent dat 99% van de 
tijd ontbreekt in het archief Sedimenten afgezet in ondiepe zeeën, zoals de Noordzee, of 
andere randen van contmenten doen het al een stuk beter, maar ook hier ontbreken vaak 
stukken van het archief Hoe zulke archiefstukken kunnen ontbreken is te Ulustreren met 
de Noordzee. Vier keer in de afgelopen half miljoen jaar is de Noordzee drooggevaUen tij
dens iedere ijstijd, en is een deel van het slik dat daarvoor was afgezet, het archief, door de 
rivieren weggevoerd, en ontbreekt er een stuk. Zulke zeespiegelschommelingen waren ook 
in het verre verieden vrij algemeen, met als gevolg dat uit zulke ondiepe zeeën altijd stuk
ken archief zuUen ontbreken. Beter gaat het met de sedimenten in de diepzee, maar ook 
daar geldt de wet van niurphy'. Ver weg van continenten is de aanvoer van sediment par
tikeltjes zoals klei en kleine kalkskeletjes zo gering, dat iedere duizend jaar slechts een laag
je van een halve centimeter wordt afgezet, en op meer dan 4 kilometer diepte lossen deze 
deeltjes vaak nog op ook Met behulp van de boringen van het Deep Sea en Ocean DrUling 
Drilling Progr-am, internationale projecten die al 30 jaar lopen en waarin ook Nederiand 
actief aan deelneemt, is aangetoond dat inderdaad ook dit archief veel hiaten bevat. 
Het beste archief is te vmden in middel-diepe zeeën, buiten bereik van zeespiegeldalingen, 
500 tot 1000 m diep en dichtbij de continenten, waar voldoende sedimentaanvoer een 

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 75. Lezing gehouden voor de IConinklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde 'Düigentia' te 's-Gravenhage op 9 december 1996. 
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diklte laag sediment garandeert. Er zijn zulke fossiele "bekltens" bekend, waar het archief 
van tientallen miljoenen jaren vrijwel compleet is. Een (klein) nadeel is op een dergelijke 
diepte slechts een gering bodemleven is en dat de fossielen die men aantreft, en die dus 
iets over de evolutie kunnen veitellen, vaak slechts microfossielen zijn, zoals eencellige 
foraminiferen, die hetzij op de bodem geleefd hebben (een paar %) of deel uitmaakten van 
plankton, waarvan de skeletresten naar de bodem gezakt zijn. Vandaar dat over het verioop 
van evolutie van deze microfossielen vaak het meest bekend is. 
Er zijn dus gi'ote problemen met het archief, maar al met al komt er toch steeds meer mfor-
matie over het verioop van de evolutie. Door het combineren van gegevens blijkt dat inder
daad gedurende langere perioden weinig evolutie plaats vindt, en dat soms grote stappen 
in korte tijd genomen worden. Deze stappen werden tot voor koit weggeredeneerd door te 
wijzen op de impeifectie van het archief, maar dat gaat nu niet helemaal meer op, zeker 
niet voor het microfossielenarcliief De oorzaak waarom evolutie snel, dan wel langzaam 
plaatsvmdt, was in de dagen van Eldredge en Gould niet goed verklaard, maar het lijkt erop 
dat bij snelle veranderingen van het milieu externe forcing factors' een belangrijke rol heb
ben gespeeld. 
Een van die perioden van snelle evolutie volgt op massaal uitsterven van plant en dier
soorten op de grens tussen de Kiijt en Tertiah perioden (de K / I gi'cns), 65 müjoen jaar 
geleden. Deze periode van massaal uitsteiven is in grote trekken als sinds 1860 bekend 
(Phülips 1860). Het bekendste voorbeeld is de snelle evolutie van de zoogdieren na het ver
scheiden van de dinosauriërs. Maar gezien het bovenstaande moet men niet verbaasd zijn 
dat daar nog geen consensus over is, het archief op land is erg incompleet. We zullen wel 
nooit in staat zijn om echt wetenschappelijk te bewijzen dat de dmosauriërs hetzij gelei
delijk, hetzij plotseling zijn uitgestorven. Maar ongeveer tegelijkeitijd met het verdwijnen 
van de dmosauriërs, is het gi-ootste deel van het leven in de oceanen verdwenen, uitge
storven, en in het Tertiair weer opnieuw geëvolueerd. Hieronder vaUen ook vele groepen 
van microfossielen, en met name de eencellige planktonische foraminiferen en algjes (coc-
coheten). De forammiferen en algjes bezitten een kalkskelet, en komen m gigantische hoe
veelheden voor Denk maar aan de krijtrotsen van Dover, die voor 99% uit dit plankton 
bestaan. Op verschülende plaatsen op aarde is het sedimentarchief uit die tijd compleet 
bewaard gebleven, onder andere in middeldiepe zeeën rond de Middeüandse Zee en de 
Golf van Mexico. Uit dit complete archief blijkt, dat de foramiinferen in het oceanische 
plankton zich nauwelijks ontwüdteld hebben m de twee en half miljoen jaar (2.5 Mj) voor
afgaand aan hun uitsterven. Van deze periode is nabij de plaatsjes Zumaya in het noorden 
en Caravaca in het zuiden van Spanje een pakket van 100 tot 130 meter sediment bewaard 
gebleven. We weten dat het arclnef compleet is, omdat alle zogenaamde Milankovitch 
cych', de kwasi-periodieke aardbaan en as-veranderingen, zoals eUipsvorm van de aardbaan 
(100 en 400 kilojaar (kj)), de tüt van de aardas (40 kj) en de precessie van de aardas (18 en 
23 kj) m het sedimentpakket aanwezig zijn. Die zijn waar te nemen als afwisselingen van 
harde en zachtere lagen, die de klimaatwisselingen als gevolg van deze cycli weerspiegelen. 
Van de 70 soorten verdwijnt er in 2.5 müjoen jaar één, en komen er twee nieuwe bij. Dat 
is een 'turnover' van 0.0017% van de sooiten per 1000 jaar Dan verdwijnen er op de K/T 
grens 65 soorten en komen er 12 nieuwe bij m, veüigheidshalve, ongeveer 50 kj, maar waar
schijnlijk is dat veel korter Een 'turnover' van ongeveer 2 sooiten per 1000 jaar Wel een 
heel groot verschü, en dat verschü is niet meer te verklaren met een incoinpeet archief 
maar is reëel. 

In deze Spaanse sedrmentarchieven (maar ook elders) wordt het plotsehng veiwijnen van 
de meeste van deze sooiten gemarkeerd door een 2 mülimeter dik kleilaagje. Dat kleilaag-
je bevat een relatief grote dosis hidium (h). Ir komt in de aardkorst en sedimenten voor in 
concentraties van rond de 2 picogram (10"'2 gram) per gram materiaal. In het dunne klei
laagje varieert dat van 2000 tot 80.000 picogi-am. hi ongedifierentieerd buitenaards mate
riaal (kometen) komt ongeveer 500.000 picogram per gram voor, dus als bron ligt dat veel 
meer voor de hand dan de verarmde aardkorst. De aarde heeft als geheel wel eenzelfde 
hoeveelheid iridium, maar dat hgt aUemaal opgeslagen in de nikkel-ijzer kern van de aarde. 
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Nikkel-ijzer meteorieten, die de vergelijkbare kern van asteroïden vertegenwoordigen, 
bevatten vaak 5-10 müjoen picogram Ir per gram materiaal. 
Volgend op de ontdekking van het hidium, dat aanleiding heeft gegeven tot de lancering 
van de meteoiietmslagtheoiie, kwamen ondersteunende bewijzen. In datzelfde laagje zijn 
inmiddels kleine kiistalhjne boUetjes, oorspronkelijk gesmolten glas, stukjes kwarts (Si02) 
en zirkoon met schokverschijnselen, micro-diamanten en roetdeeltjes gevonden, en boven
dien bleek dat het dunne kleüaagje wereldwijd voor komt. Al deze vondsten wijzen op een 
grote meteorietinslag ergens op aarde. Grote vulkaan-erupties kunnen deze zaken niet pro
duceren, onder andere doordat de benodigde hoge schokdrukken niet bereürt worden, en 
bovendien zullen vulkaanerupties heel andere aanwijzingen achteriaten, zoals dikke as-
lagen met puimsteen, waarvan niets is teruggevonden. 
Dhect bovenop het kleüaagje met iridium blijken de meeste plankton sooiten meens ver
dwenen te zijn, of in aantal sterk gereduceerd, met als gevolg dat skeletmateriaal niet meer 
op de zeebodem werd afgezet, maar in plaats daarvan slechts een donkere klei, rijk aan 
organische resten. Analyse van onder andere de koolstof 13/12 en de zuurstof 18/16 iso
topen verhoudingen in het weinige skeletmateriaal dat in die klei zit, wijzen op een totale 
ineenstorting van de oceanische voedselketens, en op een opwarmmg van de oppeivlakte 
van het zeewater 
Pas wanneer het nieuwe plankton zich ontwikkeld heeft, komt de afzetting van normale 
sedunenten weer op gang, maar dat is pas 5000 jaar na de meteorietinslag. De eerste ont
wikkeling van de nieuwe soorten vindt plaats op een stormachtige wijze. Sooiten onstaan 
en bereiken dominantie, en verdwijnen dan weer even snel, om door andere opgevolgd te 
worden. Pas na enkele honderduizenden jaren komt er weer een ecologisch evenwicht in 
de oceanen. 
De koppeling van de meteorietinslag, met als getuigen het h'-rijke kleüaagje, en de ecolo
gische ramp die daarop volgt en uitsterven van sooiten in de oceaan tot gevolg heeft gehad, 
ligt dus voor de hand, maar hoe deze koppeling nu precies ligt, is nog niet duidelijk. Het 
meest gevolgde scenario is het optreden van een maandenlange zonsverduistering door 
stofwolken, dat sterke afkoeling en stopzettmg van de fotosynthese tot gevolg zou hebben 
gehad. Dit zou weer geleid hebben tot ineenstorting van de voedselketens, een toename 
van de C02 m de atmosfeer Door het laatste zou de temperatuur omhoog zijn gegaan. 
Allemaal waarschijnlijke scenario's met veel teragkoppelingsmechanismen, maar de harde 
bewijzen moeten eivoor nog gevonden worden. 
De plaats van inslag is lange tijd onbekend gebleven. Al vanaf het begüi in 1978 heeft men 
gezocht naar mogelijke kandidaten voor een inslagki'ater Allereerst is getracht de verschü-
len in hoeveelheid iridium in kaart te brengen en zodoende de bron op te zoeken in de 
lichting van de hoogste hoeveelheid. Dat bleek niet te werken. De natuurlijke verschiüen 
per locatie waren gr-oter dan de verschillen over de aardbol. Uiteindelijk werden de hoog
ste concentraties Ir juist aan de andere kant van de inslagplaats aangetroffen, in de zuide
lijke Pacifische oceaan. Een paar eenvoudige computermodellen konden dit later verkla
ren. Een tweede aanwijzmg bleek ook misleidend. De kleine kiistallijne glasbolletjes en 
samaiium/neodymium (Sm/Ndj-isotopenondeKoek van de kleüaag zouden duiden op 
een inslag in de oceaanbodem, wat de kans op ontdekking erg klein zou maken. Andere 
aanwijzingen wijzen in de richting van Noord Amerüta. De kwarts- en zirkoonkristallen met 
schokverschijnselen wijzen op een inslag op het continent. De diktetoename van klei met 
iridium, van 2 mm elders in de wereld tot 2 cm dikte in het zuiden van de Verenigde Staten 
wezen naar Amerika. Een dikke laag zand in het zuiden van Texas, vennoedelijk afgezet 
door een vloedgolf, wees op het Caraïbische gebied. Toen de aandacht eenmaal op dat 
gebied gevestigd was gingen de ontdekkingen snel. Bijna tegelijk werden eerst op het eüand 
Haiti de originele tektieten gevonden, en daarna op Yucatan, Mexico, de Chicxulub krater 
Tektieten zijn stukjes glas die gesmolten zijn uit materiaal van de aardkorst (xeKxeiv = 
smelten in het Grieks) door de energie van de inslag, en vervolgens veiweg geslingerd uit 
de inslag krater Dergelijke tektieten, maar van andere ouderdom, zijn onder aüerlei namen 
al veel langer bekend (bekend zijn de Billitonieten uit Indonesië), en vaak is de herkomst 
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van de faater ook bekend. Tektieten gelden als een bewijs bij uitstek voor een meteorietin
slag, en daarnaar is vanaf het begin ook naarstig gezocht. De kiistallijne bolletjes lijken er 
wel wat op, en waren ook duidelijk gemolten geweest, maar het originele glas was inmid
dels verdwenen, omgezet m een ander mineraal. Kenmerkend voor tektietglas is het heel 
lage water gehalte, door de hoge temperatuur is het water eruit verdreven. Vensterglas bevat 
soms een paar procent water, evenals vulkanisch glas, (obsidiaan), tektieten altijd minder 
dan een promille, en dat is ook het geval met het tektietglas van Haïti. Nu is ook dat tek
tietglas gevoelig voor omzetting, en meestal, ook in Haiti, vinden we slechts het mineraal 
dat rest na de omzetting, smectiet, een kleimineraal veiwant aan mica. Slechts in Haïti en 
een plaats in Mexico (Mimbral) is het originele glas teruggevonden. Maar de vorm van de 
tektieten, druppeltjes en bolletjes met een kenmerkende vloei-structuur, blijft meestal wèl 
bewaard en daaraan zijn ze dan ook te herkennen. Het tektietglas is belangrijk, omdat dat 
dezelfde samenstelling heeft van de aardkorst van de plaats van inslag. Volgens de chemi
sche samensteUmg van het glas moet dat aardkorst zijn geweest van het continent (dus niet 
de oceaan), dat onstaan moet zijn ongeveer 500 miljoen jaar geleden op grond van de eer
der genoemde Sm/Nd isotopen verhoudingen in het glas. Dat sluit al een grote hoeveel
heid continentale korst, die vaak veel ouder is, uit. Bovendien, gezien het hoge calcium 
(Ca), magnesium (Mg) en soms zwavel (S) gehalte van sommige tektieten, moet er op die 
aardkorst een kalksteen of dolomietlaag (CaC03, resp MgCOS), en wat gips (CaS04) gele
gen hebben. 

Door de gelijktijdige (herjontdekkhig van de Chicxulub inslagfaater, kon dat dhect getest 
worden. De ki'ater was al bekend in de zestiger jaren bij de exploratie teams van PEMEX, 
De Mexicaanse ohemaatschappij. Op zwaartekracht- en geomagnetische kaarten waren de 
concentrische ringen van de la'ater duidelijk te zien. Maar de krater is begraven onder een 
kilometer sedhnent. Hij is aan de oppeivlakte niet te zien en dus niet toegankelijk voor stu
die. Doordat inslagki-aters m de USA vaak oliereseivohs blijken te zijn, heeft PEMEX een 
viertal exploratieboringen in de ki'ater verricht in de zestiger jaren. De boringen waren 
droog, zonder ohe, maar de kernen zouden nog bewaard moeten zijn. Na enige paniek 
vanwege een bericht dat de opslagloods waar de kernen in opgeslagen zouden zijn in 
vlammen was opgegaan, bleek dat de bewuste boorkernen wel degelijk bewaard waren, 
zelfs de diepste kemen die in de inslagsmelt waren genomen. Die smelt was vroeger voor 
een noiTnaal vulkanisch gesteente gehouden, een andesiet, vanwege de chemische samen-
steUing van de hoofdelementen. Maar de vele brokken niet gesmolten gesteente in de 
smelt, en de stukjes kwarts met schokverschijnselen wijzen echter op een echte inslagsmelt. 
De samenstelling van de aardkorst onder de Chicxulub krater komt tot in details overeen 
met de eigenschappen, voorspeld op gi'ond van de samenstelhng van het tektietglas. De 
ouderdom van de korst is 500 miljoen jaar, evenals een lange zone onder de Appalachen, 
oost Mexico en west Afrika, en er ligt een drie küometer dik pakket van kalkstenen en eva-
poiieten (dolomiet, steenzout en gips) boven op de kristallijne korst. Als klap op de vuur
pijl bleek de ouderdom van de smelt zelf in de krater, en de ouderdom van de tektieten 
op grond van de kalium/argon verhoudingen dezelfde te zijn, ongeveer 65.2 miljoen jaar, 
met een foutenmarge van slechts 80 duizend jaar, oftvel 0.12%! 

Na deze ontdekkingen zijn de toegankelijke onsluitingen van de K T grens in de Golf van 
Mexico verder onderzocht. Daarbij bleek dat vrijwel overal een typische zandsteenlaag, 
soms tot 15 m dikte, precies op de K/T grens voorkomt. Deze zandsteen is complex van 
opbouw. Aan de basis een laag met tektieten, die dan meestal zijn omgezet, een midden
deel met zand en plantenresten die door vloedgolven van de toenmalige kusten afgesleurd 
moeten zijn, en een fijnkorrehg topdeel dat de fijne resten van de inslag bevat, waaronder 
het meeste hidium dat van de verpulverde asteroïde of komeet afkomstig is. Door de lich
ting en sterkte van de stromingen, veroorzaakt door de vloedgolven, op te meten, zijn wij 
er achter gekomen dat er minstens negen vloedgolven zijn geweest, die afnamen in hoog
te. Direkt na afzetting van de vloedgolflagen staat het leven in de zee al op een laag pitje, 
evenals elders op de wereld komt een kleilaag voor met heel weinig fossielen. 
We kunnen uit de stratigrafische volgorde van de afzettingen op 500 en 2000 km afstand 
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van de inslag een aardig beeld vormen van het verioop van de gebeurtenissen en de gevol
gen van de inslag. Allereerst arriveren de aardbevingsgolven veroorzaakt door de inslag zeE 
Deze verooroorzaken soms verzakkingen en breuken ter plaatse. Veivolgens, na een half 
uur, komen de tektieten aan via balhstische banen. Gezien het complete vacuum in de bel
letjes in het glas moeten deze buiten de atmosfeer zijn geweest. Een paar uur later arrive
ren de eerste vloedgolven, die vermoedelijk veroorzaakt zijn door de duizenden kubieke 
küometers materiaal dat in de Golf van Mexico is gevallen. Door reflectie en refractie van 
de golven, wordt het water van de Golf twee dagen m beweging gehouden. Tenslotte, een 
dag tot enkele weken na de inslag, komt het fijne stof aan op de zeebodem. Dit fijne stof 
bevat het meeste van het buitenaardse materiaal (iridium). Het eerste normale slik dat daar
na op de zeebodem neerkomt, bevat maar heel weinig fossielen meer, waaruit blijkt dat 
het leven in de oceanen (catastrofaal) vrijwel tot stilstand gekomen is, hetgeen m vele geval
len tot uitsterven van soorten heeft geleid. 
Tenslotte nog even terug naar de dinosauriërs. Het is waar dat er zo weinig van deze bekend 
is dat het debat over hun uitsterven wel eeuwig zal voortduren. Maar het inslaglaagje dat 
het moment van de inslag weergeeft, is wel op veel plaatsen bewaard gebleven, voorna
melijk in veenmoerassen, die nu in steenkooUagen veranderd zijn. Stuifmeelonderzoek laat 
zien dat direct na de mslag de varens de dienst uitmaakten, misschien wel enkele tiental
len jaren lang. Dat betekende een radikaal ander diëet voor de grote herbivoren, die daar
om alleen al verdwenen zouden kumien zijn. De laatste "levende" dinosaurus, vertegen
woordigd door zijn voetstappen, komt een tiental centimeter onder het inslaglaagje voor 
Daarna is er geen spoor meer van "levende" dinosauriërs ergens ter wereld gevonden. Maar 
een kerkhof van skeletten is ook nergens gevonden, dus het wetenschappeüjk sluitende 
bewijs van de inslag met het uitsteiven van de dinosauriërs is nog tien centimeter van 
elkaar verwijderd. 
Ook in Limburg is de fCiijt/Tertiair grens aanwezig, zij het in een ondiepe tropische zee of 
lagune, waardoor veel archiefmateriaal verdwenen is. Op een plaats, in de grotten van de 
Geulhemmerberg, is bij toeval nog een stuk archief bewaard gebleven. In een aantal kui
len in de toenmalige zeebodem zijn de kleilagen bewaard die afgezet zijn vrij dhekt na de 
inslag en de "lege oceanen" na het uitsteiven weerspiegelen. De uislaglaag zelf is nog niet 
gevonden, en zal ook wel niet worden gevonden gezien het feit dat de zeebodem in 
Limburg boven de golfbasis lag. De stofvormige ejecta worden dan makkelijk weggespoeld. 
De kleüagen die er wel zijn laten zien dat de ecologische ramp niet alleen de open oce
anen heeft getroffen, maar ook vruchtbare randgebieden waar het leven aan de rand van 
riffen zeer uitbundig was. Ten tijde van de kleilaag was daar weinig meer van over 
Gedeeltelijk kwam het ecosysteem weer terug, maar met grotendeels nieuwe, moderne 
soorten. 

Literatuur 
Eldiidge, N. & SJ. Gould 1972 Punctuated equilibria: An alternative to phyletic graduahsm. 
In: Schopf T.J.M. (ed), Models in paleobiology Freeman, Cooper and Co., San Francisco: 
82-115 
Phillips, J. 1860 Life on Earth: Its origin and succession: Macmillan, Cambridge 





VAN VETITEN E N VATEN 

door 

D.W. Erkelens 

Inleiding 

Het lipoproteïne systeem is gescliilrt om onoplosbare vette stolfen door het waterige mter-
ne milieu te transporteren. De diie vette stolfen zijn Vet' m engere zin, olficiëel geheten tri-
acylglycerol en m de wandeling triglyceride, cholesterol hetgeen in wezen meer een 'was' 
is, en fosfolipiden. 
Deze laatste zijn bipolair, dat wü zeggen aan de ene kant wel en aan de andere kant niet 
in water oplosbaar Dit maakt hen bij uitstek geschikt in een monolaag een macromole
culair complex van triglyceiiden en cholesterol te omgeven en zo door plasma en ext-
racellulah vocht te veivoeren. Dit geheel wordt structureel door een eiwit omgeven, een 
zogenaamd apohpoproteme, en wordt daarom lipoproteïne genoemd. 
Het lipoproteïne-transportsysteem is zeer efficiënt en dynamisch. De dagelijkse inname 
van vet bedraagt ongeveer 100-150 gi-am. Deze hoeveelheid wordt door de darm vrijwel 
geheel opgenomen, zonder dat verzadiging van het opname-mechanisme wordt bereikt. Er 
verschijnt dus onder normale omstandigheden zeer weiiiig vet in de ontlasting. In de darm
cellen wordt het vet zodanig verpakt dat het snel door de bloedbaan kan worden vervoerd. 
Te eniger moment bevmdt zich in de gehele chculatie niet meer dan 3-6 gr-am vet. Een
maal hl de bloedbaan worden de triglyceiiden uit de lipoproteïnen opgenomen in vet- en 
spieiweefsel en het hpoproteïne-overblijfsel wordt in de lever opgenomen. De fysiologische 
functie van vet is het zeer efficiënt opslaan van energie. Immers, een gram vet bevat twee
maal zoveel calorieën als een gi-am koolhydraten en er is geen water als tussen-stof voor 
de opslag nodig, In vergelijking tot vet behoeft maar weinig cholesterol getransporteerd te 
worden. Het lichaam maakt zelf circa 1 gram, voornamelijk in de lever en met het voedsel 
wordt minder dan 0,5 gram opgenomen. Het vervoer van cholesterol en triglyceride is 
nauw verbonden en de kleme transportdeeltjes, die lang in het bloed chculeren, bevatten 
voornamelijk cholesterol. Doordat deze in de vaatwand opgenomen kunnen worden en 
daar niet gemetabohseerd worden, dus accumuleren, is een hoog gehalte aan cholesterol 
hl het plasma verbonden met de vaatziekte, die atherosclerose genoemd wordt, Athero 
betekent zoveel als vettig en - sclerose verharding der vaatwand. 

Deze atherosclerose dankt zijn bekendheid aan de klinische uitingen. Het hartinfarct, de 
slagader-afsluitmg in de benen ('etalage-ziekte') en het herseninfarct zijn tesamen kwanti
tatief belangrijker als ziekte- en doodsooi-zaak dan enige andere aandoening in Nederland, 
El de wereld zijn ziekten van de circulatie snel aan het stijgen tot de eerste plaats, 

In dit geschrift zal ik aandacht besteden aan het proces van vettransport via de dami door 
het bloed, wat er mis kan gaan, hoe voeding en medicamenten het transport kunnen beïn
vloeden en tenslotte wat dit voor imphcaties heeft voor individu en samenleving. 

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 75. Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 17 januari 1997. 
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Het proces van vet-transport 

De lipoproteïnen bevatten triglyceride, cholesterol, cholesterolester in de kern met daar
omheen een schil van voornamelijk fosfolipide (b.v lecithine) cholesterol en specifieke 
eiwitten. De namen zijn gebaseerd op de dichtheid ten opzichte van water, met uitzonde
ring van de grootste deeltjes (tabel I). Deze zijn zichtbaar onder een gewone licht-micro-
scoop en worden gevonden in darm-lymphe of chyl, vandaar chylomicronen. 
De eiwitten bevatten deels een structuur van amphipathische hehces (windingen die ener
zijds in water en anderzijds m vet oplosbaar zijn). Een aantal geven stractuur aan het lipo-
proteïne-paitikel. 
Andere dienen als co-factor bij enzymen die de lipoproteïnen opbouwen of afbreken, of 
als gids voor bindingsplaatsen met bepaalde receptoren op celoppervlakken. 
Een overzicht van de eiwitten betrokken bij vettransport wordt gegeven in tabel II . 

TABEL I 

Lipoproteïne 

naam 

chylomicronen 

VLDL 

IDL 

LDL 

HDL 

verblijfsduur 
m bloed 

mmuten 

uren 

minuten 

dagen 

dagen 

functie 

veivoer van TG van darm 
naar spier, vetweefsel en lever 

veivoer van TG van lever naar elders 

overbhjfsel van VLDL 

transport van cholesterol 
naar lever en andere organen 

transport van fosfohpiden en 
cholesterol van weefsels naar de lever 

diylomicronen 
Chylomicronen worden in de darm-mucosa cel gemaakt na absorptie van gehydrolyseer-
de producten van voedingsvet. Allereerst worden triglyceiiden gesynthetiseerd en veivoerd 
naar het Ruw Endoplasmatisch Reticulum (RER). Het proces van lipoproteïne-formatie is 
de laatste jaren nauwkeurig bestudeerd en er zijn een aantal verrassende nieuwe mecha
nismen gevonden. Het structuur-eiwit voor hpoproteïnen in de darm is apo B48. In de 
lever is dit apo BIOO. Een interessant gegeven is dat er in de darmcel een RNA-editing 
enzyme is dat het niRNA voor apo BIOO verandeit en er een stop-codon in plaatst, zodat 
het slechts half wordt afgelezen. Het resultaat is apo B48. Dit apoproteïne wordt gevormd 
in het RER en triglyceriden worden daarnaartoe gebracht en als het ware hi een zakje apo 
B gestopt. 
Er is een soort Tutile cyclmg' van apo B. Wanneer er geen triglyceride voorhanden is, wordt 
wel apo B gevormd, maar ter plekke weer afgebroken. Het triglyceride wordt er naartoe 
gebracht door MTP (microsomal triglyceride transport protein). Dh proteïne is smds kort 
bekend en blijkt essentieel te zijn. 

'Kliniscli intennezzo' 
In een experiment der natuur 'abetalipoproteïnemie' is er een mutatie In MTP, die de fimctie 
beïnvloedt. Het apo B wordt niet gevuld, het triglyceride hoopt zich op in het danncel-cyto-
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TMELH 

Apoproteüien, eiizynieii, overdracht eiwitten en receptoren die een rol spelen bij het lipo
proteïne metabolisme 

naam functie 

apo A stmctuureiwit HDL, activeert LCAT 

apo BIOO structuureiwit VLDL, IDL en LDL; 
bindt aan LDL receptor 

apo B48 structuureiwit chylomicronen 

apo c n co factor LPL 

apo c m belemmert de veiwijdermg van TG rijke lipoproteïnen 

apo E hgant aan remnant en LDL receptor 

LCAT enzym dat cholesterol verestert in de bloedbaan 

LPL is gebonden aan vaatwand en hydrolyseert 
triglyceride uit chylomicronen en VLDL 

HL bevindt zich in de lever en hydrolyseert 

fosfolipiden en triglyceiiden van verscheidene deeltjes 

CETP faciliteert cholesterol overdracht tussen lipoproteïnen 

LDL receptor receptor op levercel waaraan LDL-apo BIOO bindt 
LPI^ zorgt samen met andere moleculen (proteoglycanen, LPL, apo E) 

voor opname chylomicronen-overblijfsels en IDL in lever 

MTP transporteert m de darm- (en lever-)cel triglyceride naar 
RER voor opname in zich voimend chylomicron (VLDL) 

plasma en in het bloed zijn geen apo B bevattende lipoproteïnen te vinden. Het triglyceride 
gehalte tn het bloed Is onmeetbaar laag en het cholesterol gehalte ongebruikelijk laag (slechts 
aanwezig ln HDL). Het Is begrijpelijk dat men op zoek is naar MTP remmers om deze ziekte 
na te bootsen en deze al gevonden heeft. Immers, deze MTP remmers zullen een krachtig vet
en cholesterol-verlagende werking hebben. Het MTP verzorgt de vulling van apo B48, waar
schijnlijk ln t)\'ee stappen. 

Wanneer het deeltje Vol' is, wordt het via exocytose in de darmlymfe uitgescheiden. Het 
bevat dan, behalve het structurele apo B48, losjes gebonden apo AI en apo AIV. 
Gedurende het transport via de lymfe door de ductus thoracicus en later in het bloed 
wordt apo A-I uitgewisseld voor apo CI, Cü en Cin. Later maakt dit apo C weer plaats 
voor apo E. 
De chylomicronen verhezen in de circulatie stap voor stap hun triglyceride mhoud. Zij 
worden aan de vaatwand gebonden door proteoglycanen, waaraan zich tevens 
Lipoproteïne Lipase (LPL) bevindt. Dit LPL hydrolyseert triglyceride met apo CH als 
noodzakelijke co-factor. 
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'Klinisch intennezzo' 
De zielcte LPL deficiëntie en apo CII deficiëntie zijn zodoende gekennieiid door ernstige liypert-
riglycerldemie, chylomlcronen-ophoplng ln liel bloed. Dit maakt hel bloedplasina melkachtig. 
Dat komt doordat melk ook bestaat uü iu water opgelost vet. De ziekte wordl inerlavaardlg 
genoeg niet gekenmerkt door atherosclerose, waarschijnlijk doordat geen cholesterohijke deel
tjes te lang ln de circulatie zijn. Wel ontstaat pancreatitis, ontsteking der alvleesklier, waaivan 
de pathogenese onbekend Is. 

De afgebroken triglyceriden worden als glycerol en vetzuren in vetcellen opgenomen voor 
opslag en in spiercellen voor energie-leverantie.Na verlies van triglyceride blijven er klei
nere deeltjes over, zogenaamde chylomicronen-remnants. Deze kunnen in de lever worden 
opgenomen met behulp van apo E, mogelijk LPL dat is blijven plakken aan het chylomi
cron, proteoglycanen op de levercel en verschUlende receptoren. Deze laatste zijn waar
schijnlijk zowel ERP (LDL receptor Related Protein) als de LDL receptor zelf en mogelijk 
nog andere. De chylomicronen remnants hebben enige tijd gecirculeerd en triglyceride 
verloren. Tegelijkertijd is echter van kleinere lipoprotemen (HDL en LDL) cholesterolester 
overgegaan naar de remnants. Deze worden dus in absolute zm verrijkt aan cholesterol 
ester Althans rn die species, en de mens is er één, die het eiwit Cholesterol Ester Transfer 
Protein (CETP) in de chculatie hebben. 
Twee apolipoprotemen spelen een belangi-ijke rol bij de remnantveiwijdermg, apo E en 
apo CIII. Apo E is een ligand aan de receptoren. Wanneer apo E gemuteerd is, kan deze 
ügand-functie beïnvloed zijn en ontstaat een ophoping van remnants in het bloed. Het 
ziektebeeld, bekend als Tamiliaire dysbetaUpoproteïnemie' is het resultaat. De functie van 
apo CUI is anders. Hoe meer apo Clll aanwezig is, hoe slechter remnants uit het bloed 
verwijderd worden, waarschijnlijk doordat apo ClII apo E afschermt of verdringt. Trans
gene muizen die het menselijk apo CHI tot expressie brengen, hebben een ernstige hypert-
riglyceridemie. 
Wanneer er veel chylomicronen zijn en deze lang circuleren, kumien de remnants ook in 
macrofagen m de vaatwand opgenomen worden en daar het begin van atherosclerose vor
men, de zogenaamde fatty streak. In die zin zijn chylomicronen remnants dus atherogeen. 
Dit is waarschijnlijk een van de oorzaken van de atherogeniciteit van verzadigd vetrijke voe
ding. 
Het hier beschreven proces speelt zich af 4-8 uren na een vet-bevattende maaltijd. Omdat 
de meeste mensen driemaal daags eten, neemt de postprandiale periode het gi'ootste deel 
van de 24 uur m. De mens is dus een postprandiaal wezen. Het is begrijpelijk dat deze 
aspecten niet algemeen bekend zijn, omdat chylomicronen remnants (of parameters daar
voor) moeUijk te meten zijn en omdat meestal nuchter bloed gebruikt wordt voor triglyce
ride en cholesterol bepaling. 

lODL en LDL 
Hetzelfde proces als beschreven voor de dann cel speelt zich af in de levercel. De substraten 
die de apo BIOO synthese aanzetten zijn voornamelijk vrije vetzuren, afkomstig van lipolyse 
uit vetweefsel, en cholesterol. Deze vetzuren worden opnieuw tot triglyceride gesynthetiseerd 
en worden in apo BIOO verpakt. Daamaast zijn locaal geproduceerd cholesterol en triglyce
ride uit kooUiydraten m geringe mate aandrijfkrachten voor VLDL synthese. Deze VLDL 
komen m de bloedbaan en raken op dezelfde manier als chylomicronen het triglyceride 
kwijt De LPL gemedieerde weg delen zij. Als er teveel VLDL in nuchter bloed aanwezig zijn, 
worden chylomicronen na een vetrijke maaltijd moeilijk om uit het bloed verwijderd en blij
ven langer ckculeren met boven beschreven atherogeniciteit als gevolg. 
VLDL remnants heten IDL of intermediate density lipoproteins. Zij worden net als chylo
micronen remnants opgenomen in de lever, of - en dit is aUeen zo voor apo BIOO bevat
tende deeltjes - omgezet tot LDL. Bij dit proces verliezen ze apo E en apo C. Deze deel
tjes bevatten vrijwel uitsluitend cholesterol en chculeren gedurende dagen m het bloed, 
omdat zij slechts langzaam worden opgenomen via de LDL receptor 



Diligentia 71 

Mnisch intennezzo 
Is deze laatste deficiënt of defect door een van de thans meer dan 100 beleende mutaties dan 
ontstaat er (familiaire) hypercholesterolemie. De te veel circulerende LDL kunnen in de vaat
wand opgenomen worden, zowel in macrofagen als in het subintimale weefsel. Omdat choles
terol-niet afgebroken wordt, hoopt het zich op. Atherosclerose ontstaat met microscopische 
zichtbare 'atheroom massa', een amorfe vette massa, en zeljs cholesterol kristallen. De ontste
kingsreactie eromheen met ophoping van macrofagen, schulmcellen, fibroblasten en gladde 
spiercellen brengt de zogenaamde 'gecompliceerde placque' tot stand. 
De LDL deeltjes worden waarschijnlijk in de vaatwand geoxideerd en daardoor extra athero
geen. 
De LDL accumulatie kan men aan de buitenkant van de patient zien door cholesterol opho
ping (xanthomen) ln de achillespees, de strekpezen van de handen en soms ln de huid op druk
plaatsen. 

HDL 
De kleinste cü-culerende lipoprotemen zijn HDL. Het is een heterogene populatie parti
kels, die deels in de darm, deels in de lever, maar ook in de bloedbaan gemaakt worden. 
Dit laatste gebeurt waarschijnljk bij het proces van chylomicronenafbraak. Wanneer de tri
glyceriden verwijderd worden, is er teveel oppeivlaktemateriaal over Het jasje wordt te wijd. 
Uit dit oppeivlaktemateriaal ontstaan fosfolipide bevattende bilagen met apo A als struc
tureel eiwit. Deze zeer zware partikeltjes nemen cholesterol op uit alleriei ceUen en moge
lijk ook uit de vaatwand. Dit wordt onder invloed van het enzym lecithine cholesterol acyl 
transferase (LCAT) veresterd en het HDL deeltje zwelt op. Het cholesterolester uit HDL 
wordt deels rechtstreeks in de lever opgenomen met behulp van hepatisch lipase (HL), 
deels overgedragen aan chylomicronen en VLDL remnants. Deze komen ook in de lever 
terecht en van daaruh wordt de cholesterol m de gal uitgescheiden. Deze weg van 
lichaamsceUen via HDL naar lever-gal wordt wel het 'omgekeerde' cholesteroltransport 
genoemd. 
Omdat een hoog gehalte aan HDL cholesterol bij epidemiologisch ondei-zoek van grote 
groepen mensen geassocieerd is met een relatief lage mortaliteit aan atherosclerotische 
ziekten, wordt HDL cholesterol wel 'the good cholesterol' genoemd in tegenstelling tot 
LDL: 'the bad cholesterol'. Het zal duidelijk zijn dat niet het cholesterol als zodanig ver
schilt, maar wel het transporterende deeltje. Of deze associatie bestaat door de functie van 
HDL bij het omgekeerde cholesterol transport, of dat een laag HDL cholesterol een spie
gel is van veel en lang circulerende remnants is een interessant onderwerp voor discussie. 
Immers, zoals wij boven beschreven, wordt cholesterol van HDL overgedragen naar trigly
ceride bevattende deeltjes die na de maaltijd chculeren. Men ziet dan ook het HDL cho
lesterol na een vetrijke maaltijd dalen. En bij veel vormen van hypertriglyceridemie is het 
HDL cholesterolgehalte te laag. 

Wat kan er mis gaan? 

Zoals uit de beschrijving blijkt, zijn een groot aantal eiwitten bij het vettransport betrokken. 
Het zal duidelijk zijn dat bij zo'n dynamisch en efficient systeem iedere mutatie die leidt 
tot functionele verandermg van de structurele eiwitten, de enzymen of de gids-eiwitten, een 
aanzienlijke verandering in het vettransport teweeg brengt met hoge of lage gehalten van 
de verschiUende lipiden of ook verandering in de gebruikelijke samenstelling van lipopro
temen. 
Drie afwijkingen zijn belangrijk, omdat ze relatief veel voorkomen en omdat ze leiden tot 
atherosclerose op jonge leeftijd. Het zijn familial hypercholesterolemia (EH), famüial dys
betaUpoproteïnemie (FD) en familial combined hyperiipidemia (FCH). Daamaast zijn er 
een aantal zeldzame die in tabel ÏÏI kort vermeld worden. 
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TABELffl 

Verschillende zeldzame 

naam 

Tangier ziekte 

Fish Eye Disease 

LCAT Deficiëntie 

Abetahpoproteïnemie 

apo c n of LPL 
deficiëntie 

CETP Deficiëntie 

aandoeningen lipoproteïnemetabolisme 

kliniek (waarsclhjnhjk) 
alwijkend eiwit 

apo A 

ICAT 

LCAT 

MTP 

apo c n of LPL 

CETP 

cholesterol ophoping in macrofagen, 
oranje tonsillen 

cornea troebeling 

nierziekte, atherosclerose 

neurologische ziekte, ataxie, retmitis 
pigmentosa 

sterke hypertriglyceridemie, 
pancreatitis 

hoog HDL cholesterol, 
lang leven 

FH 
Deze ziekte komt in heterozygote vorm voor bij chca 1 op de 400 Nederianders. 
Homozygote patiënten zijn zeer zeldzaam (een op de miljoen), krijgen op zeer jonge leef
tijd atherosclerose en overiijden meestal vóór het 20e levensjaar. 
De heterozygote patiënten ki-ijgen in 50% van de gevaUen voor het 50e levensjaar een myo-
cardinfarct. Het mechanisme van de ziekte is boven beschreven in het laatste klmisch inter
mezzo. Naast een aantal mutaties in de LDL receptor zijn ook famüies beschreven met een 
mutatie van apo BIOO, juist op die plaats waar het aan de receptor moet binden. 
Bovengenoemde peesxanthomen zijn een pathognomonisch kenmerk, dat wü zeggen als 
men ze aantreft, heeft men vrijwel zeker met een patient met FH te doen. De ziekte is auto-
somaal dominant. Dat betekent dat hij in de helft van de kinderen voorkomt, gelijk ver
deeld over de geslachten. De diagnose wordt meestal gesteld door famihe-screening of na 
een myocard infarct op jonge leeftijd. De behandeling bestaat uit cholesterol veriagende 
medicamenten. Deze behandehng wordt meestal nog niet gegeven aan kinderen üi de 
gi-oei en aan vrouwen in de geslachtsrijpe leeftjd, omdat enerzijds de efiecten op het groei
end organisme niet goed bekend zijn en omdat het risico voor uüingen van atherosclero
se in deze groepen laag is. 

Familiaire DysbetaUpoproteïnemie (FD) 

De naam van deze aandoening is beschrijvend omdat de samenstelling van betalipopro-
teïnen (VLDL, IDL en LDL) veranderd is. Een pathofysiologische benaming is 'remnant 
removal disease'. 
De aandoening wordt veroorzaakt door mutaties in het apo E, de ligand aan de remnant 
receptor en aan de LDL receptor. 
Er zijn inmiddels een aantal mutaties bekend. 
De recessieve vorm van FD wordt verooi-zaakt door aanwezigheid van het apo E2 aUel van 
beide ouders: fenotype E2/E2. De overige fenotypen zijn E2/E3, E3/E3, E3/E4, E2/E4 
en E4/E4. Het laatste fenotype is inmiddels bekend om een totaal andere reden: het wordt 
geassocieerd met famihah voorkomen van de ziekte van Alzheimer 
Terug naar FD. Er is ook een dominante vorm die door een grote afwijking in het apo E 
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molecuul ontstaat, juist in het domein van receptorbhiding. Dit is het zogenaamde apo E-
Leiden. 
De ziekte komt zelden voor, 1:3000, en leidt tot atherosclerose, in het bijzonder in de perif
ere aiteriën. De keimierkende klinische afwijkingen zijn xanthomen in de handpalmen en, 
bijzonder, in de handlijnen. De laatste heten xanthomata striata palmaria. De naam FD is 
gebaseerd op de aanwezigheid van lang chculerende remnants and IDL. Dit resulteert in 
een veel hoger dan normale cholesterolconcentratie in de met de ultracentrrfuge geïso
leerde fractie VLDL. Zonder dat is de diagnose te steUen door het vinden van een ver
hoogd cholesterol- en tiiglyceridegehalte en apo E2/E2 bij de fenotypeiing (of genotype-
ring). 

Familial Combined Hyperlipidemia (FCH) 

In tegenstelling tot FH is voor deze aandoening (nog) geen unieke mutatie verantwoorde
lijk gevonden. Hij dankt zijn naam aan het verhoogd zijn van zowel cholesterol als trigly
ceride en aan het aantreffen van verschillende lipoproteïne fenotypen binnen één familie 
en zelfs binnen één individu. De aandoening is echter belangrijk omdat hij prevalent is 
(geschat 1:100 - 1:300) en aangetroffen wordt bij tot 40% van jonge myocard mfarct patiën
ten. 
Er wordt veel ondei-zoek gedaan naar mogelijke oorzakelijke mechanismen. Bij een aantal 
patienten/famüies wordt een afwijking in het LPL gen gevonden, bij andere m de apo Al-
Cni-AIV gen-cluster Dit is interessant omdat apo CIII betrokken is bij remnantveiwijde
rmg, die bij dh ziektebeeld vertraagd is. Andere mogelijklieden zijn een niet onderdmkba-
re vrije vetzurenstroom uit weefsel en MTP mutaties. 
De diagnose berust op een aantal criteria: 
- hoog gehalte aan cholesterol en/of triglyceride 
- hoog gehalte aan apo B 
- vroege atherosclerose en FCH bij familieleden < 60 jaar 
- geen LDL receptor defect of apo E mutatie. 
Er zijn meestal geen xanthomen, maar wel vroege familiaire atherosclerose. De behande
lmg bestaat in het toedienen van medicamenten die zowel cholesterol als triglyceride ver
lagen. 

Dieet, medicamenten, samenleving en Individu 

Het is niet de bedoehng hier een complete medische verhandeling te geven. Daaivoor zij 
verwezen naar handboeken en tijdschriften. Ik zal echter een poging doen de strategieën 
te rechtvaardigen om het lipoproteïne metabohsiiie te wijzigen met het oogmerk de last 
van atherosclerotische hart en vaatziekte te vemiinderen. 

Hyperiipidemie is de resultante van erfelijke afwijkingen, 'nature', en omgevingsfactoren 
voomamehjk voeding, 'nurture'. Mensen met bepaalde genetische opmaak reageren op een 
hoog aanbod van vei-zadigde vetzuren in de voeding met hyperiipidemie. Het gemiddeld 
cholesterolgehalte van een bepaalde populatie is afhankelijk van de voedingsgewoonte in 
die populatie met name het gebiuikvan verzadigde vetzuren met een ketenlengte van C12 
tot Cl 6, en het gebruik van cholesterol. De verdeling van het cholesterolgehalte binnen een 
populatie met vergelijkbare voeding is het gevolg van individuele genetische aanleg. 
Bovengenoemde uiteenzetting maakt duidelijk dat genetische variaties in MTP, CETP, LPL, 
LCAT, HL, LDL receptor, ERP, en alle apolipoproteïnen een rol kunnen spelen. 
De strategie hoe een samenleving met een gemiddeld hoog cholesterolgehalte te benade
ren bestaat dientengevolge uit terugbrengen van de consumptie van verzadigde vetten en 
cholesterol (zie voor voedingsmiddelen, tabel IV), naast natuurlijk het ophouden met 
roken. De combinatie van deze twee strategieën is zeer succesvol gebleken bij het terug
dringen van hart en vaatziekten in landen waar deze zeer veel voorkomen, zoals Füiland, 
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TABEL IV 

Voedingsmiddelen aan te bevelen en af te raden met het oogmerk verzadigde vetten en 
cholesterol te verminderen. 

Af te raden: 
Vet: 
melk, slagroom, roomboter, kaas, ei, mar
garine en bakvet met minder dan 60% 
onvei-zadigde vetzuren. 

Vlees: 
vet vlees van koe, varken, schaap (en 
kameel?) 

Aan te raden: 

Vet: 
olijfolie, maisohe, zonnebloemohe en 
aUe ohën die in de koelkast vloeibaar 
blijven, mayonaise 

Vlees: 
vis, schaaldieren, garnalen, 
wild en gevogeltje, mager vlees van rund, 
varken, schaap. 

Deegwaren: 
Brood, rijst, pasta 

Groente, fruit, noten 

Alcohol (rode wijn) 
2 a 3 glazen per dag. 

de Verenigde Staten, Australië, Canada, Scandinavië en Nederland. In landen waar de con
sumptie van verzadigd vet laag is, zoals de MediteiTane landen, en het Verre Oosten, is deze 
benadeling niet nodig. Dh is des te sterker het geval in Oost Europese landen waar de mor
taliteit aan hart en vaatziekten de laatste jaren aanzienlijk is gestegen. Dit is mogelijk toe 
te schrijven aan de toegenomen welvaart aldaar met meer vcKadigd vet in de voeding, 
meer roken en minder lichaamsbeweging. 
Reductie in de mortaliteit aan hart en vaatziekte in een populatie gaat vanzelfsprekend 
gepaard met een geringe toename van de levensveiwachting en verschuiving van de mor
taliteit naar de volgende belangrijkste doodsooKaak: maligniteiten. 
De benadering om voeding te wijzigen en roken te verminderen heet populatie-strategie. 
Complementair daaraan is de groot-risico-strategie. Deze bestaat uit het identificeren van 
individuen in een samenleving die een grote kans lopen op het (te vroeg) krijgen van hart 
en vaatziekte en hen met nadrak de voedhigsvoorschriften voor de hele populatie aan te 
bevelen (minder dan 10% van de gebruikte energie als verzadigde vetten). Indien deze 
benadering geen succes heeft, kan men daaraan medicamenteuze therapie toevoegen. Het 
is de laatste decennia gebleken dat deze benadering inderaad resulteert in reductie van de 
atherosclerose in de vaatwand, en hetgeen belangrijker is, ook in minder voorkomen van 
atherosclerotische ziektebeelden, zoals hartinfarct en perifere vaatafsluiting. Zelfs de nood
zaak hart-vaat operaties of zogenaamde Dotteiprocedures te ondergaan is door medica
menteuze lipidenveriaging terug te dringen. 
De medicamenten die hieivoor gebruikt worden zijn te vinden in tabel V. 
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TABEL V 

Medicamenten gebniikt voor verlaging van het lipide gehalte in het bloed. 

Naam: 
HMGCoA reductase 
remmers of vastatines 

Fibraten 

Nicotmezuur 
derivaten 

Galzure zouten 
bindende harsen 

Voorbeelden: Opmerkhigen: 
simvastatine verlagen zeer krachtig het 
pravastatme (LDL) cholesterolgehalte, hebben 
fluvastatine vrijwel geen bijwerkingen en 
atoi-vastatme vermhideren mortahteit en morbiditeit 
cerivastatine atherosclerotische ziekte 

clofibraat veriagen vooral (VLDL) triglyceride 
gemfibrozil gehalte en verhogen daarmee 
bezafibraat HDL cholesterol gehalte. Bijwerkhigen: 
cibrofibraat galsteenvorming e.a. 

aciphnox veriagen vooral (VLDL) 
triglyceride en daarmee (LDL) cholesterol. 
Hebben bijwerkingen, zoals 'opvliegers' 

colestyramme veriagen effectief (LDL) cholesterol-
colestipol gehalte, complementahe werking aan 

vastatinen. Zijn lastig om in te nemen en 
hebben veel onschuldige maar onaange
name bijwerkingen op maag-darm kanaal. 

Slotopmerking 

De mens is waarschijnlijk door de natuur ontworpen als herbivoor Zeldzame volken die 
vrijwel uhsluitend plantaardig voedsel gebruiken hebben zeer lage gehalten aan triglyceri
de en cholesterol in hun bloed en bij hen komt atherosclerotische hart-vaat ziekte vrijwel 
niet voor In de loop der eeuwen en vooral in deze eeuw zijn de mensen ouder geworden 
en steeds meer vlees afkomstig van grote huisdieren, en andere producten zoals melk, 
boter, kaas en eieren gaan gebruiken. De darm kan deze weelde niet aan, legt zich geen 
beperkingen op en neemt alle vet op die hem wordt aangeboden. En alhoewel het trans-
poitsysteem voor vet dynamisch en efficient is, leidt het overaanbod van verzadigd vet bij 
een aantal mensen, zeker wanneer er ernstige genetische afwijkingen zijn, tot hoge vet- en 
cholesterolgehalten in het bloed. Dit gaat dan gepaard met atherosclerotische hart-vaat 
ziekte als teken van welvaart. 
Het is niet eenvoudig dit carnivore festival terug te dringen, maar door bevolkingsstrategie 
en door stoppen met roken zal er misschien een moment komen dat hartinfarct, angina 
pectoris, etalagebenen en TlA's tot de zeldzame ziektebeelden behoren. 





KOUDE KERMIS 

De wereld van de lage-temperaturenfysica 

door 

Dr. R. Jochemsen 

"Nabij het absolute nulpunt gaat alles stilstaan en wordt natuurkundig ondei-zoek doodsaai." Zelfs 
natuurkunde boeken voor het voortgezet onderwijs geven aanleiding tot deze misvatting. Juist door de 
mogelijkheid de wanordelijklieid van de thermisclie beweging uit te schakelen zijn er echter vele nieu
we en spectaculaire verschijnselen ontdekt, nadat Kameriingh Onnes in 1908 helium vloeibaar had 
gemaalct als voorlopig eindpunt van een lange race naar steeds lagere temperaturen. Iemand heetl het 
eens vergeleken met de situatie in een woestijn: In de hete middagzon is alles stil en doods, maar 
tegen de koele nacht vertonen zich gevarieerde vormen van leven. 

Na iets geschetst te hebben van de spanning in de race naar de laagste temperatuur, worden in deze 
lezing een aantal hoogtepunten van het ondei-zoek bij lage temperatuur belicht. Di t zal verluchtigd 
worden met enkele eeiwoudige demonstraties. De conclusie ligt dan ook voor de hand dat nabij het 
absolute nulpunt alles beweegt en onderzoek zeer boeiend wordt. 

Inleiding 

De titel 'Koude kermis' is afkomstig van een presentatie tijdens een wetenschapsdag meer
dere jaren geleden. Daarin werden enkele aspecten van het effect van een zeer lage tem
peratuur (T = 77 K olwel -196°C, kookpunt van stikstof) op de eigenschappen van materie 
gedemonstreerd. Deze presentatie is later iets aangevuld en verdiept voor tweede fase VWO 
leerlmgen met natuurkunde in hun examenpakket. Ook de Stichting Publiekslezmgen is 
op de hoogte gesteld van het programma en ik meen dat ik uit dien hoofde een uitnodi
ging heb ontvangen om u iets te vertellen over natuurkundige verschijnselen bij lage tem
peratuur Omdat de inleiding en de demonstraties gericht waren op een algemeen en/of 
jong publiek is in overieg besloten om iets meer inhoudelijk te verteUen over de jacht op 
het absolute nulpunt en de prachtige en mtrigerende verschijnselen, die daardoor ontdekt 
zijn. Vandaar de toevoeging: 'De wereld van de lage temperaturen fysica'. 
Bmnen de lage temperaturen fysica onderscheidt men veelal tweeëriei activiteit, encKijds 
de bestudering van quantumvloeistoflfen waarin de deeltjes zich zelfs bij T = O niet orde
nen in een vaste stof en waarin verschijnselen optreden die met de klassieke natuurkunde 
niet beschreven kunnen worden en anderzijds de ontwikkeling en verbetering van de tech
nieken om (zeer) lage temperaturen te verkrijgen en te meten. 

De liquefactie van helium bij T = 4.2 K in 1908 door Kameriingh Onnes m Leiden kan 
beschouwd worden als het begin van de lage-temperaturenfysica. Slechts drie jaar later 
werd supergeleidmg ontdekt als eerste voorbeeld van een quantumvloeistof met macro
scopische orde en macroscopische quantumverschijnselen. Aan het eind van de dertiger 
jaren werd ook supeivloeibaarheid in ^He ontdekt, en het onderzoek aan supergeleiders 
en aan helium heeft de agenda bepaald van de grote intemationale Lage Temperatuur con-

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 75. Lezing gehouden voor de Koninklijke 
IVIaatschappij voor Natuurkunde 'DUigentia' te 's-Gravenhage op 3 maart 1997. 
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ferenties. Deze hebben smds 1949 elke twee en later elke driejaar plaatsgevonden. De laat
ste was vorig jaar zomer in Praag, met ruim 1400 deelnemers. 
Recent is het voorstel van Prof. G. Frossati om (zeer) lage temperatuur technieken voor 
geheel andersoortig en zelfs toepassingsgericht onderzoek te gebruücen. Dit betreft het ont
werp van een zeer grote antenne voor het detecteren van gravitatiegolven, waarbij een bol 
van 110 ton gekoeld moet worden tot 10 niK om de vereiste signaal-ruis verhouding te ver
krijgen. VeiYolgens blijkt de medische wetenschap zeer geïnteresseerd in gepolariseerde 
gassen voor MRl (Magnetic Resonance Imaging) van longen. Voor het produceren van de 
gepolariseerde gassen als Xe en ^He lijlct het gebruik van speciale mengkoelers met een 
sterke magneet meer geschikt dan de optische methode met lasers, die zeer langzaam of 
tot lage druk beperkt is. Tenslotte is er grote belangstelling voor magnetisch gepolariseerde 
gassen zoals ^He en D2 voor neutron-arme fusie, ten behoeve van toekomstige energie
voorziening. Ik zal niet ingaan op deze toepassingen, maar noem ze hier om aan te geven 
dat lage-temperatuurtechnieken gebruikt gaan worden voor andere gebieden dan ze voor 
ontwikkeld zijn. 

Qiiantiimvloeistoffen 

Quantumvloeistofien vertonen de opmerkelijke eigenschap dat ze nog vloeibaar zijn bij T 
= O en druk P = 0. Dit effect treedt op door de gi'ote nulpuntsenergie (de energie bij T = 
0) en de zwakke interactie, waardoor de vaste fase niet gevormd wordt. In het algemeen 
moet voldaan worden aan de vooiwaarde, dat de nulpuntsenergie groter is dan de inter
actie-energie om een systeem vloeibaar te doen zijn, en ten tweede dat de nulpuntsener
gie groter is dan de theiinische energie om een quantumgedrag te vertonen.Uitgaande van 
het golfkarakter van materie of van Heisenbergs onzekerheidsrelatie kunnen we een karak
teristieke temperatuur T* definiëren, waar beneden het systeem een quantumsysteem is. Is 
de interactie zo zwak dat bij die temperatuur nog geen ordening in de vaste fase is opge
treden, dan zal dat systeem een quantumvloeistof zijn, en supeiHuïditeit kunnen vertonen. 
We kunnen dat nog wat uitwerken, met de aanname van de Broglie dat aUe materie een 
golfkarakter heeft. Hierbij stellen we ons voor dat elk atoom of molecuul een bepaald volu-
metje in de vloeistof inneemt, zeg een kubus met ribbe a. Om de deeltjesgolf in dat volu
me te laten passen moet de lengte a een geheel aantal malen de halve golflengte zijn, en 
voor de laagste energietoestand geldt dus X = 2a. Verder weten we van de Broglie dat de 
impuls van het atoom p = niv gelijk moet zijn aan de constante van Planck h, gedeeld door 
de golflengte: p = h/X. (Dit is equivalent aan één van de onzekerheidsrelaties van 
Heisenberg). Voor de kinetische energie in de laagste energie toestand geldt dus Eg = 
mv2/2 = p2/2m = h^/lmX^ = h^/Sma .̂ Nu is de lengte a niet een prettige gr'ootheid - het 
is veel gebrufltelijker te werken met het aantal atomen per volume n. Dus Eg = h^n^/^/gm. 
Dit noemt men de nulpuntsenergie. Ten eerste zien we m deze formule het quantum 
karakter van de nulpuntsenergie door het voorkomen van de kwantisatieconstante van 
Planck. Andei-zijds blijkt de nulpuntsenergie hoog te zijn wanneer er sprake is van hchte 
atomen (massa m is klein) met een hoge dichtheid n. 

Voor dit verhaal is het handig om de energie uit te drukken in temperatuur, door de con
stante van Boltzmann erutt te delen: T* = Eg/kg, waarbij kg = 1.31 x 10̂ 23 Joule/Kelvin. 
Voordat ik nu in een tabel laat zien dat T* wel een lage temperatuur is, die in sommige 
gevaUen toch bereikt kan worden, moet ik benadrukken dat de nulpuntsenergie niet de 
enige energie in het spel is. Er is ook sprake van potentiële energie door de aantrekkende 
krachten tussen de atomen. Als die potentiële energie veel groter is dan de kinetische nul
puntsenergie zal het effect eivan overheersend zijn, en zal een geordende vaste stof 
gevormd worden voordat de T* bereikt is. 
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Tabel l:De quantum temperatuur van enlcele systemen. 

NAAM DICHTHEID MASSA VAN DEELTJE 
(kg) 

T* 1-̂  
(K) (aantal per m^) 

^He (vloeistof) 
'tHe (vloeistof) 

1.6 X 1028 
2.2 X 102S 
1023-1027 
2.6 X 1028 
2 X 1038 

5.01 X 10-27 
6.65 X 10-27 
5.01 X 10-27 
9.11 X 10-31 
1.67 X 10-27 

5.1 
4.7 

3He in ''He mengsel 
Elektronen in koper 
Neutronenster 

0.002-0.8 
40.000 
8x 10» 

Historisclie inleiding 

Tei-wijl aan het einde van de achttiende eeuw m Haadem de medicus Van Marum tijdens 
zijn experimenten als eerste een gas vloeibaar maakte, deed in Parijs de beroemde chemi
cus Lavoisier de uitspraak, dat onze lucht zou veranderen in tot nu toe onbekende vloei
stoffen, wanneer de aarde veel verder van de zon geplaatst zou zijn. Deze uitspraak toont 
het opmerkelijke inzicht, dat temperatuur van belang is om gassen in vloeistofien te ver
anderen. Dat inzicht drong pas verder door toen Faraday in 1823 opmerkte dat druppels 
chloor ontstonden aan het koude uiteinde van een reageerbuis die dichtgesmolten werd. 
De combinatie van hogere druk door de vlam en de lage temperatuur deden het chloor
gas condenseren. Na het exper-hnent van Van Maiimi slaagden chemici erin meerdere gas
sen vloeibaar te maken door de druk te verhogen. De gassen waarbij dit niet lukte werden 
geleidelijk de 'permanente gassen' genoemd. Rond 1850 bereikte men zelfs ongeveer 3000 
atmosfeer m een vergeefse poging lucht vloeibaar te maken. Tegelijkertijd gebruikte 
Faraday koeling om vrijwel alle bekende gassen te condenseren, behalve zuurstof, stikstof 
en waterstof en enkele verbindingen zoals metaan. Faraday was waarschijnlijk een van de 
eersten die er van doordrongen waren, dat alleen druk (hoe hoog ook) niet voldoende is 
om een gas vloeibaar te maken. Deze conclusie is volkomen bevestigd door de experi
menten van Andrews tussen 1861 en 1869. Evenals Van Maiimi onderzocht hij afwijkingen 
van de Wet van Boyle-Gay Lussac (pV=constante xT) bij het benaderen van de vloeibare 
toestand, met behulp van koolzuur CO2. Bij constante temperatuur mat Andrews de dmk 
van een hoeveelheid koolzuur, terwijl hij het volume veranderde. Nadat hij dat voor meer
dere temperaturen gedaan had, verki-eeg hij het resultaat zoals weergegeven in Figuur 1. 
Duidelijk is dat het diuk- en temperatuurgebied waarin damp en vloeistof met elkaar in 
evenwicht zijn, zeer beperkt is. Er bestaat een uniek punt, dat Andrews het 'kritische punt' 
noemde, met een bepaalde druk, temperatuur en dichtheid. Is de temperatuur hoger dan 
de kritische temperatuur, dan lijken de resultaten op die van Boyle en is condensatie 
onmogelijk. 

Al enkele jaren later stelde Van der Waals een theorie op, waarin hij een verklaring gaf van 
de isothermen van Andrews met behulp van het atoommodel voor materie. Hij conclu
deerde eveneens dat alle gassen vloeibaar moeten worden wanneer de temperatuur maar 
laag genoeg is. En vanaf die tijd ontstond er een wedstrijd om ook de permanente gassen 
vloeibaar te maken. 

Koelmethodes 

Afgezien van thermo-elektiische effecten kunnen we drie technieken onderscheiden om 
lagere temperaturen te bereiken. 
Ten eerste is er het verdampen van een vloeistof Door het verdampingsproces wordt ener
gie aan de vloeistof onttrokken, waardoor de overblijvende vloeistof koelt. De vloeistof 
moet natuuriijk opgeslagen zijn in een thermisch geïsoleerde container, en de verdamping 
wordt verki-egen door de damp weg te pompen. Dit bekende proces kan gebruikt worden 
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Figuur 1: IsoilKimen van een reëel gas (C02) zoals Andrews die heeft gemeten. Zij naderen 
tot de wet van Boyle alleen bij hoge temperaturen (T7). Bij lage temperaturen zijn zij ingewik
kelder en beneden het kritische punt is er een gebied waar gas en vloeistof met elkaar ln 
evenwicht zijn. 

om daarmee andere gassen vloeibaar te maken. Om continue koeling te verkrijgen wordt 
het gas via een warmtewisselaar weer teruggevoerd naar de container 

De tweede koelmethode betreft expansie van een gas, waarbij arbeid wordt verricht. De 
werking is het tegengestelde van het bekende effect van een fietspomp, die onderaan wami 
wordt. Het expansieproces geeft altijd alkoeling, voor elk gas en elke begintemperatuur. 
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I Koelvloeistof | 

Compressor 
Expansie machine 

Figuur 2: Een continue Iwellaingloop die gebruili nwald van een compressor A, een expan-
siemaclune B en een warmtewisselaar D. De warmte die bij B wordt onttrokken, wordt door 
de Iwelvloeistofin C afgevoerd. 

maar de technische uitvoerbaarheid is moeilijk, omdat of beweging en afdichting van 
een zuiger bij lage temperatuur vereist is (Figuur 2) of met een zeer lage efficiëntie 
genoegen genomen moet worden. Pas in 1934 wist Kapitza in Cambridge en later in 
Moskou met een goed ontwerp en zeer nauwkeurige fabricage dit proces bruikbaar te 
maken. Na de ooriog werd deze methode door Collins in de VS gebixiikt in een com
merciële machine, en daarna breidde het gebruik van vloeibare helium zich zeer snel 
uit tot vele laboratoria. 
Tenslotte moet het smoorproces genoemd worden. Koeling van een gas kan optreden 
wanneer het stroomt door een poreuze prop van een volume met hoge druk naar een 
volume met lage druk. Dit proces werd door Joule en Thomson (de latere Lord Keivin) 
in het midden van de vorige eeuw onderzocht, en zij vonden dat elk gas een drukaf-
hankelijke karakteristieke temperatuur heeft (de inversietemperatuur), waarbeneden het 
smoorproces koeling oplevert. Boven die temperatuur wordt het gas warmer. Dit heeft 
te maken met de vorm van de wisselwerking tussen de gasatomen of moleculen.Dit 
koelproces werd ook omgebouwd tot een koelcyclus, en door Dewar en Kameriingh 
Onnes gebruikt om waterstof en helium vloeibaar te maken. 

Op weg naar het absolute nulpunt 

Rond 1835 had Thilorier een methode bedacht om meer dan 100°C onder nul te koe
len. Hij maakte vloeibaar koolzuur CO2 bij kamertemperatuur door het gas tot 30 atmo
sfeer samen te persen. Wanneer de vloeistof uit het resei-voir spuit, ontstaat koude 
sneeuw, die gemengd met ether een temperatuur van 170 K bereikt (-100°C). Faraday 
gebniikte dit koude bad om vele gassen te condenseren. Voor een aantal gassen lukte 
het vloeibaar maken niet - de permanente gassen. Dat was dus doordat de temperatuur 
boven de kritieke temperatuur zat. Je kunt dan de druk net zo hoog opvoeren als je wilt 
maar er is een continue overgang van hoog naar laag volume. Er ontstaat geen vloei-
stofspiegel. Alleen beneden de kritieke temperatuur T̂ , lukt dat. In tabel 2 staan de kri
tieke temperaturen van een aantal gassen. We zien dat van O2, N2, H2 en He lager is 
dan de tot 1875 laagst bereikbare temperatuur van 170 K. 
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Tabel 2: Kookpunten, smeltpunten, kritieke temperaturen, en maximale inversie temperaturen 
van enkele gassen. 

NAAM Tkook T 
^ smelt 

T 
^ kritiek 

' inv. 

O2 90 54 154 890 
N2 77 63 126 607 
Ne 27 25 45 228 
H2 20 14 33 204 
4He 4.2 -- 5.2 43 
3He 3.2 -- 3.4 

In 1877 was Cailletet bezig met een experiment waarin hij zuurstofgas onder druk zette bij 
lage temperatuur Toen er plotseling in zijn systeem een lek ontstond, nam hij een vluch
tige en kortstondige mist waar m de drukcel. De geniahteh van Cailletet was nu dat hij con
cludeerde dat dit vloeibare zuurstof was, ontstaan ten gevolge van afkoeling vanwege de 
sterke expansie van het gas. Hij heeft dat later bevestigd in betere experimenten en staat 
dus bekend als degene die voor het eerst zuurstof vloeibaar maakte. Het expermient is iets 
later verbeterd door een groep in Polen, die in staat was echt een hoeveelheid vloeibare 
zuurstof met een zichtbare vloeistof spiegel te maken. Zij kwamen op het idee om vloei
bare ethyleen af te pompen, waarmee zij een temperatuur van 140 K toereikten - net onder 
de kritieke temperatuur van zuurstof Rechtstreekse condensatie zonder expansie bleek dus 
mogelijk Enige tijd later werd door hen ook strkstofgas gecondenseerd. De laagste tempe
ratuur, die bereikt kan worden met vloeibare stikstof door het af te pompen tot het bijna 
vast wordt, is 60 K Uit tabel valt af te lezen dat dit nog steeds boven de kiitieke tempera
tuur van waterstof is. Maar die temperatuur is wel lager dan de inversietemperatuur van 
H2. 
Dewar besloot daarom om een koelopsteUing te maken waarbij het laatste stadium een 
Joule-Keivin proces bevatte. Expansie van voorgekoeld waterstofgas door een poreuze prop 
leverde genoeg koeling in een cychsch proces om waterstof te condenseren. Het voordeel 
van deze methode boven expansie tegen een zuiger is dat er geen onderdelen in de kou 
hoeven te bewegen. Dewar verteeg daarmee vloeibare waterstof m 1898 bij een tempera
tuur van 20 K en enige maanden later ook vaste waterstof bij 14 K 
Daarmee zou het laatste pennanente gas gecondenseerd zijn, ware het niet dat een paar 
jaar eerder het element helium op aarde ontdekt was door Ramsay Het tot dan toe onbe
kende element was rond 1868 ontdekt in het hchtspectrum van de zon. Al snel bleek dat 
het gas een nog lager kookpunt zou hebben dan waterstof, en een kritieke temperatuur 
beneden 14 K Dus ook voor helium is een loule-Kelvin koelproces noodzakelijk. 
Zowel Dewar als Kameriingh Onnes gingen aan het werk om helium gas vloeibaar te 
maken. Ondanks de voorsprong van Dewar won Kameriingh Onnes door zijn grootschali
ge en technische betrouwbare aanpak. In 1908 werd helium vloeibaar bij 4.2 K Met afpom-
pen van de vloeistof werd enig tijd later 0.8 K bereikt. Het koudste pieltje op aarde was m 
Leiden en bleef daar vele jaren. Overigens was helium tot verrassmg van Kameriingh 
Onnes nog steeds niet vast geworden. 
Zo kwam met het bedwmgen van het laatste permanente gas een voorlopig einde aan de 
race naar het absolute nulpunt. Natuurlijk is het streven om nog lagere teinperatuur te 
bereiken nooit opgegeven. In de veertiger jaren werd een hchtere isotoop vair helium ont
dekt (̂ He, aanwezig in een verhouding van ongeveer één atoom op een müjoen ''He ato
men). Vloeibaar ̂ He heeft een kookpunt van 3.2 K en kan afgepompt worden tot 0.25 K 
En vervolgens ontdekte men in de zestiger jaren dat de twee isotopen van helium bij de 
laagst bereikbare temperaturen fasescheiding vertonen, waarbij echter de zware component 
6% van de lichte component bleef bevatten. De veel vluchtiger hchte component kan door 
het superfluïde zware helium bewegen, en Eiguur 3 laat schematisch zien hoé dit als een 
'verdampingsproces op z'n kop' gezien kan worden. De eerste werkende mengkoeler werd 
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pomp 

pomp 

3He damp — 

:..;3He damp:; 

3He vloeistof 

; 3He gKtjnceiitteer^^ 

Figiiw 3: De overeenkomst 
tussen vioeislofdamplweling 
met de liclde lielium isotoop 
^He (links), en koeling met 
een mengsel vm: ^He en 
''He waarin fasescheiding 
heeft plaatsge\'onden (rechts). 
In het normale vloeistof-
damp systeem gaat de druk 
in de damp naar nul en is 
pompen niet effectief meer. 
In het geval van ^He is dat 
ongeveer bij T= 250 mK In 
het rechter geval bevindt de 
damp zich in de supeivloei-
bare ''He, dat zwaarder is 
dan de ^He vloeistof Bij de 

laagste temperaturen blijft de concentratie van de damp ln de ''He ongeveer 6%, en koeling 
door verdamping blijft dus mogelijk tot de laagste bruikbare temperatuur (tot nu to 1.9 mlO. De 
mengkoeler maakt gebndk van deze koelmethode. Het proces kan continu gemaakt worden 
door de ^He vla goede warmtewisselaars met de gekoelde damp weer aan de geconcentreerde 
fase toe te voegen. 

in Leiden gebouwd, maar een paar maanden later al presteerde een groep in Engeland 
het om een veel beter apparaat aan de gang te krijgen, waarmee een temperatuur van 0.06 
K werd bererkt. hi de jaren tachtig ontwieip Frossati in Leiden de mengkoeler, die vanaf 
1985 het wereldrecord heeft met een laagste continue temperatuur van 0.0019 K 

Voor de volledigheid moet ik wel adiabatische demagnetisatie noemen als een veel 
gebruikte alternatieve koelmethode. Deze magnetische koelmethode is echter inherent een 
niet contmue koelmethode. De methode werd bedacht rond 1925 en is gedurende 70 jaar 
steeds verbeterd, tot men vorig jaar kans gezien heeft een metaalpreparaat af te koelen tot 
ongeveer 0.000005 K olwel 5 microKelvin. Deze opmerkelijke prestatie is geleverd door 
een groep aan de universiteit van Bayreuth in Duitsland, en door een groep van de uni
versiteit van Lancaster in Engeland. In onze groep hebben we vorig jaar tot ongeveer 70 
niicrokelvm kunnen afkoelen. 

Quantumverschijnselen 

Wat is nu het boeiende van steeds maar lagere temperaturen? Behalve dat het streven naar 
uitersten een veel voorkomende menselijke eigenschap is, blijken er bij lage temperatuur 
uiterst boeiende verschijnselen op te treden. Vanaf het begin van deze eeuw en de opkomst 
van de moderne natuurkunde zijn we eraan gewend geraakt dat de natuurkunde op micro
scopische schaal met de quantummechanica beschreven moet worden. Door het bereiken 
van lage temperatuur zijn er verschijnselen ontdekt, die ook op macroscopische schaal vol
strekt niet met de klassieke natuurkunde begrepen kunnen worden. Het meest bekende 
voorbeeld is supergeleidmg: het verschijnsel dat een elektrische stroom zonder enige weer
stand door een draad kan lopen. Kameriingh Onnes ontdekte dit in het metaal kwik in 
1911, en al in 1914 was hij in staat in een ling van lood een zogenaamde persisterende 
stroom op te wekken. Dit ging zozeer het theoretisch natuurkundig kader te boven dat het 
ongeveer 50 jaar duurde voordat een bevredigende beschrijving gegeven werd. 
Maar in deze lezing wil ik vooral aandacht geven aan het parallelle verschijnsel van super
vloeibaarheid in helium. Ook dit bleek zo'n uitermate ongewoon verschijnsel, dat het cru-
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dale inzicht pas doorbrak 30 jaar nadat hehum vloeibaar gemaakt was. U zult begrijpen 
dat ik in deze lezing moet afzien van volledigheid, maar met de keuze van een aantal 
opzienbarende experimenten wil ik proberen u toch iets te laten proeven van de sfeer en 
de spanning rn de zoektocht naar begrip van het wonderiijke helium. 

Experimenlen met lieliiim 

1. Kameriingh Onnes maakte in 1908 hehum vloeibaar Hij had daarmee een onderzoeks-
wereld aUeen voor zich. Het eerste opmerkelijke wat Kamerlmgh Oimes mat toen hij 
hehum vloeibaar had gemaakt was de dichtheid van de vloeistof We kunnen het resul
taat in een grafiek uitzetten zoals gedaan hi Figuur 4. Afkoelend vanaf het kookpunt bij 
T = 4.2 K ziet men eerst het veiwachte resultaat dat de vloeistof rnkiimpt. Weliswaar meer 
dan de meeste vloeistoffen, maar de dichtheid bij het kookpunt is ook erg laag. Bij onge
veer 2.2 K treedt een scherp maximum op. Bij verder veriagen van de temperatuur wordt 
de dichtheid een klein beetje lager om bij de laagste temperatuur naar een evenwichts-
waarde te gaan. Kunt u zich de verrassmg voorsteUen? Een vloeistof van prachtige ronde 
edelgas atomen, die nooit een verbinding willen aangaan, kiimpt eerst en zet dan uit. Ja, 
water heeft ook dat opmerkelijke verschijnsel. Maar dat is gevormd uit ingewildtelde H2O 
moleculen. Kameriingh Onnes besefte dat hij iets belangrijks op het spoor was, en heeft 
de metingen een paar keer met grotere nauwkeurigheid herhaald. Toch was zijn aan
dacht sterk gericht op het in 1911 ontdekte verschijnsel van supergeleiding. Dat zou wel 
eens de reden kunnen zijn dat echt begrip van die opmerkelijke toestandsverandering in 
vloeibaar helium tot in de dertiger jaren op zich heeft laten wachten. En m die tijd was 
vloeibaar helium ook in andere laboratoria in Engeland, Rusland, Canada en de VS aan
wezig. 

2. Ten tweede wil ik de warmtegeleiding bespreken. Wanneer een vloeistof van onderen ver
warmd wordt, of van boven gekoeld door de damp weg te pompen, treedt het bekende 
verschijnsel van kookbellen op. De inhomogeniteit in temperatuur veroorzaakt spontaan 

Figuur 4: De dichtlieid van vloeibaar helium 
tegen de temperatuur in het gebied 1-4.3 
K, gemeten door Kameriingh Onnes en Boks, 
Verticaal wordt de diclitheld weergegeven als 
verhoudingsfactor ten opzichte van helium-
gas bij OoC en 1 atmosfeer. 

Figuur 5: De soorteliJI<e warmte van vloei
baar lielium ln het temperatuurgebied van 
1.2 - 3.0 K, zoals gemeten door Keesom en 
Keesoin (Proejschrijt Mej. A.P. Keesom, 1934). 
De soortelijke warmte Is uitgedrukt tn calorie 
per gram per graad. 

yoortolijke warrato van vlooibaor holiuni 

^ 21 April 1932. 

• 28 Apri l 1932. 

O W. H. K E E S O M cn 
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dampbellen in de vloeistof op plaatsen waar de temperatuur hoger is dan de bij de druk 
behorende waarde. Ook helium begint geweldig te bruisen bij het verlagen van de druk 
boven de vloeistof. Zodra echter de temperatuur, waarbij de dichtheid maximaal is, 
gepasseerd wordt, verandert de kokende vloeistof van uiterlijk: het koken stopt, en de 
vloeistofspiegel wordt glad en rustig. Kameriingh Onnes moet dit al op de eerste dag 
gezien hebben, maar pas meer dan 25 jaar later bevestigden metingen van Keesom en 
zijn dochter de meest voor de hand liggende verklaring: de warmtegeleiding van de vloei
stof wordt plotselmg buitengewoon groot. Niemand had dat duiven verondersteUen. 
Stoffen, die geen elektriciteit geleiden, geleiden ook warmte zeer slecht. Dat was de con
ventionele kennis. Nu bleek bij een temperatuur lager dan 2.2 K een vloeistof bestaan
de uit edelgasatomen beter de warmte te geleiden dan het beste metaal. 

3. Rond 1925 deed Kameriingh Oimes samen met de Amerikaanse bezoeker Dana metm-
gen aan de warmtecapaciteit van vloeibaar helium. Tussen de temperaturen 4.2 K en 2.5 
K vonden ze het veiwachte gedrag van een langzaam afnemende warmtecapaciteit. Tot 
hun verrassing bleek de wamitecapaciteit echter beneden T = 2.3 K sterk te stijgen. Zij 
vertrouwden hun apparatuur niet en lieten die resultaten weg uit hun pubhcatie. Toen 
Keesom dit later herhaalde met een verbeterde opstelling vond hij een hoge piek met 
een opmerkehjke vorm, die aan de Griekse letter lambda doet denken (Figuur 5). Deze 
naam bleef verbonden aan de toestandsverandering in vloeibaar helium; de lambda-
overgang. 

4. Wanneer men een bakje laat zakken in helium, teiwijl de rand van het bakje boven de 
vloeistofspiegel blijft, zal het u niet veiwonderen dat het bakje leeg blijft. Dit is echter 
aUeen waar als de temperatuur van het vloeibare helium boven de lambda-temperatuur 
T = 2.2 K is. Voor lagere temperaturen blijkt het bakje zich met redelijk tempo te vullen 
tot de vloeistofniveaus binnen en buiten gelijk zijn. Trekt men het bakje enigszins 
omhoog, dan daalt de vloeistofspiegel binnenin ween Wordt het bakje tot boven het 
niveau van het bad getrokken, dan ziet men de druppels vloeistof van de bodem drup
pelen tot het bakje leeg is (Figuur 6). De enige verklaring bleek te zijn dat een onzicht
baar dunne hehumlaag tegen de wanden opstroomt met behooriijke snelheid, aange
dreven door het hoogteverschil. 

5. Veivolgens wil ik de viscositeitsparadox noe
men. In een gewone vloeistof veroorzaakt een 
drukgr-adient stroming door een buisje vol
gens de wet van PoiseuiUe, waarbij de flux 
evenredig is met het drukverschil en omge
keerd evem'edig met de viscositeit van de 
vloeistof en de weerstand van de buis. Voor 
helium beneden 2.2 K (He II) blijkt echter 
dat de flux niet afhankelijk is van het druk
verschil over het buisje, en dat de flux toe
neemt als het buisje nauwer wordt. Deze 
experimenten werden gelijktijdig in Engeland 
door Allen en Misener en door Kapitza in 
Moskou gedaan in 1938. Dit kan aUeen ver
klaard worden door aan te nemen dat bene
den T = 2.2 K de viscositeit abrupt nul wordt. 
Kapitza was degene die het eerst het woord 
supervloeibaarheid verbond aan het bijzon
dere gedrag van helium beneden T = 2.2 K 
Viscositeit kan ook gemeten worden door 
een schijf in de vloeistof te laten bewegen. 
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Figuur 6: Als een leeg bakje in super
vloeibaar helium wordt neergelaten, 
vult het zich tot de niveaus binnen en 
bulten gelijk zijn, doordat de helium in 
een dunne laag over de rand stroomt. 
Als de helium niet supen'loelbaar Is 
(voor T > 2.2 I<), kan de dunne laag 
niet stromen, door de viscositeit 
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Dan blijkt dat de schijf ook beneden 2.2 K wrijving ondervindt. AndronikashvUü deed in 
1946 zelfs een experiment waarbij hij een torsieslinger met honderd schijven in de heh
um het bewegen. Daarmee kon hij laten zien dat beneden 2.2 K slechts een gedeelte van 
de helium met de schijven meebeweegt, en de grootte van dat gedeelte is sterk tempe-
ratuurafhankelijk (Figuur 7). 

6. Het thermomechanisch of fonteineffect is ontdekt in 1938 door Allen en Jones met de 
opsteUrng weergegeven in Figuur 8. Een bakje met een dun buisje volgepakt met heel 
fijn poeder wordt in de helium gedompeld. Het bakje blijft leeg totdat de hehum wordt 
afgekoeld beneden de overgangstemperatuur voor supervloeibaarheid. Dan wordt het 
vloeistofniveau binnen en buiten gelijk, omdat de supeivloeibare helium gemakkelijk 
door het fijne poeder kan stromen. 
Wanneer we nu de helium m het bakje opwarmen met een veiwamiingselement blijkt 
het hehumniveau in het bakje hoger te worden. Het helium stroomt zeer snel naar bin
nen, en het is mogelijk een hoogteverschil van wel 10 cm te krijgen. Wordt het bakje van 
boven afgesloten met een deksel met een nauw gaatje, dan spuh bij veiwamiing de he
lium door dat gaatje naar buiten: het fonteineffect. 

Tlvee-fluïda model 

Rond 1940 is een theoretisch model voor helium uitgewerkt waarmee de boven beschre
ven expeiimenten grotendeels verklaard kunnen worden. De betekenis van dit model, het 
twee-vloeistoffen-model - is niet zo eenvoudig te verteUen, maar ik zal een poging wagen. 
Belangrijk is het besef dat in de quantummechanica twee fundamenteel verschillende deel
tjes worden onderscheiden: Deeltjes met half-taUig intern magnetisch moment (spm) zoals 
elektronen en ^He atomen. Deze worden fermionen genoemd. Voor fermionen geldt het 

Temperature (° K . ) 

Figmir 7: In 1946 publiceerde Andronikamlii de resultaten van een experiment, waarbij hij 
een givot aantal vlak bij elkaar geplaatste koperschijven een ronddraaiiende slingerbeweging 
(torsieslinger) liet maken in de vloeibare helium. Voor temperaturen T) 2.2 Kis de helium 
vloeistof vlsceus genoeg om tussen de schijven volledig deel te nemen in de beweging. Als 
gekoeld wordt beneden de overgangstemperatuur blijkt uit de verandering van de slingeipe-
riode dat steeds minder helium meebeweegt, rho is de supeifliïïde fivctie. Dit experiment Is 
een prachtige bevestiging van het twee-fluïda-model. 
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Figuur 8: Hel lliermoineclianiscli 
effect eu de lieliuinfonteiu. Het 
lioogteversclul tussen de niveaus 
binnen en buiten liet balge is even
redig met liet teinperatuuiyersclnl, 
en kan vele cm bedragen. Het 
buisje aan de onderkant moet een 
"superlelc" zijn d.w.z. alleen super
vloeibare helium doorlaten. 

T 

Heating coU 

Cotton wool 

Radiation 
Emery powder 

Uitsluitingsprincipe van Pauli dat zegt, dat er niet twee deeltjes in dezelfde quantumtoe
stand mogen verkeren. Het tweede type deeltjes noemt men Bosonen, en deze hebben of 
geen, of een heeltallige spm. Voorbeelden zijn ''He atomen (spin nul) en waterstofatomen. 
In de quantumstatistische mechanica is aangetoond dat bosonen bij lage temperatuur de 
neiging hebben naar dezelfde en wel de laagste quantumtoestand over te gaan. Waar nor-
mahter elke quantumtoestand slechts een microscopische fractie van het aantal deeltjes in 
het systeem bevat, treedt nu Bose-Einstein-condensatie op van een macroscopische frac
tie van alle deeltjes in één quantumtoestand. Hoewel dh aheen voor ideale gassen zonder 
interactie was uitgewerlrt, suggereerde London dat dit quantumgedrag wel eens te maken 
zou kunnen hebben met de bijzondere verschijnselen in helium. Tisza werkte dit meteen 
uit in een twee-fluida model, waarin wordt aangenomen dat vloeibaar helium beneden 2.2 
K bestaat uit twee volledig mengbare componenten: de superfluïde component, bestaan
de uit al die atomen die samen in de laagste quantumtoestand terecht zijn gekomen, en 
de normale component van alle overige atomen. Van de supeilluïde component wordt 
aangenomen dat deze geen warmte-inhoud heeft (de entropie is nul) en wrijvingsloos kan 
stromen. Verder kunnen de twee componenten voUedig in elkaar overgaan, en de verhou
ding wordt vastgelegd door de temperatuur Dit model was in overeenstemming met de 
suggestie van Bose-Einstein condensatie door London, en gaf een goede verklaring voor 
de viscositeitsparadox. Onafhankelijk van Tisza werd ook door Landau in Moskou een 
twee-fluida-model uitgewerkt dat de veelheid van experimenten veel quantitatiever en beter 
beschreef Hij is dan ook degene geweest die voor zijn vele bijdragen de Nobelprijs ont
vangen heeft, in 1962. 

Helium drie (3He) 

Een systeem vormt een quantumvloeistof als het een vloeistof blijft beneden een karakte
ristieke temperatuur T*, waar quantumgedrag belangi-ijk wordt. Een systeem van bosonen 
zoals ''He is dan een supeivloeistof Een systeem van fermionen kan voor T < T* normaal 
of supeilluïde zijn, afliankelijk van de wisselwerking. Zo is T* voor gewone metalen in de 
orde van 10000 K, teiwijl supergeleiding pas optreedt bij zeg 10 K. Er is een zekere aan
trekkende interactie nodig om de elektronen (fermionen) Cooper-paren te laten vormen, 
die dan als bosonen hi een macroscopische quantumtoestand kunnen condenseren. Het 
3He isotoop is ook een ferniion. Beneden de voor ̂ He karakteristieke temperatuur T* = 1 
K wordt het gedrag van de vloeistof bepaald door de quantumstatistiek. Echter pas bene
den T = 2 mK wordt de zwakke aantrekkende wisselwerking tussen de ^He atomen sterk 
genoeg om de tot wanorde leidende thermische beweging te oveiwinnen. Dan worden 
Coopeiparen gevormd, en treedt een overgang op naar een heel bijzondere supeifluïde 
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toestand, of beter gezegd naar meerdere superfluïde toestanden. De ontdekking daarvan in 
1972 door Osheroff Richardson en Lee aan de Cornell Universiteit in Ithaca is in 1996 
beloond met de Nobelprijs. Om zo ontzettend laag te kunnen koelen gebruikten zij een 
heel bijzondere eigenschap van ^He. Beneden 300 mK vettoont de smeltcuive van ̂ He een 
negatieve heUing. Dus als we beneden die temperatuur een mengsel van vast en vloeibaar 
^He in evenwicht hebben dan zal bij opwarming meer vaste stof gevormd worden, volstrekt 
in tegenstelling met onze normale ei-varmg. Omgekeerd zal een geïsoleerde cel dus gaan 
koelen wanneer zonder energie toevoeging meer vaste stof gevormd wordt. Dit nu is de 
techniek die Osheroff er al. gebruikten om tot een temperatuur van 1 mKte koelen. Tijdens 
de volumeverandering werd de dnik m de cel, de smeltdnik, op een penrecorder geregis
treerd. Tijdens dat proces constateerde OsheroflT dat de cuive zeer kleine haperingen ver
toonde, die echter mm of meer reproduceerden. Het effect was zo klein, dat menig ander 
het afgeschreven zou hebben als een onvolmaaktheid van de recorder, maar niet alzo 
Doug Osheroff Later werd met magnetische resonantie aangetoond dat de bijzondere ver
schijnselen te maken hadden met de vloeistof in de cel. Strommg zonder wrijvmg werd 
spoedig daarna aangetoond door groepen in Finland en Californië. Het supeifluïde gedrag 
van 3He wordt nog steeds intensief onderzocht, hi Leiden onderzoeken we het effect van 
sterke magneetvelden op het fasediagram. Ook is een CCD camera mgebouwd in een cry-
ostaat, waarmee de vorming van kristallen tot beneden 1 mK bekeken kan worden. De 
mvloed van superfluïditeit op kristalgroei is duidelijk zichtbaar 



D E RELATIE TUSSEN VOEDING E N KANKER 

door 

Prof. dr. A. van der Gen 

Het denkbeeld bestaat dat het voedingspatroon invloed heeft op de incidentie van kanker 
omdat gebleken is dat er grote verschülen bestaan, zowel in het voorkomen als in de sooit 
kanker, tussen bevolkingsgi-oepen met een verschülend dieet. Vaak geciteerde coiTcUaties 
zijn die tussen de inname van vet en het optreden van colon kanker en die tussen vetinna-
me en het voorkomen van borstkanker bij vrouwen. Er blijkt een goede correllatie te be
staan tussen carcinogeniteit en de veel makkelijker te onderzoeken mutageniteit Mutagene 
stoffen rn voedsel kunnen worden verdeeld in een aantal categorieën. Veel mutagene stof
fen, zoals hydrazinen (paddestoelen), methyleugenol (peper) en quercetine (sla) komen van 
nature in voedsel voor. Anderen ontstaan tijdens de bereiding van voedsel, vooral bij ver
hitting. Een voorbeeld hieiYan zijn de sterk mutagene polycychsche aromatische aminen 
die gevormd worden bij het roosteren van vlees en vis. Tenslotte worden ook mutagenen 
gevormd door bacteiieën en schhnmels tijdens het bewaren van voedsel. 
Het voorkomen van deze mutagene en daardoor waarschijnlijk ook carcinogene stoffen zal 
worden besproken in relatie tot de anti-mutagene stoffen die ook in onze voeding aanwe
zig zijn. Tenslotte zal bezien worden of op basis van alle recent veiwoiven kennis leefregels 
te formuleren zijn die de kans op het optreden van kanker tengevolge van de inname van 
voedsel kunnen verkleinen. 

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 75. Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde 'Düigentia' te 's-Gravenhage op 3 maart 1997. 





OERWOUDEN VAN EUROPA 

door 

Dr. ir. H. Koop 

Bossen in Nederland zijn overwegend door mensen geplant. Ook elders in Europa zijn 
echte oerwouden op enkele snippers na verdwenen. Aan de hand van deze snippers is een 
referentiebeeld te reconstrueren van de oorspronkelijke vegetatie van Nederiand. De na
tuurlijke bossen kenmerken zich door een voortdurende dynamiek die het gevolg is van 
externe verstoringen door stormen, branden, overstromingen en vraat door grazers. De dy
namiek van plaatselijke verstoring resulteert in een bosmozaiek van patches met bomen 
van verschillende leeftijd. 
Bepaalde planten en dieren in het bos zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van het hcht 
op de open plekken. 40% van aUe bosmsecten leeft van dood hout. Andere organismen 
moeten het hebben van een vochtig microklimaat van het opgaande gesloten bos. Bodem
verstoringen door ontworteling van bomen bieden specifieke habitats voor planten en die
ren. 
De schaarste aan natuuriijke bossen in Nederiand deed de vraag ontstaan naar meer 
natuurbos. Kan natuurbos gemaakt worden? Op grond van de kenmerken van de referen-
tiebossen en reeksen van 20 jaar monitoring is de z.g. mozaiekmethode ontwikkeld om de 
homogene geplante bossen om te vormen naar meer natuurlijke bos. 

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 75. Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 24 maart 1997. 





D E NIEUWE KIJK OP MELKWEGSTELSELS 

door 

Prof. dr. P.e. van der Kruit 

Inleiding 

Sinds het begin van deze eeuw is er veel vooruitgang geboeid m het oplossen van het vraag
stuk van de structuur, oorsprong en evolutie van melkwegstelsels. In de jaren twintig werd 
de structuur van ons Melkwegstelsel duidelijk, vooral door het werk van Nederiandse astro
nomen. De Groningse Jacobus Kapteyn was de pionier, die met behulp van zorgvuldige 
tellingen van sterren in diverse richtmgen aan de hemel een drie-dimensionaal model 
maakte van de verdeling in de ruimte van steiTen, Dit model was een afgeplatte structuur, 
waarbij de zon dicht bij het centrum stond. De verticale structuur bleek in grote lijnen cor
rect te zijn, maar in het vlak bleek al spoedig, dat zijn model niet bepaald werd door de 
echte verdeling van de sterren. Er bleek stof (en gas) tussen de steiTen te zijn, dat het onmo
gelijk maakte om meer te zien dan de relatief nabije omgeving van de zon. Daardoor leek 
de zon dicht bij het centnim te staan; ongeveer zoals een waarnemer in de mist zich het 
centrum van zijn waameembare omgeving waant. 

Overigens is het een historische misvatting, dat Kapteyn dit probleem niet onderkende. 
Integendeel, hij pubhceerde er diverse artikelen over en kwam tot de voorspelling, dat het 
stof meer hcht zou moeten absorberen in kortere, blauwe golflengten dan op langere, rode
re en dat daardoor verdeiweg gelegen sterren roder zouden lijken. Hij heeft uitgebreid naar 
dat effect gezocht, maar kon het door de slechte nauwkeurigheid van de noodzakelijke 
metmgen niet aantonen. Daardoor was hij genoodzaakt aan te nemen, dat er geen aanwijzin
gen voor waren. Later bleek, dat het wel bestaat en hij het niet met zijn materiaal kon zien. 

Kapteyn's leerling Jan Oort vond eveneens in de jaren twintig uit bewegingen van steiTen, 
dat het Melkwegstelsel moest roteren en dat het centrum op veel grotere afstand lag dan 
de gi-enzen van Kapteyn's model. Ongeveer tegelijkertijd vond de Amerikaanse astronoom 
Hariow Shapley, dat er een naast de afgeplatte stractuur, die we aan de hemel als de 
Melkweg zien en die Kapteyn meende in kaart te hebben gebracht, een bolvormige ruim
te was, die bevolkt was door zogenaamde bolhopen. Dat zijn ruwweg sferische groepen 
sterren, die duidelijk bij elkaar horen. Dit systeem van bolhopen had een kennelijk cen-
tram, dat m richting en afstand ongeveer hetzelfde was als dat van de rotatie, die Oort 
vond. 

Eveneens in de jaren twintig vond de Amerikaanse astronoom Edwin Hubble (waar de 
ruimte-teleskoop nu naar is genoemd), dat er vele melkwegstelsels als het onze waren. Vele 
daai-van hebben een afgeplatte stractuur met daarin opmerkelijke sphaalstructuur. Deze 
stelsels lijken in grote lijnen veel op ons eigen Melkwegstelsel. 

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 75. Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 7 april 1997 
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In de decennia daarop liclrtte veel onderzoek zich op een betere bepaling van de struc
tuur van ons eigen Melkwegstelsel en op een systematische bepaling van de eigenschap
pen van de andere stelsels. Daaruit ontstond een beeld van de structuur van melkwegstel
sels en de vorming eivan, dat in de jaren vijftig en zestig uitmondde in het kanonieke beeld 
van de vorming van melkwegstelsels. In het onderstaande wordt eerst in grote lijnen dit 
beeld beschreven en veiYolgens hoe moderne onderzoekingen aanleiding geven tot 
belangrijke revisies ervan. 

Steipopulaties 

Een eerste belangrpe doorbraak was het concept van Sterpopulaties, dat in de jaren veer
tig door de Duits-Amerikaanse astronoom Walter Baade werd geformuleerd. Om dit te 
begrijpen dienen we eerst te zien hoe de systematische eigenschappen van sterren beschre
ven worden. 

SteiTcn ontstaan door samentrekking van een gaswolk. Het blijkt, dat in het interstellaire 
medium dit aUeen kan gebeuren voor gaswolken, die minstens tien- tot honderdduizenden 
keer zoveel massa bevatten als de zon. Alleen zulke hoeveelheden kunnen m de situatie 
komen, waarbij de gaswolk onder invloed van zijn eigen zwaartekracht samentrekt. Dat kan 
aUeen, als door bijvoorbeeld een schokgolf of een andere invloed van buitenaf de dicht
heid zo groot wordt, dat de zwaartekracht gi'oter wordt dan de effecten van de beweghigen 
van atomen. 
De zwaartekracht heeft de neiging om alles bij elkaar te trekken. De beweghigen van de 
atomen (of de temperatuur van het gas) werken dit tegen. Dit evenwicht wordt dan ver
stoord en de temperatuur van het gas is niet langer m staat om de effecten van de samen
trekkende neiging van de gravitatie te compenseren. De gaswolk blijkt dan te fragmenteren 
(in delen uiteen te vaUen), waardoor een groep van tienduizenden of meer sterren ontstaat: 
een sterrenhoop. Overigens vallen in de loop der tijd deze hopen weer uiteen en we weten 
ook niet met welke ander sterren onze zon in een sterrenhoop is ontstaan. Maar sommige 
sterrenhopen overieven voor tenminste een deel het proces van uiteenvaUen. 

Binnen de sterrenhoop bevinden zich alleriei sterren; somlnige zijn veel zwaarder dan de 
zon (bevatten tot enkele tientaUen keren zoveel materie als de zon) en anderen zijn lichter 
(de lichtste, die nog sten-en genoemd kunnen worden zijn ongeveer tien keer hchter dan 
de zon). Al deze sterren doen gedurende verreweg de langste tijd van hun bestaan hetzelf 
de: het "verbranden" van waterstof in de hete centrale delen in helium. Onze zon doet dat 
al zo'n 4,5 miljard jaar en kan het nog een vergelijkbare periode volhouden. Maar het 
blijkt, dat zware sterren dat op een zeer verkwistende manier doen. Ze zijn veel heter en 
produceren daardoor veel meer energie. In termen van waarnemingen, die we kunnen 
doen, betekent dit, dat ze veel helderder zijn en een veel blauwere kleur hebben. Dit laat
ste is een algemeen bekend verschijnsel; een hete vlam is veel helderder en blauwer (doet 
zich aan ons oog voor als witter) en de koelere tongen van de vlammen zijn zwakker en 
rood. Lichte (in de zm van weinig materie) sterren zijn dan ook veel zwakker en roder 

Op zich is dh in algemene termen te begrijpen. De ster wordt tijdens het samentrekken 
heet in de binnendelen, doordat er energie (zogenaamde potentiële energie) bij de samen
trekking omgezet wordt in warmte. Daardoor wordt een grote, zware ster met meer zwaar
tekracht ook heter dan een kleine, lichte ster. In een steiTcnhoop kunnen we dit meten. 
Neem een opname door een rood en door een blauw filter We meten dan de helderheid 
in beide opnamen. De zware sterren zijn dan m beide opnamen de helderste, maar zijn 
relatief helder in de blauwe opname ten opzichte van de rode opname. De kleine sterren 
zijn in beide opnamen zwak, maar relatief meer in de blauwe opname. Dit kunnen we in 
een grafiek weergeven, waarbij we de helderheid uhzetten tegen de kleur (dit is dan de ver
houding van de helderheid in de rode en blauwe opname). Zonder de achtergrond te 
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begrijpen werd dit reeds Itort voor 1920 gedaan door de Deense astronoom Hei7;spixmg 
(overigens jaren direkteur van de Leidse Steixewacht) en de Amerikaan Russell. Zo'n gra
fiek heet dan ook een Herzsprung-Russell diagram. 

De sterren blijken dan op een lijn te liggen van helder en heet (blauw) naar zwak en koel 
(rood). Dit wordt de Hoofdreeks genoemd. En al die stenen doen precies hetzelfde,name-
lijk het verbranden van waterstof in helium. Maar daar komt nu bij,wat al genoemd is: de 
zware sternen zijn veel verkwistenden Ondanks, dat ze meer materie (en dus brandstof) 
bevatten, zijn ze veel eerder uitgebrand. Voor een zware ster van meer dan tien keer de 
massa van de zon duurt het gehele proces niet meer dan één of enkele miljoenen jaren, 
teiwijl onze zon er totaal tien miljard jaar over kan doen. De lichtste sterren doen er zelfs 
nog veel langer over; zelfs de oudste hieivan zijn nog niet aan het emd, want ze leven veel 
langer dan de huidige leeftijd van het heelal. 

Als we nu naar een sterrenhoop kijken, waaivan de steiTen ongeveer tegelijk zijn ontstaan, 
zien we in het Hei-zspnmg-Russell diagram het volgende. Als de hoop jong is, is er een 
complete Hoofdreeks van helder en blauw tot zwak en rood. Maar na enige tijd verdwij
nen de zware stenen en hoofdreeks wordt korter En dat gaat door, waarbij de helderste, 
nog aanwezige hoofdreeksstenen steeds zwakker en roder worden. Dus de lengte van de 
hoofdreeks geeft een aanwijzing en zelfs een meting van de leeftijd van de sterrenhoop. 

Nu was al vroeg bekend, dat het Hei-zsprung-Russell diagram van de bolhopen anders was 
dan dat van de sterrenhopen, die men aan de hemel in de Melkweg ziet. Baade vond nu 
in het dichtsbijzijnde melkwegstelsel, de Andromedanevel, dat er ook zo'n onderscheid 
bestond. Het meeste licht van die nevel komt van een platte structuur, die de schijf ge
noemd wordt. Daarin komen blauwe, hete stenen voor Maar er was ook een meer bol
vormige stractuur, die alleen sterren had als in de bolhopen. Zo onderscheidde Baade twee 
populaties. De eerste (die hij Populatie 1 noemde) was in de schijf en had blauwe sterren; 
deze leek op de Melkweg, die Kapteyn had beschreven als een platte structuur De twee
de was hl een veel mmder afgeplatte structuur en daarin ontbraken deze stenen (Populatie 
n). Deze is vooral helder nabij het centram van het stelsel. Dit leek voor ons Melkweg
stelsel te corresponderen met het min of meer bolvormige systeem van bolhopen. 

Het Idassieke model 

De structuur van stenen en daardoor de interpretatie van het Her-zsprang-RusseU diagram 
werd kort na Baade's ontdekking van de steipopulaties ontrafeld. En dat leidde tot het vol
gende beeld. Een melkwegstelsel als het onze bestaat uit twee fundamentele componen
ten. De oudste is min of meer bolvormig en wordt in ons Melkwegstelsel het duidelijkst 
gerepresenteerd door de bolhopen. De theorie van sterstractuur en sterevolutie geeft daar
voor nu een leeftijd van zo'n tien miljard jaar. Het bevat alleen oude stenen. 

De tweede component is veel meer afgeplat Het is de schijf, die we aan de hemel zien als 
de Melkweg, waar onze zon ook deel van uttmaakt. Daarin komen veel jongere sterren 
voor; de oudste zijn ook miljarden jaren oud (ook nog ouder dan onze zon, die een leef
tijd van 4,5 miljard jaar heeft), maar er zijn er ook bij, die zeer recent zijn gevormd. 
Inmiddels blijkt deze schijf ook gas te bevatten en blijkt de vorming van stenen er nog 
steeds door te gaan. Met behulp van Herzspmng-Russell diagrammen van stenenhopen 
kunnen we dus iets te weten komen over de geschiedenis van ons (en daardoor andere) 
Melkwegstelsel. 

In de jaren vijftig kwam daar nog iets bij. Sterren (en ook onze zon) bestaan vooral utt 
waterstof en helium. Onze zon heeft daamaast ongeveer 2% in de vorm van zwaardere che
mische elementen, waarvan dan koolstof zuurstof en stikstof nog het merendeel uitmaken 
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(de elementen essentieel voor het ontstaan van leven). Maar de oudere sterren in de bol
hopen van Populatie II hebben dat veel minder (soms zelfs niet meer dan een-tiende van 
een procent). Hoe kan dat gekomen zijn? 

We weten nu, dat de zware sterren, die heel kort leven als hoofdreekssterren, aan het einde 
van hun bestaan zich opblazen als supernovae. Als namelijk de waterstolVerbranding stopt, 
koelt de ster af. Daardoor trekt deze samen als gevolg van de zwaartekracht. Maar daardoor 
wordt zij veiYolgens weer heter door vrijkomende energie uh de gravitatie. Uiteindelijk 
komen er dan meer en meer kernreakties, waarbij zoveel energie viijkomt, dat de ster ont
ploft. Maar daarbij worden chemische elementen gevormd, die dan ook in het interstellai
re gas komen. Volgende generaties sterren zuUen dus meer en meer zwaardere elementen 
dan waterstof en helium bevatten. 

Daaruit ontstond m de jaren vijftig het volgende beeld van de vorming en evolutie van 
melkwegstelsels als het onze. Het begon met een grote gaswolk uit het vroege heelal, die 
(zoals we ook uit andere bronnen weten) uitsluitend uit waterstof en hehum bestond. 
Daaruit ontstonden de eerste sterren, die dus ook weinig of geen zwaardere elementen 
zouden bevatten. Maar die produceerden deze elementen en volgende generaties sterren 
bevatten er dus meer van. De bolhopen en de rest van Populatie I I is nog uit het stadium, 
dat er nog zeer wemig van de zwaardere elementen waren gevormd. Dit zien we dan nu 
nog als het weinig afgeplatte systeem van bolhopen. Daarna trok het overblijvende gas 
samen in een platte schijf waarin veiYolgens steiYoiming doorging en de stenen daarin 
steeds meer zwaardere chemische elementen zou bevatten. 

Dit beeld werd voor het eerst in z'n voUe omvang beschreven in een beroemde conferen
tie m 1956 op het Vaticaan. Daar waren de leidinggevende astronomen op het gebied bij 
elkaar en werd alle beschikbare infomiatie gemventariseerd. Baade en Oort waren daarbij. 
Het was een keerpunt, want aUe onderzoek van de twintigste eeuw kwam bij elkaar en 
resulteerde in een uniform beeld, dat de basis werd voor ondei-zoek in de komende tijd. 

Recente ontwildcelingen 

Het is in de wetenschap niet ongebniikelijk, dat na verioop van tijd zo'n beeld moet wor
den aangepast m het hcht van nieuwe onderzoekingen. Aan de andere kant hebben we in 
het onderhavige geval wel te doen met een synthese, die lang stand hield en die ook nu 
nog in essentie een kern van waarheid moet bevatten. Wat dat betreft is het concept van 
Sterpopulaties wel één van de grote concepten van deze eeuw. Om dit te gedenken heb
ben mijn collega Gerry Gilmore en ikzelf in 1994 (veertig jaar na de gedenkwaardige publi
catie, waarin Baade de Sterpopulaties voorstelde) een symposium georganiseerd, waarbij 
de huidig stand van zaken grondig werd doorgenomen. Dit was deel van de drie-jaarlijkse 
Algemene Vergadering van de Intemationale Astronomische Unie, die toen hier in Den 
Haag plaatsvond. Het is wel duidelijk, dat revisies nodig zijn, maar het is nog de vraag of 
het basis-idee in de grond zal veranderen. 

Om de stand van zaken te Ulustreren, noem ik een paar resultaten van modern onderzoek, 
die op z'n minst om een inpassing in het geschetste klassieke beeld vragen. 

Het eerste betreft de leeftijd van de bolhopen. Alhoewel deze over het algemeen minder 
zware elementen bevatten dan steiTen in Populatie I , is imniddels gebleken, dat er ook 
onder zijn, die wel meer zwaardere chemische elementen bevatten dan sommige oude ster
ren in de schijf Ook is er wellicht een grotere variatie in leeftijd, dan oorspronkelijk 
gedacht. Zijn sommige dus jonger dan de schijf? En is er dus in het systeem van bolhopen 
steivoiming geweest na de vorming van de schijf? Het maakt het beeld wel veel gecompli
ceerder, maar de conclusie lijkt niet te vermijden. Verder vindt men tussen de bolhopen 
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nu soms ook jongere steiTen, die wat liun cliemisclie samenstelling ook meer op die in de 
schijf lijken. 

Heel belangrijk is ook de kwestie van de zogenaamde "donkere materie", waarbij het 
Nederiands astronomisch onderzoek een heel belangrijke bijdrage heeft geleverd. Hierbij 
speelt de rotatie van melkwegstelsels een rol. Deze kunnen meten door de bewegingen van 
het intersteUahe gas, dat voornamelijk uit waterstof bestaat, in kaart te brengen. Dit water
stofgas, dat zich in de schijven van de melkwegstelsels bevindt, zendt straling uit met een 
golflengte van 21 cm (radiostraling dus), die we kunnen waarnemen met een mstiument 
als de grote radioteleskoop te Westerbork. Deze rotatie of draaiing moet zodanig zijn, dat 
het gas in zijn baan wordt gehouden door de zwaarteki-acht. Een meting van de rotatie kan 
daardoor gebruikt worden als een bepaling van de gi'avitatie en dus van de verdeling van 
de materie. En dan blijkt, dat er veel meer materie moet zijn dan we op grond van de ver
deling van de sterren afleiden. We weten redehjk zeker, dat die materie, die niet in de vomi 
van bekende materie (sterren of gas) is, zich in een weinig afgeplatte structuur moet ophou
den en zich ook veel verder uitstrekt dan de grenzen van de melkwegstelsels, zoals we die 
uit de verdeling van de sterren afleiden. Maar wat het is, weten we niet. 

Het is ook niet een onaanzienhjke hoeveelheid. De huidige aanwijzingen geven aan, dat 
zeker 90% van de materie in het heelal zich in die vorm moet bevinden. En we weten niet 
eens wat het is. Dit is een mysterie van de eerste orde; het geeft wel aan, dat de astrono
mie nog lang niet klaar is. En hoe kunnen we er zeker van zijn, dat we iets begrijpen van 
de structuur en evolutie van melkwegstelsels, als we van het overgrote deel van de materie 
niets meer weten, dan dat het er is? Het zou best een bepalende factor kunnen zijn in de 
vorming en evolutie van de melkwegstelsels. 

Tenslotte het volgende. Als we naar melkwegstelsels op grote afstand kijken (dus ver in het 
heelal), kijken we terug in de tijd en dus naar melkwegstelsels in een vroeger stadium. Dus 
zouden we dit kunnen gebruiken om rechtstreeks te zien, hoe deze er vroeger uitzagen. Die 
stelsels geven dan rechtstreeks een beeld van eerdere stadia in de evolutie en dat moet 
natuurlijk kloppen met ons beeld, zoals we dat afleiden uit studies van ons en andere 
melkwegstelsels in de buurt en daardoor in de huidige tijd. Met de Hubble Space 
Telescope zijn zulke studies nu mogelijk. Omdat deze ruimteteleskoop zich buiten de 
atmosfeer van de aarde bevindt, kan hij veel scherper beelden geven en dus kumien we in 
detaü kijken naar hoe de melkwegstelsels er toen uitzagen. 

De meest vergaande studie is rond kerstmis 1996 gedaan. Toen werd de Hubble Space 
Telescope voor een week of twee op hetzelfde gebied aan de hemel gericht en werden 
melkwegstelsels opgenomen, die zwakker zijn dan men ooit eerder kon waamemen. Men 
schat, dat men meer dan 80% van de leeftijd van het heelal teragkijkt in de tijd! Uit deze 
waarneming en ook andere, minder "diepe" studies met de Hubble Teleskoop blijkt dan 
een opmerkelijke zaak. Het merendeel van de stelsels blijkt zeer onregelmatig te zijn wat 
hun structuur betreft en duidelijke indicaties te geven voor interacties met buren. Daarbij 
lijkt het eerder regel dan uitzondering te zijn, dat stelsels zodanig met elkaar in botsing 
komen, dat ze samengaan. Daarvoor zijn trouwens ook wel aanwijzingen in het nabije heel
al, maar daar leek het alleen in enkele gevallen voor te komen. Het lijkt er nu echter op, 
dat het een niet te verwaarlozen effect is in de vroege evolutie van melkwegstelsels en dat 
het beeld van een geïsoleerde evolutie in het klassieke beeld aanpassing behoeft. Het zou 
zelfs heel-goed zo kunnen zijn, dat het merendeel van de melkwegstelsels helemaal niet is 
ontstaan uit een enkele gaswolk, zoals vroeger aangenomen, maar dat het resultaten zijn 
van het samenklonteren van een flinke hoeveelheid kleinere stelseltjes. 
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Slotwoord 

Ondanks wat hierboven is beschreven, is het concept van de Sterpopulaties nog steeds m 
staat een groot aantal fundamentele waarnemingen van ons en andere melkwegstelsels in 
een coherent beeld samen te vatten. Duidelijk is ook, dat er op z'n minst bijstellingen 
nodig zijn. Maar in de geschiedenis van de wetenschap zijn er ook veel voorbeelden van 
waarneiTiingen, die eerst in het bestaande beeld ingepast leken te kunnen worden, maar 
die veivolgens tot een fundamentele revisie leidden. Wat de uitkomst zal zijn, zal de toe
komst moeten uitwijzen. Eén ding is zeker: voor ons als professionele sterrenkundigen lig
gen interessante tijden te wachten en voor u als zeer gemteresseerde burgers ook. Orga
nisaties als uw Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde blijven een belangrijk foram 
om dit over te brengen en (zoals mijn promotor Prof Oort altijd heeft gezegd) de meest 
fascinerende tijden liggen altijd in de toekomst. 



UIT D E VOORDRACHIEN VAN HONDERD JAAR G E L E D E N 

1896 -1897 

Ir. M. J . Bottema 

Theorie heet het samenstel van ideeën ter verklaring van waamemingen. Theorie vindt zijn 
ideale vorm in het ordenen van een schijnbare chaos van waarnemingen. In dat stadium 
verki'ijgt theorie de titel 'natuurwet' of hever 'wetmatigheid', want de natuur laat zich de wet 
niet voorsclirijven. Vandaar ook, dat de auteur zich aan een voortdurende verificatie van 
zijn theorie heeft te onderwerpen tenemde tijdig dwaalwegen te kunnen onderkennen. 
Sommige van die afdwalmgen blijken bijzonder hardnekkig te zijn. Een voorbeeld daaivan 
werd door Dr Van Bemmelen in zijn voordracht 'Over koralen en koraalriffen' gegeven. Hij 
deelde daarhi mede, dat heel lang de opvatting bestond, dat koralen planten waren, 
hl het begin van 1700 deelde de arts Peyssonel echter aan de Parijsche Academie van 
Wetenschappen mede, 'dat hij bij een ondei-zoek van den aard en de levenswijs van kora
len bevonden had, dat zij dieren zijn, die door eene mondopening voedsel naar zich toe
halen, dus ook een darmkanaal bezitten, dat ze eieren en laiven voortbrengen, die in zee 
rondzwemmen'. 
De toeniiiahge secretaris van de Academie, de beroemde Réaumur (16 8 3 1757), was zo 
overtuigd van een misvatting, 'dat hij de mededeling aan de Academie wel niet onthield, 
doch in 't belang vam zijn vriend meende te handelen door diens naam te verzwijgen'. 
Ondanks de juistheid van de dier-opvatthig, bleef de plant-theorie nog vele jaren bestaan. 
Er bestonden trouwens nog wel meer misvattingen omtrent de aard van koraahiffen. In de 
oudheid meende men, dat 'koralen onder water week waren' . Dit begrip steunde op de 
waarneming, dat een opgediept stuk koraal een week en slijmerig oppeivlak had waaivan, 
na uitdroging aheen het harde kalkskelet overbleef 'Hoe de ouden daarmede het feit rijm
den dat hunne schepen toch op de koraahiffen onder water te pletter stieten', dat werd 
gemakshalve maar even vergeten. 
Dat gebeurde trouwens wel vaker, want er is een grote natuurlijke weerstand om een zorg
vuldig in elkaar getimmerde theorie op een enkele alwijkhig te laten stranden. Als verge
ten in zo'n geval moeilijk is, dan wil men de afwijking ook nog wel eens aan een meetfout 
toeschrijven. Maar de zaak is daar niet mee afgedaan, want de 'oplosshig' legt vroeg of laat 
toch het loodje. 

Een voordracht met uiteenzetting over een toepassing van de natuurwetenschap, op werk
tuigkundig gebied, werd gehouden door Prof Van Der Burg over 'De nieuwere snelpersen 
voor courantendmk en de zetmachine 'Linotype'. 
Het letterzetten met de hand was een zeer tijdrovende bezigheid. Hoewel een geoefend zet
ter het wel tot 1000 letters (zo'n veertien regels) per uur kon brengen, was juist bij het cou-
rantenbediijf de gi'ote zettijd een factor van belang. Het valt dan ook niet te veiwonderen, 
dat men naarstig naar de verwerkelijking van een zetmachine zocht. 
Het piincipe werd in 1882 'door den in Amerika gevestigden Duitscher Ottomar Merchen-
thaler gevonden en in 1889 toegepast'. In 1894 werd voor het eerst de zogenoemde Lino
type zetmachine in Nederiand in bedrijf genomen. 
Met deze machine kon de zetsnelheid geleidelijk worden opgevoerd. Eerst 4000, dan 8000 
letters per uur en in een speciaal geval heeft men het al tot 12000 a 3000 letters gebracht. 
De werkhig van de zetmachine is als volgt. Als de voor een toetsenbord gezeten zetter een 
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bepaalde lettertoets aanslaat, wordt er een matrijs van die letter uit een magazijn vrijge
maakt en naar een opstelregel gevoerd. Als de regel vol is wordt deze voor een gietmond 
gedraaid en vol lood geperst. Het afgietsel wordt vervolgens naar de zogenoemde galei 
gevoerd. Als de afmetingen van een kolom druks zijn bereikt, dan wordt die kolom uit het 
zehverktuig weggenomen en in het zetraam voor verdere verwerking geplaatst. De letter-
matrijzen worden daarna naar de betreffende magazijnen teruggevoerd. Dat die matrijzen 
in de daaivoor bestemde bakjes komen wordt geregeld door een speciaal getand achter
gedeelte, dat de matrijs aheen boven het 'goede' bakje loslaat. 
Bij het fundamenteel onderzoek van de natuur neemt men in zekere zm een passieve hou
ding aan. Men doet onderaoek zonder in de meeste gevallen een duidelijk doel voor ogen 
te hebben, afgezien van het feh van de bevrediging van de nieuwsgierigheid. 
Dat lag bijvoorbeeld anders bij het zoeken naar de fabrieksmatige bereiding van soda. 

Soda is onder meer het uitgangsmateriaal voor de fabricage van glas, zeep, waterglas, borax, 
fosfaten en andere natriumverbindingen. Verder vindt soda toepassing als onthardings-
middel. In 1895 beliep de wereldproduktie een miljoen ton, in 1953 was dat uitgegroeid 
tot het achtvoudige. Op van de veronderstelling, dat het sodagebruik een gelijke tred zou 
houden met verfijningen in het levenspatroon, kwam de Duitse scheikundige Liebig (1803 
- 1873) tot de bewering, 'dat de mate van beschaving zou zijn af te leiden naar het verbruik 
van zeep'. 
Deze veronderstelhng daargelaten was de soda in ieder geval belangrijk genoeg om er een 
voordracht aan te wijden. Die voordracht werd gehouden door Prof Ai-onstein en wel 'Over 
de ontwikkeling der soda-industrie'. 
Vroeger werd de rol van soda vervuld door potas, die uit houtas werd gewonnen. Aangezien 
er in Europa geleidelijk minder hout als brandstof werd aangewend, werd het bereiden van 
potas steeds duurder Nu had Duhamel (1700 - 1782) in 1736 al aangetoond, dat soda en 
potas verbindingen waren van respectievelijk natrium en kalium. Toen men na enige tijd 
ook nog vond, dat keukenzout een verbinding van datzelfde natrium was, kwam als van
zelf het denkbeeld op om te proberen, door een chemische bewerking, keukenzout in soda 
te veranderen. De hieivoor in 1775 door de Parijsche Academie uitgeschreven prijsvraag 
(12000 francs) werd gewonnen door Leblanc (1742 - 1806). Zijn methode werd met succes 
toegepast Helaas kon hij slechts een jaar van zijn vinding genieten, want de Franse revo
lutie ontnam hem zijn fabriek. Later werd wel een schadeloosstelling in het vooraitzicht 
gesteld, maar die werd hem nooit uitbetaald omdat men meende, met de teruggave van de 
fabriek, voldoende compensatie te hebben gegeven. Die fabriek stelde echter niets meer 
voor, want na de sluiting was de gehele inventaris verkocht. 'Dit trok hij zich zoo aan, dat 
hij m 1806 door een pistoolschot aan zijn leven en einde maakte'. 
Als zout na de maaltijd hebben zijn nakomelingen 50 jaar later, door toedoen van Napo
leon ni, nog wel enige vergoeding ontvangen. 

Aan de methode Leblanc kleefden overigens nogal wat bezwaren. Bij het proces kwam 
namelijk zoutzuur vrij 'dat eene erge plaag werd voor menschen, dieren en planten in den 
omtrek van zulk een sulfaatfabriek'. 
Een eenvoudiger methode met minder neveneffecten werd in 1663 door Solvay (1838 -
1922) gepatenteerd. Dh zogenoemde ammoniak-procede heeft sinsdien de Leblancme-
thode vrijwel geheel verdrongen. 

De andere lezingen in het seizoen 1896 - 1897 waren (titels bekort): 

Prof Dr Winkler: Bouw en verrichtingen van de zenuwcel 
Prof Dr. Lorentz: Electrisch geladen atomen (2) 
Prof Dr Hubrecht: Verwantschappen in hogere dierklassen (2). 
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De lezingen van Prof. Lorentz bevatten een algemene uiteenzetting over elektriciteit en 
voorts een uiteenzetting over de geleiding van elektriciteit door vloeistoffen en de daarbij 
waar te nemen verschijnselen. Dat is nu allemaal bekende kost, maar honderd jaar gele
den was het groot nieuws. De Zweedse scheikundige AiThenius (1859 - 1927) formuleerde 
namelijk in 1882 de grondslagen voor de elektrolytische dissociatieleer Daarin werd de 
aanwezigheid van vrije ionen in oplossingen geponeerd. 
Zoals vaker gebeurt ki'egen zijn ideeën eerst wemig aanhang. Naderhand bleek evenwel dat 
zijn theorie de basis vormde voor de verklaring van een verscheidenheid van chemische 
reacties. 



UIT D E VOORDRACHTEN VAN HONDERD JAAR G E L E D E N 

1897 -1898 

Ir. Vl. J . Bottema 

Behalve dat de Maatschappij Diligentia een forumfunctie veivult op het terrein van weten
schap en techniek, profiteert zij zelf ook van de veiwoivenheden op die gebieden. Dat 
moge onder meer blijken uit de aanleg van electrisch licht. 'Daar reeds gedurende eenige 
tijd stemmen uit de leden waren opgegaan om zich te beklagen over de gebrekkige ver
lichting..., oveiwoog het bestuur daaraan tegemoet te komen door de aanleg van electrisch, 
dan wel gasgloeilicht. Na enig onderhandelen over de kosten werd besloten tot het aan
leggen van electrisch hcht. Dat zou dan bestaan uit twee booglampen m de gi'ote zaal, een 
landus booglamp aan de voorgevel en. 68 gloeüampen op diverse plaatsen in het gebouw. 
Aangezien de fase van het gasgloeilicht werd overgeslagen, leidt dat tot de gevolgtrekking, 
dat voor die periode Düigentia door olielampen werd veriicht. 
Ter toehchting valt nog te vermelden, dat eerder genoemde Jandus-lamp een booglamp 
was, waarbij de vlamboog in een omsloten ruhnte zat. Aangezien de in die ruimte opge
sloten zuurstof spoedig opgebruikt was en er geen nieuwe kon toetreden, werd de levens
duur van de koolspitsen aanzienlijk verlengd. 
In 1894 hield Heimlch Hertz (1857 - 1894) een lezing over de voortplanthig van electri
sche trillingen door de ruhnte, zonder geleider Marconi voorzag hierin een grote toepas
sing op het gebied van de communicatie. In 1896 verki'eeg hij al een patent op een appa
raat voor draadloze telegrafie. In 1897 lukte het hem voorts om een sehwerbinding over 
Het Kanaal tot stand te brengen. 
Al stond de draadloze telegrafie toen nog helemaal aan het begin van zijn ontwikkeling, er 
was toch al voldoende aanleiding om er een voordracht over te houden. Dat werd gedaan 
door Dr C. H. Wind in zijn lezing: 'Over Telegraferen zonder draad.' Hij beschrijft daarin 
eerst de vonkzender, waarin de Leidse Fles het hoofdonderdeel vormt. Analyse van de koit-
sluitvonk met behulp van een draaiende spiegel gaf aan dat de verefiening van het poten-
tiaalverschü tussen de bekleedsels niet in één enkele keer gebeurde, maar dat het een reeks, 
uitdempende, heen en weer lopende ladingen betrof 
De werking op afstand was evenwel in die tijd moeüijker te verklaren. Men vermoedde iets 
als een soort nibberachtige alles omgevende stof die bij het ladingtransport in trülmg 
kwam en zo, met de snelheid van het hcht, op afstand kon werken. 
Het ontvangapparaat was een in een afgestemde stroomkiing opgenomen buisje met 
kopemjlsel, de zogenoemde coherer In 'rust' ligt het kopeivijlsel los tegen elkaar en geeft 
een grote elektrische weerstand. Wordt het echter getroffen door elektrische golven, dan 
klontert het vijlsel aaneen en wordt het geleidend. De eveneens in de stroomki-ing opge
nomen signaalgever komt dan in werking. De oorspronkelijke, niet geleidende toestand 
wordt daama weer hersteld door een vernuftig 'kloppertje'. 

Later in het seizoen houdt de Wind nog een voordracht. Het gaat dan over resonantie en 
het tegelijkertijd overseinen van meerdere berichten langs een en dezelfde draad. Het 
beginsel is, dat een aantal gekoppelde zenders op verschiüende frequenties de berichten 
aan een enkele kabel toevoert, die dan aan het andere einde door op dezelfde frequenties 
afgestemde ontvangers ontleed worden. Dit beginsel kent ook nu nog vele toepassingen. 
Het verschü ligt in de aard van de zend- en ontvang apparatuur Zo demonstreerde de spre-
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ker voor de ontvanger een zogenoemde vibratie-galvanometer, een galvanometer vi'aarbij 
het 'meet' gedeelte uit een afgestemde torsieslmger bestond. Deze resoneerde, wanneer hij 
met de passende frequentie werd aangeslagen. 
Tot een praktische toepassing schijnt het met deze apparatuur niet te zijn gekomen. 

Het milieu staat op dit ogenbUk sterk in de belangstelling. Dit is zeker niet altijd zo geweest. 
Maar hoelang geleden begon men zich om het wel en wee van de natuur te bekommeren? 
Een antwoord daarop geeft de voordracht van Dr J. F Van Bemmelen 'Over uitgestoiven 
en uitgeroeide vogels'. In het bijzonder behchtte hij daarbij de Dodo. 'Van dezen merk-
waardigen vogel, die niet vhegen kon, is niets meer overgebleven dan de afbeelding op 
Xaveiy's (1697-1742) schilderij en nog 2 koppen en 2 pooten, de restanten van een opge
zet exemplaar, die indertijd toen er in het Ashmolean museum te Oxford, waar het bewaard 
werd, de mot m kwam. door de custodes (geleerde vandalen) verbrand werden'. 
De Dodo is op Mauritius door bemanningen van passerende schepen omstreeks 1685 uit
geroeid. Dat uitroeien baarde honderd jaar geleden toch wel enige zorg, wat als voorbode 
van een bekommernis om de natuur mag worden beschouwd. 
'Den zoölogen kan het wel eens droevig te moede worden, als zij bedenken, hoe vele soor
ten reeds verdwenen zijn en dat daartoe ook de mensch door zijn vernielzucht veel heeft 
bijgedragen'. Spreker besloot met een beroep op alle weidenkenden, om die uitroeiing 
tegen te gaan, ook door den strijd aan te binden tegen de grawelmode der dames, die para
dijsvogels planten op hare hoeden (Stormachtig applaus uh de vergadering). 
Maar om deze reactie wat af te zwakken voegt Van Bemmelen hier nog wel aan toe: 'Men 
kan de zaak intussen ook filosofisch opvatten en bedenken, dat wat door menschenhan-
den is uitgeroeid, nog slechts een dmppel is vergeleken met wat de tand des tijds, door 
middel der Oceanen op zijn rekening heeft.' Daarbij liet spreker zijn toehoorders nog wel 
in het onzekere over hoe de oceanen dat op hun geweten hebben. 

Een buitengewoon boeiend natuurverschijnsel is de zonsverduistering. Het was Dr. Brester 
het voorrecht te beurt gevaUen om '...in den nazomer van 1896 de totale zonsverduistering 
in 't hooge Noorden te Bodo bij volkomen helder weer waar te nemen...' Hij sprak daar
over in zijn voordracht 'Over de jongste totale zonsverduistering'. 
Bij eclipsen, zowel die van de zon als die van de maan, zijn vooral die van de zon derma
te spectaculaire natuuiverschijnselen, dat deze sinds mensenheugenis nauwkeurig te boek 
worden gesteld en vaak tegelijkertijd beschreven worden met daarmede samenvallende 
gebeurtenissen uit het dagelijkse leven. Aangezien men de tijdstippen van eclipsen nauw
keurig kan berekenen, vormen zij een zeer nauwkeurige ijkschaal voor de controle van 
bepaalde historische data. 
Het belangrijkste is - zo veivolgt de spreker - natuurlijk de waarneming van en de meting 
aan de corona, die pas zichtbaar wordt als de maan het felle Ucht van de zonneschijf 
onderschept 
Naast dtt belangrijke aspect kon de zonsverduistering ook aanleiding tot hilariteit geven. 
Vroeger vervulde het wegschuUen van de zon de menschen met grooten angst, en 't is 
bekend, hoe nog m de 16de eeuw in Frankrijk het voorspeUen van een zonsverduistering 
zoo'n algemeenen loop naar de biechtstoelen deed ontstaan, dat de geestelijkheid zich ver
plicht zag af te kondigen, dat de eclips voor onbepaalden tiijd was uitgesteld'. 

De tijd voor het waarnemen van de corona is erg kort. Het vereist daarom een grondige 
voorbereiding om elke seconde van het verschijnsel uit te buiten. Men zal dan ook geducht 
hebben geoefend in het maken van tekeningen, van foto's en van het in werking stellen van 
meetinstramenten. 'Het teekenen is in dit geval zeer moeilijk werk en dat niet aUeen 
wegens den korten tijd en het wazige der omtrekken maar vooral ook omdat de teekenaar 
zich onmogelijk kan losmaken van den opwindenden machtigen indrak dien het groot-
sche verschijnsel op hem maakt en hem van de noodige kalmte berooft hetgeen de kwa
liteit van de waarnemingen allerminst ten goede kwam. Spreker zelf gaf den moed al na 
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een paar seconden op en teekende de corona pas na afloop der totaliteit'. Sommige waar
nemers keerden zich met de rug naar de zon toe om bij hun werk niet afgeleid te worden. 

De overige lezingen waren: 

Prof. Dr B. J. Stokvis: Gewoonte en gewenning 
Dr C. Hoitsema: Diffusie 
Dr van W. C. L Schaik: Voortplanting en samenwerkhig van golven 
Prof Dr. L. Ai'onstein: Fabicage van suiker uit beetwortelen 
Dr. W. C. L. van Schalk: Licht als golvingsverschijnsel 
(titels bekort) 


