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VAN D E KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ
VOOR NATUURKUNDE DILIGENTIA
over het seizoen 1997-1998

De Maatschappij telde op 1 januari 1998 450 leden.
Tijdens de ledenvergadering op 12 januari 1998 namen drie leden afscheid van het bestuur.
Mevrouw D r M.PM. Eriee was sinds 1963 bestuurslid en in de periode 1985-1988 voorzitter, Ir P Waasdorp was sinds 1984 bestuurslid en plaatsvervangend voorzitter gedurende
1990-1996, en D r I.G.P de Loor was bestuurslid sinds 1983 en voor-zitter in de periode
1990-1996. Tijdens deze vergadering werd Ii- P. Hoogeboom, werkzaam op het Fysisch en
Electronisch Laboratorium van TNO in Den Haag, lid van het bestuur.
Het huidige jaarboek bevat de lezingen die in het seizoen 1997-1998 werden gehouden.
Het artikel van D r P.N.J. Wisse is opgenomen daar D r G. de Leeuw door ziekte plotseling
verhinderd was zijn lezing te houden.
I n 1793 werd de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde onder de zinspreuk Diligentia opgericht, zodat in 1998 het 41ste lustrum plaatsvond. Het bestuur vindt het daarom
passend om in dit jaarboek de beknopte geschiedenis van de Maatschappij en het gebouw
aan het Lange Voorhout en de lijst van bestuursleden sinds de oprichting van Diligentia
te publiceren.
In het afgelopen jaar zijn een aantal natuurkundige instmmenten van Diligentia in een
vitrine in de hal van het gebouw tentoongesteld. De overige instrumenten bevinden zich
in bruikleen i n het Museon.

D E KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR NATUURKUNDE 'DILIGENTIA'

Vereniging en gebouw
In september 1793 werd in Den Haag liet Gezelschap ter beoefening der proef-ondei-vindelijke wijsbegeerte opgericht. D i t gezelschap had ten doel de leden middels voordrachten en demonstraties op de hoogte te brengen van de nieuwste vorderingen van de natuurwetenschappen in de ruimste zin des woords. I n die tijd was het begrip natuurwetenschappen veel breder dan tegenwoordig en omvatte vakgebieden als scheikunde, geneeskunde, biologie, sterrenkunde en aardrijkskunde. Vanaf de oprichting heeft Düigentia verschülende activiteiten ontplooid. Er werden voordrachten gehouden en demonstraties van
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de Natuurkunde gegeven. Bovendien beschikte
de Maatschappij over een bibliotheek, een veKameling van natuuiwetenschappelijke instnimenten en een 'Kabinet van Natuurlijke Historieën' met o.a. schelpen, mineralen en
fossielen.
Aanvankelijk vergaderde het gezelschap ten huize van de vooEitter, maar al spoedig nam
het ledental zo sterk toe, dat naar een ruimere lokaliteit moest worden omgezien. Men vergaderde enige tijd in de zalen van de Nieuwe Doelen (waar thans het Haags Historisch
Museum is gevestigd), maar omdat de huur hoog was, besloot het bestuur in 1804 tot aanschaf van een eigen gebouw, 'een huis in hel Lange Voorlwut Wijk I no 269, met er benevens
nog een huis en eene stallinge en koetshuis, in de Hooge Nieuwstraat', voor de somma van
8500 gulden. Het pand dateerde uit 1561 en behoorde tot de boedel van wijlen de Weduwe
De Perponcher.
In 1805, na de eerste vergadering in het nieuwe gebouw, werd door het bestuur een nieuwe naam voor de vereniging voorgesteld: Maatschappij voor natuur- en letterkunde, ten zinspreuk voerende: Diligentia, in Den Hage.
De natuurkundige vereniging heeft zijn naam gegeven aan het gebouw, dat bij vele
Hagenaars hoofdzakelijk bekend is als centmni voor muziek en kleinkunst. Het oorspronkelijke embleem "Diligentia"van de Maatschappij, omgeven door een ki'ans van klimopen laurierbladeren, is nog steeds aanwezig in de gevel van het gebouw. I n 1859 werd de
naam veranderd in Maatschappij voor Nahiurkunde. In 1953 werd, ter gelegenheid van het
160-jarig bestaan van de Maatschappij, het predicaat Koninklijk verkregen.
In het gebouw werd ook huisvesting geboden aan het Koninklijk Instituut van Ingenieurs
(1860-1922) en aan de Koninklijke Nederiandse Chemische Vereniging (1946-1963), totdat
deze natuurwetenschappelijke vereniguigen ieder een eigen gebouw in Den Haag ki'egen.
Culhirele activiteiten
De Maatschappij heeft gedurende vele jaren culturele activiteiten georganiseerd. Reeds in
1795 werden een viertal concerten gehouden en de muzikale activiteiten namen een grote
vlucht toen in 1821 het nieuwe genootschap Concert in Diligentia werd opgericht. D i t
genootschap organiseerde vele concerten per jaar. D i t was een groot succes, zodat reeds
in 1823 werd besloten tot een grootscheepse verbouwing van het gebouw. Een tweede verbouwing vond plaats in 1853. Bij deze laatste verbouwing ontstond de huidige gr'ote zaal,
die nog steeds bekend staat om zijn uitstekende akoestiek.
In 1985 werd de exploitatie van het gebouw wat betreft de organisatie van muziek, kleinkunst en andere uitvoeringen, door de Maatschappij overgedragen aan de Stichting
Kunstkring Diligentia. Deze Stichting heeft in 1993 het gebouw, waaivan de Maatschappij
nog steeds eigenaar is, grondig gerenoveerd.
Huidige activiteiten van de Koninklijke Maatschappij voor Nahuirkimde
De Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde beperkt zich thans tot het organiseren van
12 lezingen per jaar, i n de periode september tot april, steeds op maandagavond. De lezingen, die worden gehouden i n de grote zaal, beginnen om 20.00 uur, duren een uur, en worden gevolgd door een meestal levendige discussie van ongeveer 15 minuten. I n de keuze

van de oiideivverpen wordt als vanouds gestreefd naar een breed spectrum van natuurwetenschappelijke thema's. De natuurkunde in de moderne zin des woords komt vier maal
per jaar aan bod, over ondeiwerpen uit de scheikunde, biologie, en geneeskunde worden
per vakgebied twee lezingen gehouden. Sterrenkunde en geologie zijn elk met één lezing
per jaar vertegenwoordigd. Het niveau van de lezingen is vergelijkbaar met dat van artikelen in het tijdschrift 'Scientific American'. Ondeiwerpen en sprekers worden in het begin
van het voorjaar door het Bestuur, dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van genoemde vakgebieden, geselecteerd. De leden en belangsteUenden, die uit Den Haag en wijde
omgeving (Leiden, Delft, etc.) komen, kunnen suggesties voor onderwerpen en sprekers
opgeven aan het bestuur.
Het lidmaatschap van de Maatschappij bedraagt/45,- per jaar (12 lezingen voor 2 personen); het bijwonen van een lezing door niet-leden k o s t / 5 , - per avond . Leden krijgen
aan het begin van het seizoen het jaarprogramma met korte samenvattingen van de
lezingen toegestuurd. Na afloop van het jaar b-ijgen zij het jaarboek met de volledige
tekst van de lezingen. Scholieren en studenten betalen voor het lidmaatschap (zonder
jaarboek) ƒ 10,-.
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Terbruggen, R. Wüding. Mr. P. van Buren, Dr. R de Riemer, X Meetman, A van
Linden van den Heuvell, J. Scheltema, Mr. XC. van de Kasteele, Ds. RR van de
Kasteele, H. van Roijen, S.P. van Swinden, E. Canneman, Dr. EJ. van Maanen. Mr.
DJ. Heeneman, Mr. G.W. Verwey Mejan. L.C.R Copes van Cattenburch, XG.R
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E. Canneman, D r FJ. van Maanen, Mr. AG.C. Asche, Jhr. L. de Witte van Citters,
Jhr M r HX Caan, DXH. BoeUaard, Mr. AJ.E de Bordes. W.CA Staring. Mr. R
Elias, FAT. Delprat CT. van Meurs. Jhr J. Westpalm van Hoom van Burgh, J.M.
Obreen, D r X Bosscha, D r H.C. Kips, RAW. Sluiter, D r H. van Capelle, D r M.
Salverda

Dr G.H. Muller
1840 - 1885

Dr G.H. MuUer
1840 - 1885

RAW. Sluiter
1882-1885

W.CA Staring, CT. van Meurs. Dr X Bosscha. Dr H. van Cappelle. Dr E.H.
Groenman, Jhr D r EJ.G. Everts, D r LJ. Egeling. E de Bas, J. van Rijn van
Akemade

Dr. LJ. Egehng
1885-1888

W.CA Staring, RAW. Sluiter, D r E.H. Groenman, Jhr D r EJ.G. Everts, X van
Rijn van Akemade, E de Bas, Mr. R.Th. Bijleveld. Dr. CJJ. Ninck Blok

Dr GXM. Coolhaas
1885 - 1919

Dr GXM. Coolhaas
1885 - 1919

W.CA Staring
1888-1893

RAW. Sluiter D r E.H. Groenman, Jhr. Dr EJ.G. Everts. Dr LJ. Egeling, J. van Rijn
van Alkemade, Mr. RTh. Bijleveld, Dr CJX Ninck Blok, RC Evers, Dr B. Carsten

RAW. Sluiter
1893-1898

Dr E.H. Groenman. Jhr. D r EXG. Everts. Mr. RTh. Bijlveld. Dr.CJJ. Ninck Blok,
P.C. Evers. N.Th. Michaelis, D r RS. Tjaden Modderman, D r H. de Zwaan

N.Th. Michaelis
1898 - 1904

Dr E.H. Groenman, Jhr. D r E I G . Everts, M r RTh. Bijleveld, D r CJJ. Ninck
Blok, PC Evers, D r RS. Tjaden Modderman, D r H. de Zwaan, E.KG. Rose

Dr E.H. Groenman
1904 - 1921

Jhr. D r EXG. Everts. Mr. RTh. Bijleveld, D r CXX Ninck Blok, PC Evers, D r R
de Zwaan, B.KG. Rose, Dr. T.W. Beukema, Dr. HX Yeth, J.H. Beucker Andreae,
Dr GJ.M. Coolhaas, D. Hannema. Jhr. W. Wilsen EUas, D r A H . Borgesius, Jhr.
O J A Repelaer van Driel, Ir. A Vroesom de Haan. G. Doorman, G.L. Goedhart,
Dr HX Coert

E.E Hardenberg
1919 - 1949

E.F. Hardenberg
1919 - 1949

J.H. Beucker Andreae
1921-1926

D. Hannema, Jhr. W. Witsen Elias, D r A H . Borgesius. Ir. A Vroesom de Haan. G.
Doorman, G.L. Goedhart. Dr. HX. Coert E.E Hardenberg, W.CX Smit Prof. D r X
Kraus
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Mr. B. van der Haar

Voomtter

Bestttursleden

Secretaris

penningmeester

D. Hannema
1926-1931

Dr A.H. Borgesius, G. Doorman. D r HJ. Coert E.F. Hardenberg. W.CJ. Smit
Prof Dr X Kraus, Dr A Schierbeek, fr. ATh. Kapteyn, Mr. W.C. Beucker Andreae

E.E Hardenberg
1919 - 1949

E.F. Hardenberg
1919 - 1949

Prof. D r J. Kraus
1931 - 1934

Dr A H . Borgesius, G. Doorman. D r HJ. Coert. E.F. Hardenberg. Dr A
Schierbeek, Mr. W.C. Beucker Andreae. IVfr. C.W. Schlingemann, Dr G.L. Voerman

Dr A. Schierbeek
1934 - 1959

Dr AH. Borgesius, G. Doorman. D r HJ. Coert. E.F. Hardenberg. Prof D r J.
Kraus, Mr. W.C. Beucker Andreae, M r C.W. Schlingemann, D r G.L. Voerman, JJ.
Rambonnet Prof fr. J A Grutterink, Y. van Wijngaarden. SJ. van den Bergh, Dr
J.N. Eigersma, fr. HJ.M.W. de Quartel. Dr fr. J A Ringers. F. Hijmans. Dr J.N. van
den Ende, Mr. WJ. Cardinaal, fr. J.M. Op den Orth, Prof D r fr. XL. van Soest fr.
A H . Kerstjens, D r K T A Halbertsma

Dr W.PJ. Lignac
1949 -1984

Dr W.PX Lignac
1949 -1969

Prof Dr h. XL van Soest
1959-1969

Prof D r L. van der Pijl (1959-1963), D r K T A Halbertsma (1959-1963), Mw D r
M.P.M. Erlee (1959-1998). fr. G. van Iterson (1963-1975), Mw fr. H.E Hazewmkel
(1963-1972), fr. OAE. Wijnmalen (1965-1984). Prof fr. Y. Boxma (1968-1985)

Prof fr. IX Boxma
1969-1980

Drs. C. van den Brandhof (1969-1982). fr. XH. van der
Torren (1972-1983). RR Drion (1972-1984). fr MX Bottema (1975-19 8 8)

fr. MX Bottema
1980-1982

Mr RRJ.EH. MuUer (1980-199Ó), Dr E. Talman (1981-1996)

RR Drion
1982-1986

Dr H.H. Cohen (1982-1986), RM. Houpt (1983-1985).
Dr fr. GP. de Loor (1983-1998)

fr. MX. Bottema

Mw. J.W.M. Evers (1984- ), fr. P Waasdorp (1984-1998). In september 1985 zijn
de kunstactiviteiten overgegaan van de Kon Maatschappij naar de Stichting
Kunstkring DUigentia.

Mw. D r M.P.M. Erlee
1986-1988

Dr W. Bijleveld (1986-1990). Prof D r R. van Furth (1987- ), Prof Dr R
Sevenster (1990-1994), Dr PJMX Wisse (1990- ). M r B. van SoUcema (1990-

Drs. C. van den Brandhof
1969-1982

Dr E. Talman
1982-1996
Mw. J.W.M. Evers
1984-

)

M r RRJ.F.H. MuUer
1988-1990
Dr fr. G.P. de Loor
1990-1995

Drs. R Arlman (1994-

Prof Dr R van Furth
1995-

Prof D l e. van der Meijden (1996- ), Prof D r R de Vries (1996G.H. Okker-Reitsma (1996- ) fr. R Hoogeboom (1998- )

)

Drs. R Arlman
1996), Mw. D r
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DRS. L L RITSEMA (Ned. Inst, voor Toegepaste Geo-wetenschappen TNO Delf)
Geo-Informatica
MW. PROF D R C C . BAKELS (Faculteit der Archeologie R U . Leiden)
Biologie i n de archeologie
PROE D R M.B. K A I A N (Vakgroep Humane Voeding en Epidemiologie,
L . U Wageningen)
Effecten van koffie op de gezondheid
D R C. LE PAIR (Stichting voor de Technische Wetenschappen, Utrecht)
Technorot
PROF D R D.G.B.L Dieks (Faculteit Natuur- en Stenenkunde, UU)
Bohr en Bell
D R G.J.R MAAT (Centrum voor Fysische Anthroplogie, Leiden)
De voorouders van Willem van Oranje
D R P.NL WISSE
Modern onderzoek aan het zonnestelsel
PROE D R R D . SCHUILING ( U U . Faculteit der aardwetenschappen)
Het broeikas-elfect: voorkomen of genezen?
MW. D R KARIN GROEN (histituut collectie Nederland, Amsterdam)
Het Rembrandt Research Project
D R I R R STOUTHAMER (Universitair docent Landbouw Universiteit Wageningen)
Bacteriële sex manipulatie: mannendoders, transsexuelen en
maagdelijke geboorten
D R L TINBERGEN (ASTRON/NFRA, Dwingelo)
Polarisatie van straling in en uit het heelal
PROE D R I R JAC. WISMANS (Crash-Safety Research Centre T.N.0. Delft)
Letselbiochanica
I R M.L BOTTEMA
Uit de voordrachten van honderd jaar geleden: 1895 - 1896

GEO-INFORMATICA
door
I . L . Ritsema

1. Lileiding
In deze uiteenzetting wordt beoogt een definitie van geo-infommtica of de oolc gebezigde
term geomatica te geven. Ener-zijds wordt ingegaan op het nut en toepassingsgebieden en
ander-zijds wordt een overzicht beschreven van geo-informatica als vakgebied. Aan de hand
van voorbeelden worden tenslotte concrete resultaten, die in de geo-informatica bereikt
zijn, behandeld, alsmede de uitdagingen voor theoretisch en praetisch onderzoek.
Het overeicht van de toepassmgsgebieden en het werkveld van de geo-informatica betreffen vooral de markten, producten en activiteiten die binnen het Nederlands histituut Toegepaste Aardwetenschappen van T N O (NITG-TNO) aanwezig zijn, c.q. plaatsvinden.
2. Wat is Geo-Infomiatica?
Geo-Informatica is een interdisciplinair wetenschappelijk vakgebied, dat gericht is op de
toepassing van informatica in de aardwetenschappen. Men kan hierbij denken aan computerprogrammatuur, die de beoefenaars van de aardwetenschappen in staat stelt het aardse systeem te observeren, interpreteren, simuleren en beheren. In deze uiteenzetting wordt
het aarcke systeem beperkt tot de (deel-)systemen en processen in de ondergrond. D i t zijn
zowel natuurlijke als door de mens beïnvloede geologische, geohydrologische en geotechnische processen in de bodem. Hydrologische, oceanogr-afische en meteorologische systemen kunnen op vergelijkbare wijze deel uitmaken van het vakgebied.
h l het NITG-TNO wordt ook vaak de term Geomatica gebezigd. Geomatica betrekt naast
informatica ook 'mathematics', wiskunde, in het vakgebied. De reden hieivoor is dat alvorens
geowetenschappelijke gegevens, processen geschikt zijn voor de computer, er allereei-st een,
veelal wiskundige, ordening en stracturerrng plaatsvindt. Het is niet voor niets dat wiskunde
en informatica op verschillende universiteieten veelal in één faculteit ondergebracht zijn.
Uit figuur 1 is op te maken dat niet alle wiskundige ondei-zoeksondeiwerpen of die uit de
informatica, noch alle aardwetenschappelijke onderwerpen i n geoinatica een rol spelen.
Uitgangspunt is dat het vei-zainelen en op computers vastieggen van kennis over het aardse systeem, in ruimte en tijd, centraal staat.
Dat betekent dat bijvoorbeeld algemeen toepasbare inforniatica-ondeiwerpen en programmatuur, zoals tekstverweiidng, spreadsheets en dergelijke geen deel uitmaken van geomatica. D i t geldt eveneens voor wiskundige theoiieën, zoals pure algebra (getallenleer).
Ander-zijds zijn er ook diverse geowetenschappelijke onderzoeksvraagstukken waar uifor-

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 75. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 22 september 1997
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matica en wiskunde geen bijdrage aan leveren.
Bij NITG-TNO worden de toegepaste ondei-zoeksondeiwerpen of technologieën, dus ook
geomatica, geclassificeerd i n levensfasen: embryonaal onder-zoek, prototype en proefontwikkeling, toepassing en implementatie. Door de jaren heen doorlopen de technologieën
deze fasen, waarbij slechts een aantal de implementatiefase, dat wil zeggen het commercieel gebruik, bereiken. De status of marktiijpheid van de diverse geomatica-onderwerpen
kumien hiermee aangeduid worden.
3. Geowetenschappelijke toepassingsgebieden Geo-Lifomiatica
De ondergrond, van bijvoorbeeld Nederland, speelt een rol in diverse maatschappelijke
gebr-uiksmogelijkheden die van groot socio-economisch belang zijn. De complexiteit van
de samenleving en eisen betreffende duui-zaamheid en veiligheid stellen steeds grotere
eisen aan de kennis omtrent de wisselwerking tussen de aardse systemen en de socio-economische systemen. Kennis van het aardse systeem is derhalve onontbeerlijk.
Er kunnen vier typen interacties tussen het aardse systeem en de socio-economische systemen onderkend worden:
» geo-resources: de aarde als hulpbron waarbij gr'ondstoflfen (massa of energie) uit de
ondergrond gewonnen wordt
• geo-space: de aarde hulpbron voor bouwen en opslag waarbij materiaal of energie in de
ondergrond gebracht wordt
<• geo-envrronment: de aarde die de effecten van de samenleving ondergaat, zoals bodemof gi'ondwateiveivuiling
• geohazards: de samenleving die negatieve effecten van aardse risico's zoals als aardbevingen ondergaat.
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3.1 Geo-resources: miming van delfstoffen
In de ondergrond komen diverse grondstolfen voor die door de mensheid gebruikt worden, op te splitsen i n stroomgrootheden, die aangevuld worden, en voorraadgrootheden,
die uitgeput raken:
• Grondwater, o.a. ten behoeve van diinlcwater, beregening landbouw, koeüng in fabrieken,
etc.
• Zand, grint, mergel en klei, o.a. als bouwmaterialen
• Olie en gas, o.a als grondstof voor huishoudgas, benzine, stookolie en plastics en voor
elektriciteitsopwekking
® Zouten, o.a. als gi'ondstof voor keukenzout en diverse procesindustrieën
• Kolen en turf, o.a. ten behoeve van veiwanning en elektriciteitsopwekkuig
• Aardwarmte, o.a. ten behoeve van warmtekrachtinstallaties
3.2 Geospace: opslag van infiastnicüuen, materialen en energie
De ondergrond wordt steeds meer benut als basis voor ondergr'ondse infrastructuren.
• Ondergrond om ruimte te creëren voor ondergrondse bouwwerken (tuimels, etc.)
® Ondergrond als stevige basis voor bouwen op slappe bodem
• Funderingen, bedoeld om meer stevigheid van de bodem te creëren ten behoeve van
bouwen in de ondergi'ond.
Ook worden diverse materialen en energievormen in de ondergrond tijdelijk (stroomgrootheid) of definitief (vooixaadgrootheid) opgeborgen:
• Injectie water ter aanvulling van zoetwatervoorraden
• Gasopslag i n reseryoir's of zoutcavernes voor het opvangen van plekbelasting in de gasdistributie
• Restwarmte of -koude in warmteki-achtuistallaties en interne klimaatbeheersing
• hijectie (zout)water of stoom om onttrekking van olie, gas zoutoplossingen te stimuleren
• Injectie van vloeibare en gasvormige afValstoflFen, zoals chemisch alVal of CO2
• Opslag van (bouw)alval in mijnen, cavernes of in stortplaatsen
3.3 Geohazards
Er zijn diverse effecten of risico's van de ondergr'ond op het menselijk handelen:
• Aardbevingen, landverschuivingen en üquefactie
• Overstromingen ten gevolge van natuurlijke grondwaterstijging
• Verdrogingen ten gevolge van geringe regenval
3.4 Geo-enviroiunent
Diverse effecten/risico's bedreigen ook de natuurlijke aardse systemen:
• Bodemdaling, verzakkingen en overstromingen ten gevolge van het winnen van grondstoffen of ondergr'ondse bouwactiviteiten
• Droogte ten gevolge van overmatige onttrekkingen
3.5 Duuiïaam beheer
Teneinde naar een duui7:ame relatie tussen natuurlijke systemen in de ondergrond en
socio-economische systemen te komen dient de ondergrond verstandig beheerd te worden.
Het is van groot belang dat de toestand van de aardse systemen, zowel i n het verleden, het
heden als in de toekomst bekend is. D i t wordt veelal vastgelegd in ruimtelijke gegevensbestanden en interpretatieprogr-ammatuur. Tevens dient er liennis omtrent de aardse processen te zijn teneinde voorspellingen te kuimen doen over effecten van menselijk handelen.
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Dit wordt veelal vastgelegd in simulatie-programmatuur.
Het is van groot belang dat de verantwoordelijke instanties, overheden, semi-overheden en
industrie, goed geïnformeerd zijn, dat de 'workflow' van de geo-informatie voorziening
effectief en efficiënt plaatsvmdt.
4. Geomatica als vakgebied
4.1 Overzicht
Steeds meer aardwetenschappelijke werkzaamheden worden ondersteund door computerprogrammatuur. Ook onderzoek en ontwikkelingen krijgt mede via computerprogrammatuur gestalte. Zeker in de toepassingssfeer worden steeds minder papieren gegevens gebrurld maar digitale gegevensbestanden en geen algoritmen meer maar programma's waar
deze kennis ingebakken is. De gebruikte geo-programmatuur kan gi'olweg i n een aantal
categorie'n van IT-systemen opgesplitst worden, zoals weergegeven in figuur 2.
Specifieke ondersteuning van de geowetenschappelijke werkzaamheden gebeurt door middel van obseivatie, interpretatie, simulatie en met behulp van decision support software.
Daarnaast zijn het beheer van geowetenschappelijke informatie, de visualisatie van deze
gegevens eh de stroomlijning van de werkprocessen (workflow) van gr-oot gemeenschappelijk belang.
De verschillende categorie'n van U-systemen worden i n de volgende paragrafen behandeld, enerzijds aan de hand van concrete projecten, die de afgelopen jaren bij het NTTG-
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TNO hebben plaatsgevonden, en anderzijds door aan te geven welke onderzoeksonderwerpen zich op dit moment in de eerste fasen van de technologie-levenscyclus bevinden.
4.2 Geo-informatie management, workflow en visualisatie
Het goed beheren van digitale geowetenschappelijke rnfoiTnatie is essentieel aangezien
deze in vele projecten benodigd zijn en door vele personen gebruikt worden. De ver-zamelingen informatie, die beheerd worden, komen overeen met de IT-systemen die de informatie creëren:
• observatiegegevens omvatten o.a. geofysische metingen of metmgen aan (monsters en)
boorgaten. I n Nederland betreft dit bijvoorbeeld 400.000 boringen en sonderingen.
Verder is Nedereland bijna volledig met seismische meetcampagnes bedekt.
• interpretaties zijn geologische, geohydrologische kaarten. Diverse karteringen hebben
plaatsgevonden of vinden plaats resulterend in geologische, geohydrologische kaarten en
profielen
• simulatiegegevens zijn voorspellingen van gr-ondwaterstanden, bodemdalingen en dergelijke. Deze worden nog niet in bestanden opgeslagen.
• beslis ondersteunende informatie is bijvoorbeeld de funderingsdiepte kaarten o f kwetsbaarheidkaarten voor vervuiling. Naar deze informatie komt steeds meer vraag.
Veel van deze informatie is niet confidentieel en wordt door het NITG-TNO verzameld,
beheerd en aan derden (landelijke instituten, provincies, waterschappen, ingenieursbureaus en industrie) ter beschikking gesteld tegen distiibutiekosten.
De opslag en het beheer van deze geo-informatie maakt een sterke ontwikkelmg door van
papieren naar files, relationele databases, multimedia databases. De mate en wijze van toegankelijkheid van de geo-informatie verandert eveneens, van uitleen van papier tot uitwisseling van files op CD-ROMÖs, floppies en via emaU tot dnecte toegang in client/seiver
applicaties via interne netwerken, modems en hitemet.
Op het gebied van visualisatie verschuiven de mogelijkheden van I D naar 2D (kaarten en
profielen), 3D (3D fly-through, virtual reality) en 4D (movies, virtual reality). Om de werkprocessen te stroomlijnen wordt steeds meer gebruik gemaakt van workflow management
software, die de geowetenschappelijke werkzaamheden en gebruikte IT-hulpmiddelen
organiseren.
h l het NITG-TNO zijn diverse projecten op dit gebied i n het verleden uitgevoerd:
• de realisatie van de databank Nederlandse ondiepe ondergrond, waarin diverse geowetenschappelijke gegevens opgeslagen, beheerd, gevisualiseerd en gedistribueerd kunnen
worden. D i t systeem is gebaseerd op een relationele database (Oracle) en Geografische
Infor-matie Systemen (ESRI, Smallworid).
• de realisatie van een databank van de diepe ondergrond (olie en gas), gerealiseerd op
basis van de Finder database systeem (Oracle, Scliluniberger) en GIS Systemen (ESRI en
Schlumberger). Het werkproces wordt hier sterk gestroomlijnd met behulp van workflow
management functionaliteit.
• standaardisatie van gegevensmodellen voor verschillende branches
Het huidige onderzoek en ontwikkelingen richten zich op het toepassen van technieken
op het gebied van:
• opslaan van multimedia informatie (teksten, plaatjes, modellen, video's, etc.)
• opslaan van 3-dimensionale r-uimtelijke infomatie i n relationele en miltimedia databases
• toegangsprogrammatuur voor de database met geowetenschappelijke gegevens voor
Intranet (intern). Extranet (intern en vaste klanten/leveranciers) en Internet (publiek)
a beveiliging van de toegangsprogr-ammatuur
• gebi-uikersgooep specifieke software-insteUingen en data-profielen (data warehousing)
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4.3 Aardobservatiesystemen
Bij obseiyatiewerkzaamheden speelt geomatica, c.q. instrumentatie en software voor de observatie van aardse systemen, een belangrijke rol. Met name de telemetne en sensoilechniek,
zoals bijvoorbeeld toegepast in diverse observatie-instrumenten, 'high performance networking and computing' (HPCN), zoals van belangvoor het verwerken van de continue enorme stroom van meetgegevens van satellieten of vaste en mobiele obseivatie stations.
L l het NITG-TNO zijn diverse projecten op dit gebied uitgevoerd:
• het ontwikkelen van geo-elektrische meetapparatuur GEA-54 (jaren 80). D i t meetsysteem
kende nog relatief weinig software, gezien de mogelijkheden van de chips in die tijd
• het ontwikkelen van een seismisch meetmstrument S U M M I T (begin jaren 90). Hierbij
speelden met name telecommunicatieprotocoUen, snelle opslag van grote hoeveelheden
data i n de opnameboxen, veldcomputer en tapes en in-field processing een rol
• het ontwikkelen van telemetrische gr'ondwater monitoring netwerken (eind jaren 90).
Hierbij spelen dezelfde problemen als bij de S U M M I T een rol en daarbij de behoefte
om de informatie dir-ect in data bestanden op te slaan en via Internet op veilige wijze
toegankelijk te maken
De ontwikkelde instrumenten en ingebouwde software is telkens verschillend. Toch blijken
er tenigkomende patronen i n te zitten betreffende de real tune communicatie protocollen,
telecommunicatie performance, gegevensopslagtechnieken. De programma's zijn i n C,
C++ respectievelijk Java geschreven.
Gezien de steeds grotere mogelijkheden op het I T gebied (kleinere sensoren, grotere communicatie-bandbreedte, opslag en processorcapaciteit), vindt er continu onderzoek plaats
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op het gebied van de obseivatietechnieken. De volgende iimovatieve ontwildelingen zijn
te veiwachten:
• koppeling (D)GPS met meetinstrumentatie
• multisensor opnames
• on line toegang tot meet- en satelliet-informatie
4.4 Interpretatiesystemen statische en dynamische aarde
Bij de inlerpretatiewerkzaamheden
worden interpretaties of modellen van het statische of
dynamische aardse systemen uit meetgegevens afgeleid. Hierbij wordt de aarde naar verschülende aspecten, zoals de vloeistof-fase (grondwater, olie, gas) of vaste stoffase (lithostratigrafisch, aquifer/tard) gekarakteriseerd. I n dit proces spelen interpolatie-technieken,
patroonherkeiuiingstechnieken, zoals neurale netwerken en genetische algoritmen, en
1,2,3,4 en n-dimensionale geometrieën en topologieën een belangrijke rol.
Op dit moment zijn er standaard werkwijzen eu geo-applicaties in gebruik voor interpretaties. Voorbeelden zijn petrofysische en seismische werkstations (Schlumberger), gridden
en contourenprogrammatuur (Surfer, Zycor), REGIS (NETG-TNO, Esri).
De interpretatie ontwikkeld zich steeds meer in de richting van 3D en 4D interpretaties.
Hieivoor wordt veelal Gocad gebruikt, ontwikkelt aan de Universiteit van Nancy 4D interpretatie is van belang bij het interpreteren van monitoringmformatie (grondwaterstanden)
en repeterende geofysische surveys (4D seismiek), waarbij vloeistof kwantiteit- en kwaliteitveranderingen in de ondergrond vastgesteld en gevolgd kunnen worden. D i t is nog onderwerp van onderzoek.
4.5 Sinuilatiesysteinen aardse processen (verleden en toekomst)
Bij de simulatiewerkzaainheden
worden op basis van kennis over de aardse processen
numerieke berekeningen uitgevoerd die de toestanden van aardse systemen in de toekomst
kunnen berekenen. Deze berekeningen dienen gestuurd te worden door middel van calibratie met historische meetgegevens en algemene kennisregels over de processen. Hierbij
spelen bijvoorbeeld numerieke emdige elementen en eindige ditferentie technieken en
bayesiaanse inversietechnieken een belangrijke rol.
Op dit moment zijn er diverse modelprogramma's ui gebruik voor de simulatie van stroming van vloeistoffen door de ondergrond (o.a. Modflow voor grondwater, Eclipse voor
Olie en gas) en de simulatie van bewegingen en veivormingen i n de ondergrond (DIANA,
Gocad, Plaxis, IVI-series). Deze programma's zijn geschikt om voorspellingen te doen over
de effecten van vloeistofdynamische en geomechanische op bijvoorbeeld de menselijke en
de geologische tijdsschalen.
Een van de belangrijke ondeiwerpen van ondei-zoek en ontwikkeling zijn de gekoppelde
vloeistofdynamische en geomechanische processen, bijvoorbeeld de samenhang tussen
het onttrekken van vloeistoffen aan de bodem en bodemdaling. Een ander onderwerp is
de mogelijklieid om sterk niet lineaire processen te simuleren, zoals kruip en breukvorming
in gesteenten.
4.6 Decision support systemen
Bij decision support werkzaamheden wordt informatie over de aardse systemen veiwerkt tot
beslisinformatie, relevant binnen een bepaalde contekst voor belanghebbende partijen.
Voorbeelden zijn: een kaart van de delfstoffen in Nederiand in verband met vergunningen
of een overzicht van geproduceerde delfstoffen, omgerekend naar Staatsopbrengsten.
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Veelal komen hier statistische technieken bij kijken, in verband met aggr'egatie van gedetailleerde gegevens naar kengetallen en indicatoren.
Operationele voorbeelden
Voorbeelden van beslis ondersteunende systemen zijn GIS systemen waarmee 1,2 dimensionale evaluaties van verschülende modeUen geïntegreerd uitgevoerd kumien worden, bijvoorbeeld netwerksimulaties-programmatuur, 2D spatiele analyses en dergelijke. Zo kunnen er, bijvoorbeeld op basis van üthologische kaarten en grondwaterkaarten tezamen,
kaarten gemaakt worden die de funderingsdiepte geven voor gebouwen met een bepaalde
belasting.
Andere beslisondersteunende systemen betrekken ook de economische aspecten als beslisinformatie, zoals het olie en gas exploratie- en productiesysteem dat in ontwikkeling is. Op
dit moment vindt i n dit veld veel onderzoek plaats naar het werken met onzekerheidsmarges ui de beslisondersteunende softwarehulpmiddelen, zoals decision trees, score cards
software.
Steeds meer worden de procesinformatie en de belangrijkste aspecten en criteria van beslissingen geïdentificeerd en als kennis bewaard. Kennismanagement is van groot belang
voor een lerende organisatie.
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5. Conclusies
Uit voorafgaande blijkt dat geo-informatica of geomatica een belangi-ijk gebied van onderzoek en ontwiklceling is. D i t is zeker binnen het NTTG-TNO het geval, maar ook bij diverse overheden en industrieën.
Geo-informatica is een interdisciplinair vakgebied, waar soms de aardwetenschappen voorop lopen i n de voortgang in ondeiYoek en ontwikkeling en dan weer de wiskunde en informatica. I n het algemeen zijn de ontwikkelingen stormachtig, met name vanwege de snel
groeiende mogeüjkheden van de informatica.
Door een gerichte inspanning op dit gebied te plegen ontstaan steeds meer nuttige toepassingen en producten voor uitvoerende partijen in de maatschappij, c.q. industrie, overheid en NITG-TNO.
Het is aan te bevelen om in de Nederiandse onder-zoekswereld geomatica als één van de
aspecten van de ruimtelijke wetenschappen voldoende ruimte te geven.

BIOLOGIE IN D E ARCHEOLOGIE
door
C C . Bakels

Een grote opgi-aving zonder één of enkele biologen in het team is tegenwoordig bijna
ondenkbaar. Dat vinden we tenminste in Nederland. Bij de archeologie rond gr-ote infrastructurele werken, zoals de Betuwelijn, zijn zij zelfs bij de planning vooraf betrokken. Wat
doen zij? Ten eerste leveren zij een bijdrage aan de reconstr-uctie van het vroegere milieu
en de invloed van de mens daarop. I n de tweede plaats, en die is tegenwoordig zeker zo
belangi-ijk, bestuderen zij de voedselvoorziening.
1. De reconstructie van het milieu
Het milieu wordt ontleed in vier componenten, te weten substraat, klimaat, vegetatie en
dierenwereld. AUe vier zijn aan verandermg onderhevig en aUe vier moeten voor elke fase
uit ons verleden gereconstrueerd worden. De studie van het substraat, dat wü zeggen de
geologische ondergr'ond, de bodemvorming daarin, het reüef en de hydrologie laten biologen over aan geologen, lysisch-geografen en bodemkundigen. Zij gebruiken wel gaarne
hun resultaten.
Aan de reconstnictie van het kümaat leveren zij een substantiëlere bijdrage. D i t gebeurt via
de omweg van de dieren- en plantenwereld. Elk levend organisme stelt bepaalde eisen aan
het klimaat. Als hieraan niet voldaan wordt, ontbreekt de betreffende soort. Zo komen i n
het huidige Denemarken geen Europese moerasschüdpadden voor. Deze dieren laten hun
eieren door de zon uitbroeden en dat lukt aüeen bij een gemiddelde juli-temperatuur van
18°C. Ook gr-oeit er i n Denemarken geen maretak. Daaivoor is het 's zomers net iets te
koud. Toch worden er fossielen van de schildpad en stuüineelkorrels van de maretak in
7000 jaar oude Deense sedimenten gevonden, hetgeen betekent dat ze toen wèl voorkwamen. De conclusie moet luiden dat het toen 's zomers warmer was dan nu. Het verschü
Ugt i n de orde van één a anderhalve graad.
Een andere bijdrage wordt geleverd door de studie van jaarringen i n bomen. Wanneer
bomen goede groeü<:ansen krijgen, leveren zij dikke jaarringen. Onder slechte omstandigheden zijn de ringen dun. Het hangt van de regio en het substraat af of de temperatuur
dan wel de neerslag de beperkende factor is. Ook doet de concurrentie met andere bomen
ertoe. De mteipretatie is daardoor wel eens moeilijk, maar als de bijkomende factoren
enigszins in te schatten zijn, biedt jaarringanalyse goede mogelijkheden.
De hoofdtaak voor biologen ligt echter bij de reconstructie van de vegetatie en de fauna.
De vegetatie wordt voornamelijk bestudeerd via subfossiele stuifmeelkorrels olwel pollen.
De studie van zaden en hout levert een aanvulling. Stuifmeelkorrels zijn om vier redenen
buitengewoon prettige fossielen. Ten eerste bestaat de buitenwand uit organische stotfen
die zeer moeüijk afbreekbaar zijn. Onder zuurstofloze omstandigheden, bijvoorbeeld onder
water, blijven zij eindeloos bewaard. Ten tweede heefl: elke plantenfamüie, of geslacht, vaak

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 76. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde 'Düigentia' te 's-Gravenhage op 13 oktober 1997.
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Figuur 1. Voorbeelden van stuifmeelkorrels. Links hibiscus, rechts hazelaar
ESM foto's Rijksherbarium, Leiden. Maatbalkjes respectievelijk 100 en 10 m.

ook de soort, zijn eigen vorm van pollenkorrel (Figuur 1). Zij zijn dus determineerbaar.
Voorts worden er per jaar, per plant, zeer
veel korrels geproduceerd, dit in tegenstelling tot, bijvoorbeeld, boomstammen. Tenslotte worden zij vèr van de ouderplant verspreid, zodat zij ook aangetroffen kunnen
worden op plekken waar de betreffende
plant niet groeit. Men spreekt niet voor niets
van stuifmeel.
Elk jaar vallen er stuifmeelkorrels op een
levend veen of zinken naar de bodem van
een meer. De pakketten veen of sediment
worden elk jaar dikker. I n de loop van de tijd
levert dit een stratigi-afie op van stuifmeel,
verpakt in anaerobe lagen (Figuur 2). Bemonstering van die lagen door middel van
een boring levert het materiaal voor een
vegetatiegeschiedenis. De onderste niveau's
representeren de oudste plantengroei. Naar
boven toe wordt de verzameling pollen
steeds jonger. Datering met behulp van de
14C-analyse geeft de lagen hun werkelijke
plaats in de tijd. Het stuifmeel wordt uit het
sedünent of veen geïsoleerd door middel van
een reeks chemische bewerkingen met logen
en sterke zuren. Daarbij worden alle andere
componenten, zoals humuszuren, kalk, zand
en cellulose opgelost en weggeëtst. De pollenwand is voldoende resistent om chemisch
geweld, zelfs een behandeling met 40% HF,
te doorstaan.
De verzameling stuifmeelkorrels uit één sedi-

Figinir 2. Anaerobe sedimentpakketten leveren de gegevens voor vegetatiereconstl^lctles.
Vegetatie 1 brengt stuifineel in de lucht dat
verderop neerslaat in een meer. Dat stuifmeel ligt daar nog, opgenomen in het
bodemsediment, wanneer vegetatie 1 allang
verdwenen is en veivangen door vegetatie 2.
Als gevolg van voortschrijdende sedimentatie
wordt het stuifineel van vegetatie 2 onderdeel van een hoger gelegen laag.
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meiitniveau wordt vertaald in een voormalige vegetatie via modellen die verkregen zijn
door hedendaagse 'pollenregens' te vergelijken met de vegetatie waaruit zij zijn voortgekomen. Er wordt daarbij aangenomen dat de relatie gedurende de, geologisch bezien, korte
periode waar de archeologie mee te maken heeft, niet wezenlijk veranderd is. Op deze
wijze is het mogelijk de vegetatie uit één welomschreven periode te reconstrueren. Een
combinatie van deze reconstructies met de i n de boorkern aanwezige tijdas levert de
geschiedenis van de plantengroei in een bepaalde streek. De methode levert daarmee niet
alleen een aspect van het milieu uit een te bestuderen tijdhorizon, maar geeft bijvoorbeeld
ook inzicht in de ingrepen van de mens op zijn omgeving.
De reconstructie van de fauna geschiedt meestal via skeletresten, al geven pootafdrukken
en uitwerpselen soms ook waardevolle informatie. D i t milieu-aspect is vele malen moeilijker te achterhalen dan de vegetatie. De ooi-zaak is dat handige, veel voorkomende, kleine
fossielen, zoals pollen bij de planten, ontbreken. Slakkenhuisjes of muizenkiesjes kunnen
wel in grote getale aanwezig zijn, maar die leveren alleen informatie over slakken- of muizenfauna's. De interesse van archeologen gaat echter eerder uit naar grote dieren. H u n skeletresten zijn helaas voornamelijk afkomstig uit opgr'avingen en betreffen door de mens bijeengebracht materiaal. Zij vonnen daarmee geen onafhankelijke bron. Zij leveren wel een
soortenlijst, maar deze lijst is afhankelijk van wat men destijds mee nam naar de nederzetting en kan dus onvolledig zijn. Bovendien geven de aantallen skeletresten geen enkele
informatie over kwantitatieve aspecten van de dierenwereld, zoals het aantal edelherten per
hectare bos. Voor dit soort informatie wendt men zich tot hedendaagse situaties, maar deze
hebben het bezwaar dat zij in het geval van voor de mens interessante dieren vaak gemanipuleerd worden. Roofdieren worden uit de buurt van herten geweerd en in moeilijke tijden worden de dieren soms bijgevoerd. Dit levert onnatuuriijke situaties op. Bovendien zijn
voor uitgestoiven soorten zoals de mammoet en het oemmd geen populatiegegevens
bekend. Reconstructies van fauna ki-ijgen daardoor dikwijls een speculatief karakter.
2. De voedselvoorziening
Bij de studie van de voedselvoor-ziening wordt, in tegenstelling tot de hierboven genoemde studie van het milieu, juist wèl gewerkt met materiaal dat afkomstig is uit opgravingen.
De voornaamste bron van plantaardige resten zijn verkoolde resten. Harde, droge zaden en
vruchten zoals graankorrels, gedroogde peulvruchten en hazelnootschalen verkolen in contact met vuur of hete lucht tot determineerbare objecten. Meer waterhoudende delen zoals
knollen of bladeren doen dat helaas niet. Omdat granen en peulvruchten al duizenden
jaren zo'n belangrijke rol i n het menselijk voedsel spelen, althans in de gematigde delen
van liet Noordelijk Halfrond, zijn verkoolde resten toch een belangrijke bron van infor-matie. Zij zijn bijna overal te vinden waar mensen gewoond en gegeten hebben.
Een tweede bron zijn plantenresten die evenals de hierboven genoemde pollenkorrels
onder water bewaard zijn gebleven, bijvoorbeeld i n waterputten of beerputten.
Graankorrels en peulvruchten zijn hier zwaar ondervertegenwoordigd, doordat hun zetmeel en eiwit vergaat en alleen de buitenste laag cellen als een dun velletje overblijft.
Oliehoudende zaden, zoals lijnzaad en raapzaad, maar ook keukenkruiden als karwij en
anijs, profiteren juist wel van deze omstandigheden, evenals diverse pitten. Knollen en bladeren zijn echter ook hier alwezig.
Onder zeer droge omstandigheden blijven planten bewaard als i n een herbarium.
Woestijnstreken leveren de meest bekende voorbeelden, maar interessant materiaal kan
ook tevoorschijn komen uit isolatiemateiiaal van oude historische gebouwen. Middeleeuws roggestro uit overkappingen, compleet met akkeronki-uidflora, blijkt een tot voor
kort ondergewaardeerde bron van informatie.
hidrukken van planten in aardewerk vormen een vierde categorie. Zij ontstaan wanneer bijvoorbeeld gr-aankorrels i n pottenbakkersklei terechtkomen. Bij het bakken van de klei branden de plantaardige delen zelf weg, maar de holtes die zij achterlaten zijn bruikbare negatieven. Afgieten met siliconenrubber levert determineerbare positieven.
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Met deze vier bronnen zijn de voornaamste wel
genoemd. Incidenteel komen resten voor die
door metaaloxiden of zouten zijn geconseiveerd,
of die daadwerkelijk zijn versteend omdat hun
weefsels zijn veivangen door calciumfosfaat.
Ook heeft men soms de beschikking over albeeldingen, maar de botanische herkenbaarheid
daaivan is vaak dubieus. Zij kunnen echter verrassend natuurgetrouw zijn, zoals de wandschilderingen in Romeinse huizen of de weergaven
op HoUandse stillevens in olieverf
Gegevens over de dieren die op het menu stonden komen uit opgegraven botten, tanden, visschubben, schelpen en dergelijke. Ook afbeeldingen kunnen een rol spelen.
Het resultaat van alle determinaties is een
incomplete lijst met ingrediënten. De onderlinge
hoeveelheden zijn nog moeilijker vast te stellen.
Kwantificeren is vrijwel onmogelijk. Bij dierlijke
resten lukt dat nog enigszins. Men kan aantallen
botten herleiden tot Idlogrammen vlees. Bij
andere producten van dierlijke heiicomst zoals
melk en kaas is zulk rekenwerk al niet meer
mogelijk. Bij plantaardige resten luid kwantificeren nooit, en wat ook niet lukt is het berekenen
Figuur 3. Doorboord schouderblad uit
van de verhouding tussen voedsel van dierlijke
Zwammerdain, Romeins.
en plantaardige herkomst.
Wat soms wèl kan is het beschrijven van tussenstadia tussen het ruwe en het gegeten product. Van granen zijn diverse stadia van oogstveiwerking op te sporen. Er wordt gekeken naar de samenstelling van dors- en keukenafval. De daarbij veiwijderde akkeronkruiden geven bovendien informatie over de vruchtbaarheid van de akkers. Bij dieren is na te gaan op welke leeftijd en hoe zij geslacht werden. Ook is soms iets te zien van bereidingsmethoden. Zo wijzen schouderbladen met een
gat erin op het roken van vlees (Figuur 3). Concentraties gebroken mergpijpen kunnen
geïnterpreteerd worden als de resten van een grote pan soep. Voorbeelden van dit soort
overblijfselen komen onder andere uit Romeinse legerkampen.
3. Een voorbeeld van biologie in de archeologie:
bijdragen aan de shidie van de Bandkeramiek.
De dragers van de Cultuur van de Lineaire Bandkeramiek, kortweg Bandkeramiek genoemd, zijn de vroegste voedselproducerende bewoners van ons land. Zij leefden in het
Neolithicum, een tijdperk waarin metaal nog onbekend was. De cultuur is genoemd naar
haar karakteristieke aardewerk. Deze eerste boeren woonden in grote huizen van hout en
leem met lengtes tot 20 meter en breedtes tot 7 meter. Een gemiddeld dorpje bestond uit
zo'n vijf van deze huizen. Op zijn hoogtepunt lövani deze cultuur in gr'ote delen van
Europa voor, van de Dnjestr in het oosten tot het Parijse Bekken in het westen. Hij beperkte zich tot de met loess bedekte gebieden ten noorden van de oost-west lopende gebergten. I n Nederland wordt hij uitsluitend in Zuid-Limburg gevonden en wel tussen 5300 en
4900 V Chr.
De plantengroei van destijds is moeilijk te reconstrueren, doordat in het van nature goed
gedraineerde loessgebied weinig accumulaties van natte sedimenten of veen zijn te vinden
die geschikt zijn voor stuifmeelonderzoek. De meeste zijn bovendien van een te jonge
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datum, want zij zijn ontstaan na de grote
ontbossingen van latere tijd en de daarbij
behorende veranderingen in de waterhuishouding.
De analyses geven een beeld van dichte lindenbossen op de plateau's, teroijl de dalen
een gemengd loofbos droegen met eiken en
iepen. De eerste boeren troffen een vrijwel
ongestoord oerwoud aan. Zij hebben daarin
stukken moeten openkappen voor hun
woonplaatsen en akkers. Bovendien hadden
zij relatief veel hout nodig voor hun grote
huizen en hun vuren. Hout was de voornaamste energiedrager in deze tijd. Toch zijn
deze ingrepen in het landschap slechts vaag
zichtbaar in het pollenbeeld. Kennelijk
waren deze kapactiviteiten nog zo kleüischaüg dat ze nauwelijks traceerbaar zijn. Slechts
op één plek in Nederland zijn zij aangetoond, nabij Kerkrade. Het aangi-enzende
Duitse Rijnland telt er twee en België één.
Figuur 4 toont een deel van het diagram uit
het Belgische Wange. De verticale as geeft de
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Figuur 4. Deel van een pollendiagram uit
Wange, België.

diepte in cm beneden het maaiveld aan en is daarmee de tijdas. De tweede kolom geeft
typen veen aan. De derde geeft de verhouding boompollen (AP) - kiuidenpoUen (zwart) in
percentages. De zeer hoge percentages bomen laten zien dat de omgeving bebost was. De
zwarte balkjes binnen AP zijn trajecten met een 14C-dateiing; de daarbij vermelde ouderdom is in 14C-jaren en dus niet omgerekend i n zonnejaren. De volgende kolommen geven
de percentages van enkele soorten apart, namelijk eik (Q), linde (T), iep (U), es (F) en klimop (H). De letters aan het einde geven aan dat op die specifieke niveau's pollen van grote
weegbree (Pm), graan (C) en smalbladige weegbree (P) zijn gezien. Deze planten gelden als
indicatoren voor de aanwezigheid van de mens. Even voor de 14C-dateiing van 6360 treden er veranderingen i n de cuiven op. De iepen-percentages nemen af en de eiken- en
essen-percentages nemen toe. Dit is de invloed van de bewoners van de Bandkeramische
nederzetting Wange, die zich op 200 m afstand van het boorpunt bevond. De iep werd vermoedelijk gekapt om plaats te maken voor het dorp. De erken zouden daarbij gespaard
zijn, hetgeen resulteert ui een relatieve toename van eikenpollen. Een absolute toename
behoort echter ook tot de mogelijkheden, namelijk wanneer de eiken in het lichter wordende bos beter zijn gaan bloeien. Hetzelfde geldt voor de es. Dit is alles. Van vegetaties
op akkers en erven ziet men niets, op die éne stuffmeelkorrel van de grote weegbree na.
In deze bossen kwamen uiteraard wilde dieren voor. Zoals boven al werd vermeld, valt deze
wilde fauna niet te reconstrueren en doordat de loess in Limburg ontkalkt is, zijn er ook
geen botten bewaard in de opgegraven nederzettingen. Eén nedei-zetting uit het Rijnland
en één nabij Luik m België, beide met toevallig gunstige conseiveringsmogelijklieden, laten
zien dat het grote wild bestond uit edelhert, oerrund en wild zwijn.
De voedselresten beperken zich tot verkoolde plantenresten, een enkele uidruk i n aardewerk en tandglazuur van dieren. De gekweekte gewassen zijn twee primitieve taiwesoorten
(emmertaiwe en eenkoorntaiwe), eiwten, linzen, lijnzaad (vlas) en maanzaad (Figuur 5).
Daarnaast werden producten als appels, sleepruimen en hazelnoten in het wüd verzameld.
De vijf eerst genoemde gewassen hebben hun oorsprong i n het Nabije Oosten. Daar
komen de meeste van onze prehistorische gewassen vandaan. Zij werden samen met het
idee van actieve voedselproductie en de daarbij behorende methoden geïntroduceerd. Een
uitzondering vormt het zesde gewas, het maanzaad. De wilde voorouder van deze plant

34

Diligentia

komt niet in liet Nabije Oosten voor, maar in de streken rond het westelijk bekleen van de
Middellandse Zee. Het ciiltuurgewas moet dus daar zijn ontstaan. Zijn geseliiedenis is nog
onbekend, maar de aanwezigheid in het gewassenpakket van de Zuidlimburgse
Bandkeramiek duidt op contacten met de westelijke mediterrane wereld. Hiermee m overeenstemming is dat maanzaad alleen in het westelijk deel van de Bandkeramische wereld
wordt aangetroffen.
Graan komt het meeste voor. Wat daadwerkelijk gevonden wordt zijn voornamelijk resten
van onvolledig gedorste voorraden en van kaf. Emmer en eenkoorn zijn graansoorten die
twee processen van dorsen nodig hebben. Bij het eerste wordt het stro veiwijderd, bij het
tweede wordt het kaf van de korrels gestampt. D i t laatste proces is nodig omdat het kaf van
emmer en eenkoorn vast zit aan de koiiel. Deze graansoorten zijn, in tegenstelling tot onze
moderne taiwe, niet vrijdorsend. Het gr'aan werd i n het stadium tussen de beide dorsgangen opgeslagen en pas vlak voor de dagelijkse voedselbereidmg ontkaft. D i t wordt althans
aangenomen op gi'ond van de praktijk in gebieden op deze aarde waar deze graansoorten
nu nog verbouwd worden. Kennelijk ging er i n het huishouden nog wel eens iets mis met
het veiwerken van gi'aan, waardoor we dit, nog in het kaf, i n verkoolde vorm, terugvuiden.
Het kaf zelf werd mogelijk als alval verbrand en het weggooien van dit dorsafval gebeurde
op vaste plekken naast de huizen. Het Ugt daar niet geassocieerd met houtskool en werd
dus niet in de haard opgestookt om later met as en kool het huis uitgeveegd te worden.
Aan de tussen het graan en kaf voorkomende akkeronkruiden valt te zien dat de akkers
vruchtbaar waren. Opvallend is dat aUeen resten van hoogopschietende o f klimmende
planten gevonden worden. Daaruit wordt opgemaakt dat men de aren hoog aan de halm
afsneed en dus weinig belangstelling had voor een lange strohalm. Een alternatieve verklaring is dat men eerst de aren oogstte en daarna pas het stro. Van dat stro wordt overigens geen spoor gezien, maar dat kan liggen aan conseiveiingsomstandigheden. Stro verkoolt niet, maar verbrand tot onvindbare as.

9
Figuur 5. Bandkeramische

emmeHanve uit Geleen.
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Het tandglazuur van dieren, het enige element dat ontlealldng overleeft, behoort i n vrijwel
alle determineerbare gevallen tot het rund. Uit de twee bovengenoemde nederzettingen in
het naburige buitenland valt te concluderen dat het rund inderdaad de belangrijkste vleesleverancier was. Daarnaast kwamen enkele varkens, schapen en geiten voor. Wild was i n de
minderheid. Er werd ook vis gegeten, maar de hoeveelheden zijn niet i n te schatten.
Bij de runderen moet men aan grote dieren denken. Zij stonden dicht bij het oerrund en
leken vermoedelijk op het Heckrimd dat tegenwoordig in sommige natuurreseivaten rondloopt. Heckrunderen zijn een soort teruggefokte oemmderen. In elk geval waren de
Bandkeramische runderen groter dan ons huidige vee. Het varken stond ook nog erg dicht
bij het wUd zwijn. Het is trouwens mogelijk dat de runderen en varkens zo nu en dan, al
of niet opzettelijk, met wilde dieren gekruist werden. Bij de schapen en geiten kon dat niet,
omdat er in onze streken geen wilde dieren van deze soorten voorkomen. Zij waren dan
ook van een normaal 'cultuuiformaat'. Overigens wordt op grond van de slachtleeftijd aangenomen dat de schapen nog geen wol leverden en de koeien nog niet voor hun melk werden gehouden. In dat geval zouden oudere dieren de overhand gehad hebben. Er zijn ook
geen aanwijzmgen dat de dieren ooit op stal stonden. Dat hoefde ook niet voor hun
gezondheid. Ze konden rustig buiten blijven. De boeren van de Bandkeramiek leefden in
een tijd waarin het klimaat zowel 's zomers als 's winters wanner was. Maar ook tegenwoordig zouden de robuuste dieren buiten hebben kunnen blijven.
4. Ten slotte
Het bovenstaande heeft iets van het werkterrein van de bioloog i n de archeologie laten
zien. Het is een terrein dat voornamelijk op het gebied van het milieu en de voedselvoorzienig ligt, onderwerpen die dii'ect te maken hebben met het menselijk leven en functioneren. Gegevens betreffende het milieu worden voornamelijk off-site verkregen, zoals dat
in het archeologen-jargon heet. Een site is een plaats waar mensen sporen van hun handelen hebben achtergelaten. Gegevens betreffende de voedselvoorziening worden on-site
verzameld, dat wü zeggen binnen het kader van een opgraving. In het eerste geval kunnen
biologen op zichzelf werken; in het tweede geval functioneren zij binnen een opgravingsteam dat nog vele andere speciahsten omvat. Uiteindelijk moeten alle gegevens geïntegreerd worden binnen één verhaal over een bepaalde fase uit het verieden. Daar komt het
werk en denkwerk van vele mensen bij elkaar.
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D E C H O L E S T E R O L - V E R H O G E N D E F A C T O R UTT K O F F I E B O N E N
door
Rob Urgert en Martijn B Katan
(Deze verhandeling verscheen tevens in j u l i 1996 in het tijdschrift Voeding)

Melding
Nederianders zijn stevige kolTiedruikers; gemiddeld drinken we zo'n 4 kopjes koffie per
dag, en slechts 8% van de volwassenen drinkt geen koffie. Voor het efiect van koflfie op de
gezondheid bestaat dan ook gi'ote belangstelling.
Driekwait van de wereldkoffieproductie bestaat uit Ar'abica-bonen, en het overige deel uit
Robusta-bonen. Ar'abica bonen bevatten op gewichtsbasis 55-66% koolhydraten, 15-18%
lipiden, 11-15% strkstolverbinduigen waaronder cafeïne, en kleinere hoeveelheden zuren,
fenolen, en mineralen. Robusta bonen bevatten meer cafeïne dan Arabica bonen, maar
minder lipiden.
Koffie en coronaire hartziekten
Het efiect van koffie op hart- en bloedvaten is al geruune tijd controversieel, h i 1963 werd
voor het eerst gerapporteerd dat koffiegebrurk een risicofactor zou zijn voor coronaire hartziekten. Andere epidemiologische ondei-zoeken konden dit echter niet bevestigen. Een probleem is dat mensen die veel koffiedrinken vaak ook veel roken; het verband tussen koffieconsumptie en hariziekten was hierdoor moeilijk te ontrafelen. Bloeddruk lijkt voor dit
verband geen rol te spelen, want de invloed van koffie of van cafeïne op de bloeddiiik is
klein.
Koffie en het senuncholesterolgehalte
Begin jaren tachtig werd in Noorwegen een sterk verband aangetoond tussen koffieconsumptie en het serumgehalte van cholesterol (1). D i t verband werd in experimentele studies bevestigd: het stoppen met drinken van koffie veriaagde het serumcholesterolgehalte
met ca 10%, zowel bij mensen met normale cholesterolwaarden als bij hypercholesterolemische patiënten.
Echter, in andere bevolkingen werd geen relatie aangetoond tussen koffiegebrurk en
serumcholesterol (2). De verklaring bleek te liggen in de wijze van koffre zetten. Scandinaviërs bereidden hun koffie van oudsher door gr'of gemalen koffie op te koken met water
en de drank af te gieten zonder een ffiter te gebruiken. Experimenteel werd aangetoond dat
koffie bereid door koffiemaalsel op te koken of te incuberen in water van 93°C het serumcholesterolgehalte ongeveer verhoogde met 10%. Gekookte of geïncubeerde koffie bleek
echter niet langer cholesterolverhogend, als het voor consumptie door een papieiffiter was
gegoten. D i t duidde erop dat de cholesterolverhogende factor uit koffiebonen door het
papierfilter werd tegengehouden.

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 76. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde 'Düigentia' te 's-Gravenhage,op 27 oktober 1997.
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Figuur 1. Het effect van Iwffie-olie op het serumcholesterolgehaJte in een studie met vrijwilligers en ncee met apen. Vrijwilligers kregen 0.03 g koffie-olie per kg lichaamsgewicht gedurende 4 weken ln een placebo-gecontroleerde studie (n=12-16 per groep) (5). Cebus apen (n-16)
kregen 0,18 gplacebo- ofkoffie-olie per kg lichaamsgewicht in een cross-over studie van 2x
7,5 weken, en Rliesus apen (n=6) 0.20 g in een corss-over studie van 2x6 weken (4).

Ook de epidemiologische gegevens vielen nu op hun plaats: het serumcholesterolgehalte
hing wel samen gekookte koffie, maar weinig of niet met gefilterde koflfie.
Identificatie van de cholesterol-verhogende factor
Een belangrijke stap in de identificatie was de bevinding dat gekookte koflfie 1 tot 2 gram
lipiden per liter bevat, tegen frUerkoflfie slechts 0,1 gram. Toediening van 1,3 gram van deze
koflfielipiden per dag aan vrijwilligers veroor-zaakte een stijguig van het serumcholesterol
van 23% (3). Deze toename bleek voornamelijk toe te schrijven aan een stijging van het
atherogene LDL-cholesterol, maar er was tevens een stijging in de nuchtere triglyceriden
in het bloed en een kleine daling in het anti-atherogene HDL-cholesterol. De kwalijke factor uit koffiebonen was dus een lipide.
De vraag bleef, welke koflfielipide verantwoordelijk was. Er was geen diermodel beschikbaar; sommigen vonden dat gekookte koflfie een cholesterolstijging veroorzaakte bij hamsters, maar in andere hamsterstudies werd geen effect aangetoond. Ook de studies met ratten, woestijnratten, konijnen, en zelfs Cebus- en Rliesusapen die dezelfde koffie-olie ki'egen als we hadden gebruikt voor onze studies met vrijwilligers (4) waren niet succesvol. D i t
benadrakt nog eens de beperkingen van het gebruik van proefdieren voor onderzoek naar
voeding en cholesterolgehalte. We moesten ons dus beperken tot het doen van proeven
met mensen.
Koflfieolie bestaat gr'otendeels uit triacylglycerplen (drie vetzuren gekoppeld aan glycerol).
Een paar gram vetzuren per dag heeft nauwelijks effect op de bloedlipiden. Koflfieolie bevat
echter ook 'onvei-zeepbare' lipiden, voornamelijk diterpeenalcoholen veresterd aan vetzuren. Het bleek dat koffie-olie waar deze diterpenen uit waren veiwijderd geen eflfect meer
had op de bloedlipiden (5). Veivolgens vonden we dat consumptie van de twee voornaamste diterpenen i n koflfiebonen, cafestol en kahweol, de serumwaarden van cholesterol en
triglyceriden sterk verhoogden (5), een bevinding die gelijktijdig door een andere onderzoeksgroep werd bevestigd (6). Het was nu duidelijk dat de lipidenverhogende factor uit
koflfiebonen cafestol of kahweol was, of beide.
Robusta olie bevat voornamelijk cafestol met sporen kahweol, terwijl Ar-abica bonen beide
diterpenen in hoge hoeveelheden bevatten. Van Rooij et al (7) vonden dat Robusta-olie het
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serumcholesterol met 11% deed toenemen en Ar-abica-olie met 21%. Wij vonden een stijging van 13% op beide oliën (8). Aangezien Robusta-olie voornamelijk cafestol bevat, lijld
cafestol dus cholesterolverhogend te werken. Of kahweol werkzaam is, kon niet uit deze
studies worden geconcludeerd. Robusta-olie bevat ook wat 16-0-methylcafestol, maar
gehaltes van dit diterpeen zijn laag (zie: diterpenen in koffiemaalsels) en zullen daarom
weüug bijdragen aan het cholesterolverhogende effect van ongefilterde koffie,
Beïnvloeden cafestol en kahweol het lipidemnetabolisnie in de lever?
De lever is de plaats waar een groot deel van het cholesterol dat in het lichaam cuculeert,
wordt aangemaakt en afgebroken, I n onze proeven zagen we dat koffiediterpenen de
seramactiviteit van alanine ammotransferase (ALAT, voorheen SGPT) verhogen - zij het
niet tot onrustbarende hoogte - en die van g-glutaniyltransferase (g-GI) veriagen (5). De
veranderingen gingen voorbij wanneer de toediening van diterpenen werd gestopt, maar gG I vertoonde eerst een opmerkelijke 'rebound' stijging. Deze effecten kunnen wijzen op
een veranderde homeostase in de levercel bij toedienüig van koffiediterpenen.
Hoe zit het met het 'chronisch' consumeren van koffiediterpenen? Noorse kookkoffiedrinkers hebben lagere g-GF waarden dan filterkoffiediinkers, maar het verschü in ALAT bleek
vrijwel nihü (5). Het effect op ALAT zou dus zelfs bij voortdurende consumptie van voorbijgaande aard kunnen zijn. Het serumcholesterol is wel verhoogd is bij kookkoffiedrinkers,
en de effecten op de lever en op de bloedlipiden lijken daarom niet per se gekoppeld te
zijn.
Hoe de koffiediterpenen wel werken is onbekend. U i t in vitro onderzoek bleek dat koffiediterpenen mogelijk de activiteit van LDL-receptors onderdrukken, maar meer onderzoek is nodig om hier definitieve uitspraken over te kunnen doen. Het tijdsverioop van de
klinische effecten van cafestol en kahweol zal eveneens in verder onder-zoek beücht moeten worden.
Diterpenen in koffiemaalsels
Robusta bonen bevatten minder cafestol dan Ai'abica bonen en bevatten vrijwel geen
kahweol. Aangezien koffiedrinkers in Noord-Europa en de Verenigde Staten de smaak van
Ai-abica prefereren, wordt het aandeel van Robusta bonen in melanges zo klein mogelijk
gehouden. Het cafestolgehalte in commercieel verki-ijgbare koffiemaalsels verieert daarom
weinig (9). Gemiddeld bevatten deze koffiemaalsels op gewichtsbasis 1% diteipenen, waar-

Figuur 2. Structuur van de voornaamste diteipenen uit koffie. Tijdens het roosteren van de.
bonen ontstaan voorts nog kleine hoeveelheden gerelateerde verbindingen door vorming van
een C15,16 dubbele binding onder eliminatie van water
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Figuur 3. Hel voorspelde effect op het senuncholesterolgehalte bij dagelijkse consumptie van
5 koppen koffie per dag De stippen geven individuele,en de staven gemiddelde gehalten weer
van de koffiemonsters verzameld in landen waar de betreffende soort populair is. De schattingen van het effect zijn gebaseerd op de obseivatie van Weusten-van der Wouw et al (5) dat
iedere 10 mg cafestol per dag het senuncholesterolgehalte verhoogt met 0.13 mmollL

van 49% cafestol, 47% kalweol, en 3% 16-0-methylcafestol.
Er is gesuggereerd dat het drinken van gedecafeïneerde koffie het serumcholesterol zou
verhogen of zelfs tot een hoger risico op hart- en vaatziekten leidt. Wij vonden echter gelijke hoeveelheden diterpenen in maalsels van cafeïnehoudende en van gedecafeïneerde
bonen (9), wat de veronderstelde relaties niet ondersteunt.
Het effect van verschillende koffiedranlien op het cholesterolgehalte
Gebaseerd op de resultaten van onze proeven met koffie-olie, schatten we dat iedere tien
mg cafestol (plus een vergelijkbare hoeveelheid kahweol) geconsumeerd per dag het cholesterolgehalte met 0.13 n u n o l / L doet toenemen (5). Echter, een gr'oot deel van de diterpenen in ongefilterde koffie is aanwezig in zwevende koffiedrab (9), waaivan de beschikbaarheid nog onbekend was. In een experiment vonden we dat dagelijkse consumptie van
8 gram koffiedrab (ca 40 mg cafestol en 50 mg kahweol) het serumcholesterol verhoogde
met 14%, ten opzichte van een controlegroep (10). Koffiediterpenen bleken dus goed absorbeerbaar uit zwevende kofïïedeeltjes.
Vervolgens verzamelden we verschillende soorten koffiedrank in de landen waar de
betreffende soort populair is. Kenmerkend is de grote spreiding aan diterpeengehaltes
onderiing, maar ook voor iedere ongefilterde soort apart. Gekookte koffie uit Scandinavië
bevatte gemiddeld ca 3 mg cafestol en 4 mg kahweol per kop van 150 m l (9), een hoeveelheid die het serumcholesterol bij dagelijkse consumptie naar schatting verhoogt met
0.04 m n i o l / l . D i t komt goed overeen met de bevindingen in Scandinavische onderzoeken.
Turkse koffie (verzameld in Griekenland en Turkije) en cafetière-koffie bleken eveneens rijk
aan cafestol en kahweol. I n Israël, waar veel Turkse koffie gedronken wordt, hebben koffiedrinkers inderdaad hogere cholesterolwaarden dan niet-diinkers. D i t is nog niet i n experimentele studies bevestigd.
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In Italië zijn moklca-koffie en espresso-koffie de meest populaiie koffiedranken. Ook hier
zijn hogere üpidenwaarden bij koffiedrinkers gerapporteerd, maar inteiyentie-studies hebben deze relatie niet bevestigd. De bereidingswijze van espresso resulteert in hoge concentraties cafestol en kahweol (9), maar door de kleine consumptie-eenheid (ca 25 milliliter) zijn de hoeveelheden per kop niet hoog. Matige consumptie van espresso o f mokka
lijlrt daarom een veiAvaarioosbaar effect te hebben op serumlipiden en het risico op coronaire hartziekten.
Gepercoleerde koffie bevat vrijwel geen diterpenen (9). In een percolator wordt de koffie
rondgekookt door het maalsel. Mogelijk filtert het maalsel zelf de diterpenen uit de drank.
Tot voor kort waren percolators populair in de Verenigde Staten van Amerika, maar onze
analyses suggereren dat de verschuiving naar filterkoffie in de VS geen effect heeft gehad
op het risico van hart- en vaatziekten.
Tot slot, instant- of oploskoffie bevat eveneens weinig koffiediterpenen (9). De verwachte
effecten van oploskoffie op de bloedlipiden zijn dus minimaal, wat in overeenstemming is
met de resultaten van inteiventie-proeven.
Conclusies
Koffiebonen en sommige soorten koffiedrank - maar niet de gebruikelijke dranken die
gemaakt worden met een papieifilter of oplosbare koffie - bevatten de diterpenen cafestol
en kahweol. Cafestol en kahweol verhogen de concentratie van cholesterol en triglyceriden
in serum. De stijgingen zijn van voorbijgaande aard als de toediening van diterpenen wordt
onderbroken. Diterpenen lijken bovendien een licht effect te hebben op de integriteit van
de levercellen, maar het is nog onbekend of deze effecten samenhangen. Het verdient aanbeveling om mensen die veel koffie gebraiken en die een verhoogd risico hebben op hartziekten te adviseren voornamelijk koffiedranken met lage gehaltes aan diterpenen te consumeren.
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TECHNOROTl
door
C . le Pair

In de beschaafde wereld zit het meeste kapitaal m asfalt en beton, niet in verzekeringsmaatschappijen, in banken, in high tech bedrijven, in scholen of in musea. Toen iemand
dat tegen mij zei, was ik geschokt, omdat ik daar nog nooit aan had gedacht.
Een zelfde soort schok kiijg je als je je bedenkt welke rol de techniek i n de samenleving
speelt en hoe weinig dat uit de kroniek blijkt.
Velen kermen de voordracht van CP. Snow,2 waarin hij betoogde dat er een kloof bestaat
tussen alfa's en gamma's aan de ene kant en bèta's aan de andere. Zijn obseivatie werd
gemeengoed. Snow beperkte zich tot geleerden. H i j suggereerde bovendien dat er bij de
bèta's i.h.a. nog wel enige kennis te vinden is van geschiedenis, muziek, taal- en letterkunde, kunst en geesteswetenschap i.h.a., maar dat van reciprociteit bij de andere groep nauwelijks iets te bekennen is.
Enkele jaren geleden hebben Jansz en ik geprobeerd te laten zien dat Snow's kloof breder
en dieper is. Hij verdeelt in feite de hele samenleving en verstoort ons begrip van het verloop der geschiedenis.3 Bekijk bijvoorbeeld eens op een willekeurige dag, de voorpagina
van onze meest toonaangevende krant, NRC/H'bld. Ik nam die van 5 april 1995. Geen van
de onderwerpen op die bladzijde heeft ook maar iets te maken met techniek. Het gaat uitsluitend over vragen als: wie is de baas van wie; wie wüit aan ki-acht; wie verdient en wie
verliest; wie steunt wie, wie valt wie af enz. Zelfs de aanschaf van de apache-helikopters
werd behandeld in termen van wie is voor en wie is tegen en wat kost het. Wij zijn daar
aUemaal zo aan gewend, dat het niemand opvalt. Maar goed bekeken is het toch vreemd.
Want als wij de wereld om ons heen vergelijken met die van 1945, of die van 200 jaar geleden, dan is de conclusie onvermijdelijk: de wereld is dramatisch veranderd en dat niet door
de politiek, maar door de techniek!
De mensen die zich met de kermis van de techniek, dat is de technologie, bezighouden
zijn de technologen. Zij worden soms techneuten genoemd. Dat doet mij denken aan een
voorval i n onze geschiedenis.
Toen de edelen landvoogdes Margaretha naderden fluisterde Bariaymont, een van de hoveImgen met nogal luide stem 'lis ne sont que des gueux'. Dat was niet vriendelijk bedoeld,
maar de watergeuzen maakten er een eretitel van. De anonieme bedenker van de naam
'techneut' had veel met die Bariaymont gemeen, niet het minst doordat ook zijn bedenksel een erenaam werd. Een techneut is inventief, hij creëert. H i j bedenkt nieuwe dingen,
dingen die nog niet eerder bedacht zijn. Kortom hij schept kennis, operationele kennis.
Het verhaal van Snow, hoewel al 30 of 40 jaar oud is nog steeds erg de moeite waard. Wij
hebben alleen kritiek op een onderdeel. H i j zegt dat wij met een nieuw, alsmaar sterker
wordend, verschijnsel te doen hebben. Die gedachte stoelt op de bewering dat er vroeger
universele geleerden zouden zijn geweest. I k ben zo vrij het op dat punt met hem oneens
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te zijn. De Idoof is van alle tijden. H i j is er de oorzaak van dat de bèta's en a fortiori de
ingenieurs buiten de geschiedenis staan. De maatschappelijke waardering van techniek en
zijn beoefenaren kent zijn ups en downs. Ik meen de laatste jaren een nedeiwaartse trend
te bespeuren, die ik in de titel van dit verliaal heb aangeduid met 'technorot' naar analogie van de bekende betonrot een verschijnsel dat net als de iepziekte de gemoederen flink
bezighield. Hopelijk komt de technorot evenzeer in de belangstelling, zodat er wat aan
wordt gedaan.
Er is de laatste decennia in enkele uithoeken van de geschiedwetenschap wat belangstelling ontstaan voor andere bronnen dan uitsluitend geschreven teksten. Een pionier op dat
gebied was Lynn White. Hij integreerde archeologie ui zijn middeleeuwse geschiedschrijving en verkreeg opmerkelijke resultaten. Een andere exponent van deze stroming is Jean
Gimpel. Hun werk heeft ertoe geleid dat onze Idjk op de Middeleeuwen drastisch is veranderd. Die tijden blijken heel wat minder duister dan men ons vroeger heeft doen geloven. Maar echt populair is de studie van artefacten als bronmateriaal nog niet bij de schriftgeleerden. Toen enkele jaren geleden de regering toestemming gaf aan een gr'oep amateurarcheologen om opgr-avingen te doen bij ons eigen Loevestem, kwamen een twintigtal
afstudeerders, promovendi enz. in actie. De meesten van hen waren bèta's en dat waren
ook de volhouders. De enige historicus in het gezelschap is bij mijn weten tijdens het
onder^zoek nooit ter plekke geweest.
Illustratief voor de manco's in de ki-oniek is de geschiedenis van Vitruvius. Die leefde en
werkte ten tijde van de Romeinse keizer Augustus. H i j schreef o.a. een tiental boeken. In
1414 werd hij 'ontdekt' door de Italiaanse humanist Poggio. Die gaf hoog van hem op en
sindsdien werd hij een van de peilers van de Renaissance. 14 eeuwen onzichtbaar, zo lijkt
het. Verioren gegane kermis die door Poggio tot nieuw leven werd gewekt. Renaissance!
Alleen... Vitruvius was helemaal niet vergeten in de Middeleeuwen. Vandaag de dag zijn
er nog meer dan 50 complete exemplaren van zijn boeken, die - en nu komt het - gekopieerd zijn tussen de 10e en de 14e eeuw! Het aantal fi'agmenten dat bewaard is gebleven,
is daaivan een veelvoud. Middeleeuwse ingenieurs kenden Vitruvius wel degelijk.4 Hij was
alleen maar onbekend onder de filosoferende momiiken die zich met godsdienst, recht en
andere vakken van de geest, bezighielden. En zij schreven de geschiedenis.
Middeleeuwse ingenieurs waren een bezig volkje net als hun collega's van vandaag. Ook
stonden zij in hoog aanzien en konden zich grote vrijheden permitteren. Als de behandeling van de heersers in Engeland hen niet beviel, begaven zij zich naar Duitsland om daar
mijnbouw te bedrijven. Hun kunde werd goed beloond. Er was in de Middeleeuwen een
grote penetratie van nieuwe technologie in de maatschappij. Ook de beduchtheid voor de
gevolgen bestond toen al. Augustinus heeft er indringend tegen gewaarschuwd. Technology
assessment' is eerder van gisteren dan van vandaag.^ De eerste anti-pollutie wetgeving
waarvan ik weet heb, dateert van 1307. Het betreft een koninklijke proclamatie tegen het
gebruik van steenkool uit zee in Londen.
De watermolen als krachtbron, al in de eerste eeuw voor Christus door Strabo beschreven,
kwam in de Middeleeuwen pas echt in zwang. De verspreiding was formidabel, h i het
departement l'Aube stonden 14 watermolens üi de 11e eeuw, 60 in de 12e en meer dan
300 in de 13e. Aan het eind van de 11e eeuw waren er in Zuidoost Engeland al 5624 watermolens die naar schatting ca. 50 gezinnen elk te bedienen hadden. Een molen deed ongeveer het werk van 40 man i n continudienst. U ziet, wat een geduchte manki'acht het gemiddelde gezin daardoor extra ter beschikking kreeg. In bepaalde streken van Europa was tengevolge van de introductie van nieuwe landbouwtechnieken voedsel in overvloed aanwezig. En de hygiëne in die 'donkere eeuwen' was beduidend beter dan een paar honderd
jaar later. De kennis van Vitruvius en veel van zijn Romeinse collega's was dus helemaal
niet verloren, alleen de bronnen die historici raadplegen, repten er niet van. Het aardige is,
dat Vitruvius zelf al zag dat de techniek onzichtbaar dreigde te worden. H i j spoorde zijn
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leerlingen en collega's lierhaaldelijk aan om goed Latijn te schrijven en de filosofen te
lezen, omdat zij zonder dat geen aanzien zouden hebben! Ook zijn latere collega Leonardo
da Vinei beklaagde zich erover dat liij niet in tel was bij de intellectuelen.
Dat was vroeger zult u wellicht zeggen? Wel, in 1991 besprak ik met de toenmalige voorzitter van onze Koninklijke Akademie van Wetenschappen de betrekldngen met het Forum
voor Wetenschap en Techniek. Lüj meende dat dat niet in de Akademie past 'omdat het
niet uit geleerden bestaat'(!) Driekwart van de Forum leden zijn hoogleraar of waren dat.
De helft zijn de research managers van Nederlandse bedrijven.
Zilsel zegt: 'de moderne natuuiwetenschap danld zijn ontstaan aan het bijeenkomen van
twee maatschappelijke groepen die voor 1600 door een barrière van sociaal vooroordeel
en sociale afstand van elkaar gescheiden waren: die van de Latijn schrijvende, academisch
geschoolde, in logisch denken en theoretische reflectie geoefende maar op hoUe abstracte scholastiek geconcentreerde elite, en de in de landstaal zich uitende, grotendeels op
vuistregels vertrouwende maar wel aldus alleriei natuuiwetten op het spoor komende, creatieve top van de plebeïsche ambachtslui.' Alweer die bevestiging van de alphawaarden:
plebeïsch tegenover elite! Ik vermoed dat veel ingenieurs die politici en generaals hielpen
om hun ooriogen te winnen, meer in aanzien stonden dan reeksen arme monniken, die
het woord 'plebeïsch' neerschreven in documenten die door latere historici werden gelezen. Mooie voorbeelden van veiwaariozing door eigentijdse historici van de informatie
besloten in de techniek vind ik in het boekje van J. Huizinga: 'Nederiand's beschaving in
de 17e eeuw' dat helemaal handelt over de opbloei van de lage landen; 176 bladzijden! Op
blz 106 staat de enige passage over de techniek, daar staat: 'Er moet overigens m onze
schets veel onaangeroerd blijven, (...) Men zou hier in bijzonderheden willen treden over
het hele gebied der techniek (...) Tenslotte de ergste leemte van alle: hier zal worden
gezwegen van de wijsbegeerte (...)'. Nota bene teiwijl wij onze kracht en vrijheid aan onze
technologische voorsprong te danken hadden!
In die tijd zelf dachten mensen er anders over. Van Simon Stevin, professor in Leiden en
adviseur van Prins Maurits is de uitspraak bekend: 'Een Spieghelaers Spieghelinghen die
ander Doenders te sta commen en zijn niet onnut al en is hy zelf gheen Doender.' Voor
hem lagen de prioriteiten duidelijk De Technologiestichting STW heeft het citaat tot zijn
motto gemaakt.
In de lage landen, vooral de omgeving van Luik, werden de beste kanonnen ter wereld
gefabriceerd. Tijdens de regering van Karei de Vijfde kwam het leeuwendeel van de rijksinkomsten ook hier vandaan. Ook toen al waren wij arm aan grondstoffen. De rijkdom was
gebaseerd op geavanceerde technologie. Daaraan dankten wij later ook onze onafliankelijkheid van Spanje en onze positie in de wereld. De Engelse historicus R F Maix bericht
bijvoorbeeld:^ 'De HoUanders kr-egen een belangrijk concurrerend voordeel met de invoering van de befaamde fluiten, een revolutionair nieuw type vaartuig, dat omstreeks 1590
werd ontwikkeld en in minder dan tien jaar veivoerden de Hollandse koopvaarders meer
dan negentig procent van alle lading in de Europese wateren. Ondanks het feit dat het timmerhout van Nooiwegen of Zweden moest worden gekocht, konden fluiten worden
gebouwd voor de helft van de prijs van andere vaartuigen van die tijd. Gebruik makend van
gestandaardiseerde producties op grote schaal, alsmede van arbeidsbesparende machines
zoals kranen voor het verplaatsen van zwaar timmerhout en het gebruik van door de wind
aangedreven zaagmolens, lieten de Hollanders al spoedig honderden van deze schepen
per jaar te water. De operationele kosten waren een derde van andere vaartuigen van
dezelfde grootte. De tuigage was gemakkelijk te bedienen; een Hollands schip van 200 ton
vergde slechts een bemanning van tien koppen, teiwijl een Engels schip van dezelfde afmetingen er dertig of meer nodig had.'
Met zo'n concurrentiepositie is het niet moeilijk om het tegen anderen op te nemen. Er
zijn nog veel meer gegevens over de superieure technologische positie van ons land in die
dagen. Maix schrijft daarover bijv 'Niet aUeen door hun superieure aantal schepen konden
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de Hollanders een einde maken aan de Portugese maritieme overheersing van Oost Indië,
maar ook vanwege het feit dat zij betere schepen, geschut en bemanningen hadden. De
Hollandse vaartuigen waren veel sneller...'
Een aardigheid wil ik u niet onthouden. Hoewel die periode gekenmerkt wordt door grote
participatie van de bevolking in kennis - de geletterdheid was nergens in Europa zo gi-oot
- en door opmerkelijke technologische prestaties (ik gebruik technologie niet techniek, het
ging om kennis!) kwam die niet voort uit het universitau- bedrijf Op een landkaart met de
distributie van universiteiten over Europa in het jaar 1500'' ziet men links boven in de hoek
is een soort woestijn. Daar was geen geleerdheid. Het was wel het technologisch meest
vooraanstaande stukje van de wereld. Onwillekeurig dringt zich de ontwildfeling van Japan
na WO I I aan ons op. Ook daar slechts matige aandacht voor een bepaald soort kennis en
toch...
Zelfs een uitermate in techniek geïnteresseerde historicus als Alan Lemmers, die de modellenkamer van de IVIaiine in het Rijksmuseum ontsloot, waardoor wij nu een prachtige verzameling kunnen bewonderen, verraadt nog dat hij door de Snow-saus is bespetterd. Ik
betrapte hem bijvoorbeeld op de uitlating: 'de objecten kunnen niet gelezen worden, zodat
alle informatie erbij gegeven moet worden'. Alsof het geschreven of gesproken woord i.h.b.
dat van politici, economen, of bankiers, per se de werkelijkheid weergeeft en artefacten
geen informatie bevatten!
Intellectueel is dit manco in ons begrip van de gang van zaken in de samenleving natuurlijk betreurenswaardig. Maar veel erger is het dat daardoor op hoog niveau vaak verkeerde
besluiten worden genomen over research en ontwikkelingswerk bijvoorbeeld.
Op ons huidige - technologie vriendelijke - Ministerie van Economische Zaken kan men
nog vaak horen 'Nederland is eigenlijk een handelstand'. Er wordt mee bedoeld dat de
industrie en de techniek maar secundair zijn. I k beweer, dat superieure technologie altijd
aan de basis staat van succes. Dat was zo i n de 16e en de 17e eeuw toen wij tot grote welvaart kwamen, dat geldt voor Japan en Korea nu, dat geldt voor de oveivleugeling van onze
republiek door Engeland, dat geldt voor de USA al een lange tijd en dat geldt straks voor
India en China. Aantallen mensen, grondstoffen en de grootte van het grondgebied zijn de
ki'achten van het tweede plan. De hoofdzaak is kennis en de wil die toe te passen. Kortom
technologie. Tot het besef van deze waarheid komt men niet bij bestudering van de
genoemde NRC-pagina.
De toepassing van de krukas in windmolens bracht onze scheepsbouw destijds in een
stroomversnelling. Wij konden die op gr'ote schaal mechaniseren. (Dat gold overigens niet
voor Amsterdam, waar het gilde van houtbewerkers de komst van de houtzaagmolen belette. Niet alleen de kennis, ook de wil die toe te passen is belangrijk, maar dh terzijde.) Dat
feit herdachten wij in 1993 toen het 400 jaar geleden was dat Cornells Cornelisz. die uitvinding deed. Goedkope schepen, die met weinig bemanning, dus goedkoop, konden
varen, bezorgden ons de voorsprong waaivan de handels- en ondernemingsgeest kon profiteren. Met galeien zouden wij geen welvaart verworven hebben, hoe slim onze kooplui
ook geweest zouden zijn.
De allermiserabelste voorbeelden van veronachtzaming van B- en technische wetenschappen zijn de onlangs verschenen boeken die de geschiedenis beschrijven van de Technische
Universiteit Delft^ en van de Nederiandse Organisatie voor Zuiver- Wetenschappelijk
Onderzoek, ZMOP Beide studies geven een gedetailleerde beschrijving van de bestuuriijke
perikelen rond de oprichting en tijdens het bestaan van die instellingen. Maar men zoekt
er tevergeefs naar de rijke schat van voortbrengselen op technisch en wetenschappelijk
gebied van die organisaties. Het lijkt wel of zij er aUeen zijn om bestuurders en beleidsmakers een reden van bestaan te geven.
Voor i k mijn zevenmijlslaarzen verhaal van de geschiedenis - Vitruvius, Leonardo, Nederlands' Gouden Eeuw, onze eigen tijd - beëindig en u de connectie met de technologie
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heden ten dage laat zien, moet ik even een voor de hand liggend misverstand wegnemen.
Het is niet zo, dat de geschiedenis de techniek als zodanig veiwaarloost. Veel van de voorbeelden die ik gaf, ontleen ik aan de studies van historici van techniek en wetenschap. Ons
land speelt daarüi bepaald geen ondergeschikte rol. Dijksterhuis' boek 'De mechanisering
van het wereldbeeld' is een standaardwerk dat in meer dan twintig talen is vertaald.
Daarnaast noem ik mensen als profdr. J.R. Bruijn en de wetenschapshistoricus Hooykaas.
De afgelopen jaren werden wij verrijkt door de uit zes delen bestaande serie 'De geschiedenis van de techniek i n Nederiand' onder redactie van prof dr.n. H.W. Lintsen'O e.a. Mijn
bezwaar geldt de integratie van de techniek en wetenschap in de hoofdstroom van de geschiedschrijving van de samenleving. Die ontbreekt.
Ook in de wetenschap is men geneigd de 'output' van laboratoriumonderzoek af te meten
naar de wetenschappelijke publicaties die eruit voortkomen. Goed, men beseft wel dat de
industrie of het müitau-e apparaat soms redenen hebben om bepaalde zaken geheim te
houden, maar voor de universiteiten geeft dat geen pas. Ook niet voor civiele researchinstellingen die door de overheid worden bekostigd. De redenering ligt dan voor de hand:
het eindproduct vindt zijn weerslag in publicaties. Publicaties worden veivolgens door
andere onder-zoekers gelezen, die bouwen erop voort. Zij publiceren ook en veiwijzen i n
hun artikelen, rapporten en boeken naar hun voorgangers. Zo kunnen publicaties en de
citaties daarin een indicator worden voor de productiviteit en de impact van het werk i n
een instituut. Aan deze redenering kleeft een fundamentele fout. Hij gaat namelijk uit van
de veronderstelling dat nieuwe kennis die in het ondcEoek gegenereerd wordt, alleen via
publicaties in alpha-numerieke vorm openbaar wordt. Dat is onjuist. Als men een nieuw
apparaat maakt, een nieuw proces ontwerpt, of een nieuwe stof maakt, wordt de 'output'
van het werk ook publiek gemaakt door de verki-ijgbaarheid van het apparaat, het proces
of die stof Alleen om er kennis van te nemen - dat is wat anders dan het gebruiken; dat
laatste is techniek, het eerste is technologie - moet men het kunnen decoderen. Daaivoor
zijn dan doorgaans andere vaardigheden vereist dan het beheersen van de taal.
Het eerste voorbeeld dat ik wil bespreken is het Nederiandse werk aan de elektronenmicroscoop. Het is een onderwerp waaraan de TU-Delft en TNO een grote bijdrage hebben
geleverd, nadat Ruska en Von Borries in het begm van de dertiger jaren het eerste instrament hadden gebouwd. Typerend voor de intellectuele onderwaardering van onder-zoek
dat tot instrumentele output leidt, werd voor hun werk pas i n 1986 de Nobelprijs verleend,
h l Nederland begon het werk van Jan le Poole i n Delft in 1939. Zijn successen eerst op de
T H later i n de Technisch Physische Dienst, TPD van ITSfO leidden tot samenwerking met
Philips. Na enkele experimentele types kwamen hieruit tenslotte de commerciële instrumenten van de EM-serie voort. De instrumenten waren van zo hoge kwaliteit dat Philips
op een zeker moment ca 70% van de wereldmarkt veroverde. De nieuwe ideeën en concepten die in de instr-umenten waren verwerkt, waren bedacht door een groep, de belangrijkste bijdragen kwamen van een paar onderyoekers. Alle of vrijwel aUe onder-zoekresultaten zijn gepubliceerd in tijdschriften, boeken of octrooien en er is over gerapporteerd op
talloze conferenties, waaivan de verslagen zijn gepubliceerd. Gelet op de enorme betekenis van de elektronenmicroscoop voor het wetenschappelijk onder-zoek i n de gehele
wereld zou men een lawine aan citaties kunnen verwachten. Dat is echter niet het geval.
Onze techneuten zijn naar citaten gemeten vrijwel onbekend. Wij bedachten dat het mogelijk moest zijn de gemiste citaten te tellen. Dankzij de onvolprezen medewerking van
Philips is dat gelukt.'l
We bekeken een random sample van ruim 700 publicaties over werk dat met de elektronenmicroscoop was gedaan, hidien het instrument daarin met type werd genoemd,
beschouwden wij dat als een citaat.
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Tabel 1: citaten eleküonenmicroscoop
Autem

SCI

Instr.

W.H.J. Andersen
S.L van den Broek
A C . van Dorsten
J.B. le Poole
CJ. Rakels
J.C. Tiemijer
K.W. Witteveen

9
0
2
11
2
0
0

2275
1470
1470
1470
6335
6335
4830

Tabel 1. Aantallen citaten in de periode 1981-1985 voor
de belangrijkste 'auteurs' van de elektronenniikroscoop
in Nederland; een vergelijking hissen gewone citaten
gevonden in de Science Citation Index (SCI) en venvijztngen in de tekst naar het instnmient (Instr.)

Het resultaat staat i n de tabel. I n de kolom SCI staat het aantal citaten dat de betreffende
auteur kreeg m de periode 1981 - 1985 volgens de citatiegegevens van het Institute for
Scientific Information in Philadelphia, de zgn. 'Science Citation Index', h i de tweede
kolom staat de citatenschatting van ons. Het verschil is reusachtig, hidien de verkochte instrumenten een titelpagina en een auteurslijst hadden bevat en de gebruikers-scientists zouden netjes hebben geciteerd, dan zouden de genoemde personen qua citatie-frequentie in
de rijen van de Nobelprijswinnaars belanden. I n werkelijkheid hebben maar weinigen van
hen gehoord. Ook de veelschrijvende onderzoekers niet, die op hun werk voortbouwen.
Vitruvius, Leonardo, Le Poole .... een eeivoUe trits.
Een tweede grootschalig resultaat van innovatief ingenieurswerk dat wij onderzochten is de
stormvloedkering in de Oosterschelde. Het voornaamste document kent iedere
Nederiander.
Het is 12 km lang! Voor ieder die het wil, is het te bestuderen. Let wel, wij hebben ons niet
verkeken op een omvangrijke klus. Wij zijn op zoek gegaan naar de nieuwe kennis die ter
voorbereiding en tijdens het ontwerpen en het construeren is gegenereerd. Hier bleek het
achterhalen van de 'events' een nog groter probleem. Grote hoeveelheden rapporten kwamen pas na lang zoeken aan het licht. Vrijwel steeds waren de auteurs onbekend. I n sommige vakgebieden, waarin belangwekkende nieuwe concepten ontstonden of resultaten
werden bereikt, is het ons niet gelukt de scheppers te identificeren.
Vergelijk dit eens met een ander grootschahg experiment uit het domein van de hoge-energiefysica over 'Interniittency ui Hadronic
Decays' (CERN-EP/90-78, 8 j u n i 1990.) Zo op
het eerste gezicht een interessant ondeiwerp. De betrokkenen hebben een poging gedaan
niet i n het vergeetboek te raken. Zij hebben hun namen eraan verbonden, zoals de tweede bladzijde van hun publicatie toont. Daar staan de namen van de auteurs en contribuerende onderzoekers. Het waren er 487, verbonden aan 39 instituten. Die publikatie van
20 bladzijden zal hen ongetwijfeld vele citaten opleveren. Of zij daarmee bereiken dat de
geschiedenis hen zich zal herinneren betwijfel ik. Weliswaar is het kloofje tussen natuurkennis en het geschreven woord hier overschreden, maar de gapende 'Grand Canyon' tussen bèta en alpha gaapt nog even wijd.
De gebieden waarop bij het stormvloed-project belangrijke nieuwe resultaten en concepten zijn verki-egen, staan i n de volgende tabel:
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Tal)el 2: iimovafies stonnvloedkering
Luiovatie

'Auteiu'

Innovatie'Auteur'Omvatteiid planning concept
(incl. technische, economische ecologische,
recrealionele, etc. oveiAvegingen
Probabilistisch ontwerp

profir. J.E Agema
piof.il'. J.K Vrijiing

Schaal van prefabriceren
Verdichte grond en filtermatten als fundatie

o.a. ir. F Spaargaren

Speciale vaartuigen

o.a. dr.ir. H.JJ. Lok

Real-time plaatsbepahng
Nieuwe kennis op het gebied van de
ecologie en de marine biologie

o.a. profdr. RH. Nienhuis
dr.ing. H . L E Saeijs

Voor zover wij namen hebben kunnen identificeren staan die erbij. Wij vonden minder
personen dan uinovaties. Alleen op ecologisch gebied was er bibliometrisch wat meer duidelijkheid. De citatenrecord van de betrokkenen kunnen wij u ook tonen, voor zover die
aan de Citation Index is te ontlenen.

Tabel 3: citaten Stonnvloedkering O. Schelde
Auteur

Publ.

Cit.

J.E Agema
J.K Vrijiing
E Spaargaren
H.H. Lok

0
0
0
0

2
5
1
2

RH. Nienhuis
H . L E Saeijs

25
5

168
29

Tabel 3. Aantallen publicaties (Publ.)
en citaten (Cit.) uit de Science
Citation Index voor de 'auteurs' van
de belangrijkste innovaties die gevonden zijn bij het werk aan de
Stormvloedkering in de Oosterschelde.

Wij zijn er nog niet i n geslaagd een methode te vinden om net als bij de elektronenmicroscoop de echte citaten te achterhalen. Maar wij hebben alle aanleiding te geloven, dat
hun aantal ook hier uidrukwekkend is. Op andere manieren weten wij namelijk wel hoe
zeer de betrokkenen over de gehele wereld bekend zijn geworden. En hoezeer hun expertise overal wordt gewaardeerd en aangeroepen.
Zulke wereldwijd gewaardeerde expertise kwamen we ook weer tegen toen we ons verdiepten i n een aantal activiteiten van de Technisch Physische Dienst, TPD, van T N O en
de T U Delft. Om te beginnen hebben wij gekeken naar de instrumentatie voor de niinitevaart, een terrein waarop de TPD al sinds 1964 actief is. Dat men daarin ook succesvol is,
blijkt b.v. uit de ontwikkelingen rond SCIAMACHY, een spectrometer voor ozon-waarnemingen vanaf een satelliet. Van buiten Nederland werd er bij de ESA op aangedrongen dat
het optisch ontwerp daaivoor bij de TTD zou worden uitgevoerd. Dat is ook inderdaad en
wel in zeer korte tijd - gebeurd. Door de problemen met de Columbia zou SCL^MACHY
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echter pas tegen het einde van de 90er jaren Icunnen vliegen. U i t het gemaakte ontwerp
kwamen toen plannen voor een eenvoudiger en kleiner instrument dat veel eerder met een
al geplande satelliet mee zou kunnen. Deze GOME, Global Ozone Monitoring Experiment, wordt nu gebouwd - maar niet in Nederiand. Terwijl de Nederiandse overheid nog
aan het deUbereren was of, en zo ja hoeveel geld hieivoor beschikbaar zou kunnen worden gesteld, legde de Italiaanse regerhig het gehele benodigde bedrag op tafel. GOME
wordt dus nu in Italië gebouwd, en wel door de Ofiicüie Galileo.
Dit verhaal deed ons denken aan die andere Galileo, die met veel succes een Nederiandse
uitvinding heeft geëxploiteerd - namelijk die van de telescoop. De lenzenslijpers Janssen
en Lipperhey waren er in Middelburg in geslaagd de eerste telescoop te bouwen toen zij
een verbetering hadden weten aan te brengen in het slijpproces voor brillenglazen. Deze
commercieel ingestelde Nederianders boden hun uitvinding voor inüitaü- gebruik aan aan
degenen die op dat moment het meeste geld uitgaven voor zulke doeleinden, de Italiaanse
Medici. En die lieten de vinding testen door hun expert, Galüeo Galilei. Dat die er met
veel succes op heeft voortgeborduurd, is u waarschijnlijk allen bekend. De namen Janssen
en Lipperhey daarentegen, hebben velen van u in dit verband nog niet eerder gehoord.
L'histoir-e se répète.
Maar lenig naar de TPD en de ruimtevaartinstnmientatie. Het werk aan SCIAMACHY en
GOME is nog i n volle gang, zodat het zijn weerslag in de wetenschappelijke literatuur nauwelijks gevonden zou kunnen hebben. Om iets zinnigs over bibüometiische zichtbaarheid
te kunnen zeggen, moesten we dus een wat ouder project zoeken.
De keuze voor LRAS, de zo succesvolle satelliet voor astronomische waarnemingen i n het
infrarood, een samenwerkingsproject van Nederiand, de Verenigde Staten en GrootBrittannië, lag voor de hand. De bijdrage van de TPD aan deze in 1983 gelanceerde satelUet bestond uit een spectrometer en een aantal standsensoren.
Sinds de TPD i n 1971 begon met het werk aan standsensoren is dit een groeiende activiteit geweest. Het rapport 'Experience in Space histnimentation - A Suivey' toont dit duidelijk. OpvaUend aan dat rapport was voor ons dat de namen van de onderzoekers geheel
ontbreken; die hoorden we pas üi een persoonlijk gesprek met één van de betrokkenen.
Een blik in de Science Citation Index toonde ons een vanaf 1979 gi'oeiend aantal publicaties over IRAS. Op het moment van ons onderzoek waren het er ruim 1400. Geen ervan
kwam uit Delft! Ook een gerichte zoekactie op de namen van de ondei-zoekers leverde
niets op. Toch zouden die mooie astronomische waarnemingen zonder een goede positionering van de sateUiet niet mogelijk zijn geweest. Alle publicaties daarover zouden dus
eigenlijk de bedenkers van de standsensoren moeten citeren: alweer een grote hoeveelheid
gemiste citaten!
Bij nader navragen bleek overigens dat er maar twee artUcelen over de standsensoren zijn
verschenen - en die staan niet in tijdschi-rften die in de SCI worden opgenomen. Overigens
is dat niet de enige plaats waar de TPD-techneuten onzichtbaar zijn: m 1983 verscheen
een overzichtsartikel over LRAS i n 'Natuur en Techniek'; daarin wordt de TPD ook niet
genoemd, hoewel er wel aandacht wordt besteed aan de standsensoren.
I n de dertiger jaren was er het werk bij de TU-Delft, het defensie lab in Den Haag en
Phüips, aan de ontwikkeUng van radar. Toen de tijdens de invasie ontsnapte deskundigen
J.L.W.C. von Weiier en M . Staal (ir. Gratania was ziek) met hun experimentele instrumenten i n Engeland arriveerden, keek men daar verrast op van de mogelijkheid de zend en
ontvangantenne te integreren. GealUeerde radarexperts, die van de ontwUdielingen op de
hoogte zijn - niet chauvinistische Britten die i.h.a. aUes wat van buiten het eüand komt
negeren - spreken dan ook van de Nederiands-Britse radarontwikkeling van de eerste oorlogsjaren.'2
Deze ontwikkeling, waarbij Phüips, m.n. de SeintoesteUenfabriek, later P.T.I., ook betrokken
was, bleek na de ooriog zelfs door Casimir, de baas van Phüips Research, te zijn vergeten.l^
Zo moeilijk is het voor het topmanagement om zicht te hebben op belangrijke technolo-
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gische ontwikkelingen zelfs in het eigen bediijf In de zeventiger jaren bood de
Nederiandse radarindustrie werk aan 3000 mensen. Zij bediende o.m. de vloten van:
Australië, Ar-gentinië, België, Chili, Ecuador, Finland, W.Duitsland, India, Indonesië,
Canada, Columbia, Malaysia, Maroklco, Nederiand, Nigeria, Noorwegen, Singapore,
Zweden, Z.Korea, Spanje, Turkije, Thailand en de Verenigde Staten. Zou een ministeriële
verkemiing rn 1938 bij zijn rondgang langs bedrijven een radarcentrum tot topinstituut
hebben verheven? Als ze het aan Casimir gevraagd hadden, is dat twijfelachtig. Als we de
moeilijkheden zien, die wij hebben om erkenning te krijgen van een nieuwe doorbraak op
radargebied met gepolariseerde signalen alweer bij de T U D , dan vrees ik het ergste.
De beschikbare tijd laat niet toe dit onderwerp meer i n detail te bespreken, of nog vele
andere voorbeelden te noemen. De algemene conclusie is echter duidelijk: nieuwe technische kennis is in het schrijf- en praatchcuit onderbelicht. De techneuten zijn voor politici en historici onzichtbaar; ook al veranderen zij de wereld. Dat is vandaag de dag net zo
het geval als weleer. En omdat onbekend onbemind maakt, moeten technologische instituten meer aan PR doen. Een beetje meer het zoeklicht op de techneut als persoop zou
daartoe geen kwaad kunnen.
Er zijn twee kardinale fouten, die men kan maken bij het besturen van een land of een
bedrijf I n de eerste heeft men te veel aandacht voor het eigen systeem en men loopt op
de Mippen omdat men ver-zuimt de omgeving i n de gaten te gouden. De tweede fout is
niet minder catastrofaal. Te gr-ote aandacht voor de omgeving weerhoudt sommige bestuurders eivan voldoende op het eigen systeem te letten. Ook dat leidt tot rampzalige gevolgen.
De gang van zaken in het landsbestuur vertoont bedenkelijke kenmerken van beide fouten.
Een visie op hetgeen er in de wereld om ons heen gebeurt, ontbreekt. Dat geldt zowel de
veel besproken maar volstrekt onbegrepen 'globalisering' van de economie, als de defensie
in een wereld, die, naar mijn mening, met uitzondering van enkele acute crises, Hongarije,
Korea en Cuba, sinds 1945 nooit meer zo onveilig is geweest als nu. Wat betreft het eigen
systeem, ontbreekt het aan visie op de prioriteiten die gesteld moeten worden voor de
opbouw en instandhouding van een gezonde maatschappij. M i j n expertise is weliswaar
beperkt tot de gang van zaken bij de technologie, maar ik heb niet het gevoel dat het buiten die sfeer anders is.
Over de globaüsering van de economie wü ik twee opmerkingen maken:
1. Het belang van üivesteringen elders voor het voortbestaan van wereldwijd opererende
bedrijven is buiten kijf Maar i k vermag niet in te zien dat het belangrijk bijdraagt aan de
opbouw en instandhouding van onze nationale economische activiteit, onze welvaart of
ons welzijn. Van beleggmgsfmna's voor Aziatische tijgers of 'emerging economies' spreek
ik liever helemaal niet Ik heb mij laten verteüen dat Nederland sinds de 16^ eeuw zoveel
i n het buitenland heeft geïnvesteerd, dat wij nu gemakkelijk met z'n aUen van de opbrengst
zouden kunnen leven. Dat dat niet kan, is onverklaard. I k vermoed dat de eigenaars van
die kapitalen op den duur eenvoudig bij hun investeringen zijn gaan wonen, waarna de
inkomstenstroom hier natuuriijk opdroogde.
2. Dat de concurrentie van nieuw geïndustrialiseerde landen ons i n een steeds moeilijker
positie plaatst, is niet het gevolg van de daar gebruikelijke lage lonen, hidien het daaraan
lag, zouden Burkina Faso of Ruanda geduchte concurrenten zijn. I n 1993 was het aantal
personen werkzaam i n R & D i n Japan, volgens een onder-zoek van D G X I I (De Nettancourt) van de Europese Commissie, 3,6 per 1000 inwoners. In de Verenigde Staten was dat
3,2 en üi Nederland 1,8. Wat dus nieuw is:is kennis i n Azië!
Nog in 1970 gaf Nederland üi de wereld per hoofd van de bevolküig het meeste geld uit
aan R&D. (Ik laat de USA even buiten beschouwing omdat een groot deel van de uitgaven daar ging naar demonstratieprojecten van de defensie, dat is geen R & D in eigenlijke
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zin.) In latere jaren is er bij ons de Idad in gekomen. In de Europese Unie bevinden wij
ons tegenwoordig onder aan de middenmoot. Alleen als wij dingen kunnen, die anderen
niet kunnen, zijn wij als vestigingsplaats voor geavanceerde industrie onverslaanbaar. Het
huidige kabinet heeft op dit terrein door nog eens een half miljard te bezuinigen een weg
ingeslagen, die ik qua kortzichtigheid alleen maar kan vergelijken met het verwaariozen van
onze havens in de 18e eeuw. De particuliere sector gaat niet vrijuit. Maar ik kan het bedrijven niet kwalijk nemen als ze elders hun laboratoria inrichten of uitbreiden, als de onderzoekers die ze hier aangeleverd ki-ijgen niet beter zijn en niet harder werken dan nijvere
Chinezen, Malaysiërs of Indiërs.
Politici en ambtenaren moeten bij hun jacht op een goede basis voor research-beleid de
blik niet te veel op het papier te richten. Dingen zijn vaak veel interessanter.
De technorot die ik meen te bespeuren en die de samenleving aanvreet, blijkt niet uit alle
denkbare indicaoren. Zo wees een ondei7;oek van Mokken c.s. uit - de resultaten ervan werden dit jaar gepubliceerd^ - dat het aantal technische directieleden van Nederiandse
bedrijven de laatste 10 jaar met ca. 20% is toegenomen. Bij president-dnecteuren was die
stijging zelfs 30%. Zo op het oog dus niets om over de klagen. Mokken wijst er echter op
dat de toenemmg van het aantal financiële experts veel opvallender is. Daarbij komt dat
zij zich van de technici onderscheiden doordat hun mobiliteit veel gr-oter is. Bovendien
bestaat de indruk dat hun invloed domineert.
Voor wie gewend is te kijken naar groei of krimp in plaats van naar de status-quo zijn er
ook oimistbarende symptomen. Ik noem de vennindering aantal studenten in de B- en
technische wetenschappen en de degradatie van het lager technisch onderwijs tot vergaarbak aan de onderkant van de samenleving. Het curriculum op die scholen mag eerder
lAVO dan technisch ondeiwijs heten.
Een ander verschijnsel is de nadruk op 'shareholders value' die wij de laatste jaren waarnemen. De nadruk op korte-termijnwinst neemt toe. Dat gaat ten koste van lange- termijnstrategie. Het belemmert investeringen in de toekomst, wat de levensvatbaarheid van
de bedrijvigheid op den duur bedreigt. De mobüiteit van financiële deskundigen üi de
dnecties is veel gi-oter dan die van technici. Dat werkt zgn. kostenreductie in de hand. Voor
iemand die zichzelf niet als permanent bij een bedrijf betrokken ziet, is het belang van continuïteit nu eenmaal minder dan voor bouwers en constructeurs. Niet zelden worden technische onhvikkelingen als kostenpost gezien en wegbezuüiigd. Het gevolg is toeneming van
de winst nu, maar dat gaat ten koste van de levensvatbaarheid op langere duur.
Niet overal is het zo slecht als bijv bij de Nederiandse Bank. Die heeft een technische afdeling waar men de aanmaak en zuiverheid van onze bankbiljetten verzorgt. Het is een faciliteü met een omzet van ruim 100 miljoen. Tot voor enkele jaren gold zij als een van de
meest vooraanstaande, zo niet dè meest vooraanstaande ter wereld. Daar is de laatste jaren
op een bedenkelijke manier de klad in gekomen. Ik herinner u aan de introductie van het
nieuwe büjet van f 100, waaivan op sommige plaatsen de inkt losliet bij aam-akuig met
koud water. Dezer dagen melden de ki'anten dat de diiikker van de Bank zijn afgeleverde
tientjes heeft moeten terugnemen. Noch op het niveau van de Bank-dnectie, noch op dat
van de onderdkecteuren vindt men een technicus. Andere landen streven ons voorbij. Er
is een bedenkelijke achterstand qua techniek bij de controle op vervalsing van de bankbüjetten. Teiwijl de technologie elders doorgaat, probeert D N B te blijven werken met apparatuur die meer en meer veroudert.
Ook multinationals als Phüips en Shell bezuinigen op R&D, waarbij dan ook nog eens het
accent meer en meer op de korte termijn komt te liggen. Het echec van OMOpower van
Unilever kwam voort uit de dominantie van de marketeers i n de strategische besluitvormuig over de technici met als gevolg de overhaaste introductie op de markt.
Voor een technisch of commercieel dir-ecteur maakt het niets uit of men de productie en
de bedrijvigheid i.h.a. in Nederiand heeft of elders in de wereld. Ook de aandeelhouders
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laat het in het algemeen koud. Lagere kosten komen hun positie en inkomsten ten goede.
IVlaar nationaal economisch gezien is die onverschrUigheid misplaatst. Het gaat ten koste
van bedrijvigheid en nationale ki-acht. Het maakt ons Iwetsbaar voor ontwittelingen elders
en holt onze strategische positie uit. Ik bepleit geen verbod of belemmering voor investeringen en expansie over de gr-ens, maar ik vind wel dat wij meer dan tot nu toe bij het verstreklcen van overheidssteun, of het nu i n de vorm van subsidies of op andere meer indirecte manier gebeurt, zouden moeten letten op de opbouw van bedrijvigheid in de regio
Nederiand. I k zie akelige overeenkomsten met het gedrag van de elite in de 18e eeuw, die
ook meer op dividenden dan op innoverend ondernemen mikte.
Na de iepziekte wordt ons land m.i. geteisterd door het fenomeen van 'technorot', verguizing en veronachtzaming van technisch kunnen en gebrek aan erkenning - anders dan met
de mond - van het belang van vooroplopen bij nieuwe technische kennis: technologie.
Het gebrek aan technici dat zich al ernstig doet gevoelen en dat door de verminderde studenteninstroom over enkele jaren nog veel erger wordt, zal een argument te meer zijn om
bedrijvigheid niet hier op te bouwen. I k denk dat het van het gr'ootste belang is de technorot te lijf te gaan. Men moet bedenken dat het gaat om lange- termijnbeleid, waaivan de
resultaten pas na een decade voelbaar zijn. Niet interessant voor financiële rekenmeesters,
maar des te meer voor hen die hun lot met ons land verbonden voelen.
Bouwers, constructeurs, technici, cententellers en marketiers moeten gezamenlijk als
ondernemers de strategie bepalen. Wanneer de laatste categorie overheerst, verdwijnt het
zicht op de verdere toekomst. Dan hebben wij straks weer een Willem I en een Willem I I
nodig om ons uit de versukkeling te halen.
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BOHR EN BELL
door
D . G . B . J . Dieks

1, Het ontstaan van de quantiimmechamca
De quantummeclianica is een revolutionaire en vreemde theorie. Maar tegelijk is de quantummechaniea een natuuriijke loot aan de stam van de mathematisch geformuleerde theorieën uit de moderne fysica. Deze moderne natuurkunde heeft zijn eerste solide steunpilaar geki-egen in de 17^ eeuw, door het werk van Isaac Newton. Newton is de geestelijke
vader van de klassieke mechanica, een theorie over de bewegmg van voorwerpen onder de
invloed van krachten. Het is een systematische, wiskundig geformuleerde, theorie met
behulp waaivan het mogelijk is precieze voorspellmgen te doen. I n de 19^ eeuw is de
natuurkunde uitgebreid met nog zo'n theorie van fundamenteel kaliber, namelijk de theorie van het elektromagnetisme, waaronder ook het licht bleek te vallen. De definitieve formulering van deze theorie was het werk van James Clerk Maxwell.
Deze twee theoiieën, de mechanica en de elektrodynamica, vormen samen de basis van
de klassieke natuurkunde. De mechanica houdt zich bezig met de plaats- en snelheidsveranderingen van stoffelijke objecten, klompjes materie. De elektrodynamica bestudeert
het gedrag van eleldrlsche en magnetische golven. Deze golven kunnen zich over grote gebieden in de ruimte uitstrekken en planten zich in het vacuum voort met de lichtsnelheid.
Aan het eind van de 19^ eeuw waren deze twee theorieën zover ontwikkeld dat het overduidelijk was geworden dat een enorme hoeveelheid feitenmateriaal erin paste en dat er
talloze nuttige toepassuigen waren. Maar ook waren enkele problemen gebleken. Aanvankelijk leken dit slechts kleine vertragingen op de weg van de snelle verdere vooruitgang
en uitwerking van de theorie, maar langzamerhand begon zich toch het gevoel op te dringen dat het om fundamentele tekortkomingen van de klassieke fysica ging.
Volgens de klassieke natuurkunde veriopen alle processen in de natuur langs lijnen van
geleidelijkheid. Als een voorwerp zich langs een bepaald pad beweegt, dan zal een kleine
wijziging i n de omstandigheden - b.v. een iets andere kracht die op het voorwerp werkt leiden tot een nieuw pad dat slechts weinig a M j k t van het oorspronkelijke. Zo is het algemeen: iedere vonn, iedere constellatie, die volgens de klassieke theorieën in de natuur
mogelijk is, of het nu om paden van deeltjes of om een golfverschijnsel gaat, laat zich continu veranderen. Er zijn natuuriijk heel veel gevaUen waarin dit volkomen juist lijkt te zijn.
Maar er bestaan ook verschijnselen die moeilijk te rijmen zijn met deze continuïteit - al
blijkt dat pas na enig nadenken.
Sinds ongeveer het midden van de 19^ eeuw is goed bekend dat chemische elementen
Ucht uitzenden van zeer specifieke kleuren, corTcsponderend met heel bepaalde fi'cquen-
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ties en golflengten (volgens de golftheorie van het licht). D i t licht moet worden veroorzaald
door de trilling van eleldiisch geladen deeltjes in de stoffen i n kwestie. IVIaar als het waar
is dat de beweging van deeltjes continu kan variëren, moet worden veiwacht dat ook het
uitgezonden Ucht zelf continu kan veranderen. Zoals al gezegd wordt dat niet experimenteel bevestigd. Iedere stof bezit een specifiek spectrum van uitgezonden licht, gekenmerkt
door discrete spectraallijnen (de frequenties of golflengten waarop licht wordt uitgezonden
en waartussen zich geen uitgezonden licht bevmdt). Door te redeneren over het empirisch
gevonden feit dat de spectraallijnen discreet zijn komt men zo tot de conclusie dat de continuïteit van de klassieke theorie een probleem vormt.
Een tweede, nog iets dieper verscholen, moeilijkheid zit in de behandeling van z.g. temperatuurstraling. Stel we hebben een doos, met wanden die op een vaste temperatuur worden gehouden. Het blijkt dan proefondervindelijk zo te zijn dat elektromagnetische straling m de doos een welbepaalde energie aanneemt, die alleen van de temperatuur van de
wanden afliangt; er stelt zich een veldconfiguratie in met deze energie. Maar de continuïteitstheorie voorspelt dat er oneindig veel veldconfiguraties mogelijk zijn, die allemaal met
energie 'gevuld wrUen worden', dat wil zeggen energie aan de dooswand onttrekken. Consequent doorxedeneren met behulp van de klassieke theorie leidt dan tot de absurde slotsom dat het uiwendige van de doos steeds maar energie zou blijven opnemen. Om een
sigarettendoosje op constante temperatuur te houden zou een oneindige energie nodig
zijn!
In 1900 zag Max Planck kans aan deze consequentie te ontsnappen door een berekening
waarin hij de straling niet als continu behandelde, maar als opgebouwd uit discrete energiepakketjes. Planck beschouwde deze manoeuvre als een noodsprong en hij vertrouwde
erop dat het spoedig mogelijk zou blijken zijn berekening geheel binnen de klassieke lysica te rechtvaardigen. D i t pakte echter anders uit. De 'quanta', Plancks discrete pakketjes,
lieten zich niet meer verdrijven en verki-egen een steeds prominentere status. I n 1905
schreef Albert Euistein een artikel waarin hij voorstelde Plancks energiepakketjes volkomen
serieus te nemen en op te vatten als 'stralingsdeeltjes' die zich in de doos bewegen. Hoewel
dit voorstel zijn eigen grote moeilijldieden met zich meebrengt, zoals we nog zullen zien,
was daarmee het idee dat het Hcht - en andere elektromagnetische straling - deeltjesachtige aspecten bezit aan een zegetocht begonnen.
I n 1913 werd door Niels Bohr een oplossing bedacht voor het andere grote klassieke probleem, dat van de spectraallijnen. Bohr deed iets dergelijks als Planck, namelijk het vervangen van een continue veriopend verschijnsel door iets discreets. Hij stelde voor alleen
zeer bepaalde bewegingen van de elektrisch geladen deeltjes (elektronen) in het atoom toe
te laten. Alleen deze bewegingen zouden dan een rol spelen bij de uitzending van licht,
zodat het discontinue karakter van de spectraallijnen begrijpelijk zou worden. Bohr 'kwantiseerde' op deze manier de theorie van het atoom.
Bohr-s berekeningen betroffen het allereenvoudigste soort atoom, dat van het element
waterstof Leeriingen van Bohr, i n samenwerking met Bohr zelf, probeerden vervolgens de
theorie algemener te maken. Tenslotte lukte het Werner Heisenberg i n 1925 een rekenschema op te stellen dat kon worden toegepast op willekeurige atomen en andere lysische
systemen. Deze theorie staat bekend als de matrixmechanica. Iets later, in 1926, ontwikkelde Eiwin Schrödinger een concurTerende theorie die voortbouwde op enkele van de
gedachten van Einstein. Hierin werd de materie behandeld als een goliverschijnsel, dat discrete energietoestanden kan aannemen. Nog in 1926 liet Schrödinger zien dat deze 'golfmechanica' wiskundig equivalent is aan Heisenbergs matrbanechanica. De twee theorieën
kunnen üi elkaar worden vertaald; het zijn twee formuleringen van één en dezelfde theorie, de quantummechanica.
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2. Bolus interpretatie
De quantummechanica vindt dus zijn oorsprong in het conflict tussen de behandeling van
natuurverschijnselen als continue en discrete processen. In het voorgaande is misschien de
indruk gewekt dat de nieuwe theorie deze strijd beslechtte in het voordeel van discrete
quanta en energieniveau's. Maar zo eenvoudig hgt de zaak niet. Einsteins gedachte dat straling kan worden opgevat als bestaande uit 'stralingsdeeltjes' werkt namelijk wel goed bij de
berekening van de energie van de temperatuurstraling m een doos, maar in andere gevallen leidt dezelfde gedachte tot tegenspraken. D i t is direct te zien in het voorbeeld van interferentie-experimenten. Wanneer we een lichtstraal splitsen, de twee resulterende stralen
verschillende wegen laten doorlopen en ze vervolgens weer bijeenbrengen, is het mogelijk
interferentie tot stand te brengen. De golf die langs de ene weg is gekomen moet worden
opgeteld bij de golf van het andere pad. D i t leidt soms tot versterking van de golf, maar
soms ook tot uitdoving, al naar gelang het faseverschil tussen de twee golven. Het is essentieel dat deze interferentie alleen kan worden begrepen door aan te nemen dat de straling
zich tegelijkertijd langs beide wegen voortplant. Als we echter aannemen dat de stralmg uit
deeltjes bestaat, valt deze mogelijkheid tot verklaring weg. Een deeltje kan zich immers
slechts langs één weg tegelijk bewegen.
Dat inteiferentie van licht en van andere straling feitelijk voorkomt is een zeer goed bevestigd experimenteel feit. Maar in de jaren dat aan de ontwikkeling van de quantummechanica werd gewerkt werd het deeltjesaspect ook steeds tastbaarder. Wanneer we een lichtgolf detecteren op een fotogr'afische plaat blijkt b.v bij nauwkeurige studie dat puntje voor
puntje van de plaat wordt gezwart, alsof we te maken hebben met inslaande deeltjes. D i t
is zelfs het geval als het totale zwartrngspatroon dat zich tenslotte vormt een mteferentiepatroon is dat bewijsmateriaal levert voor het golfkarakter van het licht.
De quantummechanica geeft een mathematisch voorschrift om van al dit soort experimenten de uitkomst te voorspellen. Maar door het abstracte wiskundige karakter van de
theorie is het niet duidelijk wat voor een beeld van de natuurprocessen bij de voorspellmgen hoort; of het hcht een golf is of uit deeltjes bestaat. Met andere woorden, de quantummechanica heeft een inteipretatie nodig.
In 1927 stelde Niels Bohr zo'n interpretatie voor. Het is niet de enig mogelijke interpretatie, en zoals we nog zullen zien was luet de gehele lysische gemeenschap gelukkig
met Bohrs ideeën. Het is wel een interpretatie die bijzonder toegesneden is op de
vreemde aard van de quantummechanische verschijnselen en nog steeds de gemoederen bezighoudt.
Bohr zegt dat we niet over de aard van het licht an sich moeten spreken. De vraag naar het
golf- of deeltjeskarakter wordt volgens Bohr pas zinvol wanneer we een context specificeren, namelijk de meetopstelling waarin het licht m een concreet experiment wordt bestudeerd. I n experimenten waarin het licht de gelegenheid krijgt zich te splitsen langs twee
wegen, is een golfbeeld toepasbaar. Zodra echter het licht gedetecteerd wordt, via een interactie met een fotogi-afische plaat of een ander soort detector die gevoelig is voor positie,
gedraagt het zich als een gelocaliseerd deeltje. Het is essentieel, zegt Bohr, dat er nooit
sprake kan zijn van een experiment waarin deze twee elkaar uitsluitende beelden tegelijkertijd van toepassing zijn. Tegenspraken worden zo vermeden.
De kern van Bohrs gedachte is dat we een lysisch verschijnsel niet moeten proberen los te
maken van de concrete situatie waarin het zich bevindt. De toepasbaarheid van begrippen
zoals deeltje of golf is onlosmakelijk met de experimentele context verbonden. D i t geldt
niet alleen voor het licht, maar voor ieder lysisch systeem, object of verschijnsel. Ook over
de eigenschappen van b.v. een elektron mogen we niet spreken onafhankelijk van de expe-
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rinientele omstandigheden waarin liet zich bevindt. En ool<; hier is het zo dat in verschillende situaties verschillende, elkaar uitsluitende, begrippen van toepassing zijn.
Bohr werkte dit uit in zijn complementariteilsdoctme.
Deze zegt dat we een lysisch systeem
niet, zoals in de klassieke fysica, kunnen karakteriseren door middel van één samenhangend beeld. Er zijn altijd meer beschrijvingen nodig, die elkaar aanvullen. Op zichzelf
genomen zijn deze 'complementaii'e' beelden met elkaar in strijd. Ivfaar omdat ze nooit
tegelijkertijd worden gebruikt ontstaat er geen inconsistentie.
Aanvankelijk spitste de complenientaiiteitsgedachte zich toe op het gebniik van de begiippen 'golf en 'deeltje'. Maar al spoedig generaliseerde Bohr zijn aanpak. Zo is er volgens
Bohr ook sprake van complementariteit tussen de begrippen 'plaats' en 'impuls'. I n concrete situaties waarin aan een systeem, b.v een elektron, een plaats kan worden toegekend,
mag het begrip 'impuls' (snelheid) niet worden gebruikt. Het systeem heeft geen snelheid
in die situaties. Andersom sluit een situatie waarin er een welbepaalde snelheid (impuls)
is het toekennen van een positie uit.
3. Einsteins kritiek
Hoe kan de experimentele context, dus de aanwezigheid van een of ander meetapparaat,
zoveel uitmaken voor de eigenschappen die een fysisch systeem heeft? En is het niet mogelijk die invloed van de omgeving op de een of andere manier af te schennen, zodat we wél
over het fysische systeem op zichzelf kunnen spreken? Dat zijn voor de hand liggende vragen, die o.a. door Einstein werden gesteld. Einstein kwam rond 1930 met alleriei gedachtenexperimenten op de proppen waarmee hij probeerde aan te tonen dat het wel degelijk
mogelijk is b.v. plaats en impuls gelijktijdig aan een elektron toe te kennen. Bohr wist deze
voorstellen steeds te ontzenuwen. Hij deed daarbij een beroep op de volgende oveiweging:
een toestel kan slechts als meetapparaat functioneren als het wisselwerking heeft met het
object waaraan wordt gemeten. Deze interactie moet, volgens Planck, altijd samengaan
met de uitwisseling van minstens één energiequantum. Deze discrete energieverandeiing
verooKaakt volgens Bohr een 'onbeheersbare verstoring' van het object. Daardoor wordt
een eventueel vóór de interactie toepasbare beschrijving nutteloos. Het heeft alleen zin te
spreken over de nieuwe situatie, waarm het object en het meetapparaat één geheel vonnen.
Einstein slaagde er i n 1935 echter in deze 'onbeheersbare-interactie-redenering' onderuit
te halen. In dat jaar publiceerde hij samen met Boris Podolsky en Nathan Rosen een artikel waarin hij betoogde dat de quantummechanica fysische systemen niet volledig
beschrijft. Eüistein maakte gebruik van het feit dat volgens de quantummechanica gevallen mogelijk zijn waarin tussen twee systemen (b.v. twee elektronen) correlaties kunnen
bestaan met betrekking tot verschillende, onderling complementaire, paren van grootheden. Zo kan er volgens de theorie een situatie bestaan waarin zowel de unpulsen als de
posities van twee deeltjes gecorreleerd zijn, ondanks het feit dat een deeltje niet zowel een
positie als een hnpuls kan bezitten. D i t klinkt raadselachtig, maar kan als volgt worden
begrepen. Als aan het ene deeltje een positiemeting wordt verricht, en ook aan het andere deeltje, zullen de resultaten in de situatie i n kwestie een vast verband vertonen.
Hetzelfde is het geval als aan de deeltjes een impulsmetuig wordt uitgevoerd. Maar omdat
een impuls- en een positiemetmg nooit samen kunnen gaan, kan nooit tegelijkertijd een
impuls en een positie aan de deeltjes worden toegekend. De twee conelaties komen dus
ook nooit tegelijkertijd naar buiten.
Einstein redeneerde nu als volgt. Beschouw twee deeltjes waartussen de zojuist beschreven
correlatie bestaat en die op een zeer grote afstand van elkaar zijn gekomen. Stel je nu voor
dat aan het ene deeltje, zeg het Imker, een impulsmetmg wordt uitgevoerd. Omdat er een
vast verband bestaat tussen de uitkomsten links en rechts kan op grond van de uitkomst
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links met zekerlieid worden voorspeld wat de uitkomst rechts zal zijn. IVIaar omdat de
meting aan het linker deeltje geen invloed kan hebben op het deeltje rechts (de deeltjes
zijn immers daaivoor te ver van elkaar verwijderd), moet het deeltje rechts ook zonder de
meting links de informatie over de uitkomst rechts al in zich dragen. Hetzelfde kan nu worden gezegd over positiemetingen. De uitkomst van een denkbeeldige metüig links maakt
het mogelijk, via de conelatie, de uitkomst van een meting rechts met zekerheid te voorspellen. Omdat de meting links niets uitmaakt voor de toestand rechts, moet weer gelden
dat de positie-mformatie rechts al aanwezig was. N u komt het sluitstuk van Einsteins redenering: omdat het sowieso geen verschil uit kan maken voor de toestand rechts of er links
al dan niet wordt gemeten, moet zowel de informatie over de positie als de informatie over
de impuls tegenwoordig zijn in het deeltje rechts. Maar volgens de quantummechanica, ui
Bohrs interpretatie, kan er niet tegelijkertijd informatie over een positie en over een impuls
voorhanden zijn, want deze gi'ootheden zijn complementair. D i t bewijst, zegt Einstein, dat
Bohi's interpretatie geen recht doet aan de feitelijke situatie. Een deeltje bezit zowel een
positie als een impuls; de complementariteitsgedachte is een mystificatie.
Einsteins kritiek maakt een klassiek beeld, met gewone deeltjes of golven, weer plausibeler. D i t is te meer zo omdat Bohrs antwoord aan Einstein, Podolsky en Rosen veel vragen
oproept. Bohr zegt namelijk dat de meetcontext links wel degelijk invloed heeft op de situatie rechts. De context links legt ook voor het rechter deeltje vast welke eigenschappen
eraan kunnen worden toegekend. De vraag is dan natuuriijk hoe we ons die ipvloed moeten voorstellen; in verband met de grote onderiinge afstand is het immers niet mogelijk dat
een signaal zich van links naar rechts voortplant (zo'n signaal zou veel sneller moeten gaan
dan het licht, hetgeen wordt verboden door de relativiteitstheorie). Bohr stelt nu dat het
hier geen gewoon fysisch signaal betreft, maar een typisch quantummechanische contextafhankelijklieid. De aard van de meting links (positie- of impulsmeting) opent als het ware
een corresponderend perspectief op het rechter deeltje, zonder dat zich iets stoffelijks van
links naar recht begeeft om de boodschap door te geven.
De interpretatie van Bohr is door deze complicatie aanzienlijk moeilijker te verteren geworden. Het is dan ook niet verwonderiijk dat veel fysici zijn blijven denken met behulp van
de vertrouwde beelden: deeltjes óf golven, met de gewone klassieke eigenschappen (dus
positie én impuls). Dat de quantummechanica dat niet volledig beschrijft wordt dan maar
voor Hef genomen.
4. Bell
Feitelijk moeten de zojuist genoemde lysici aannemen dat onder de quantummechanica
nog een andere theorie schuilgaat, een over gewone klassieke deeltjes en golven, die i n
staat is de succesvolle quantummechanische voorspellingen te reproduceren, h i 1964
toonde John BeU echter aan dat een 'gewone' theorie van deze soort, dat wil zeggen een
theorie waarin geen signalen sneller dan het licht voorkomen, niet kan bestaan.
Nauwkeuriger gezegd: Bell liet zien dat de voorspelluigen van iedere theorie die werkt met
gelokaUseerde deeltjes, en die aanneemt dat er geen signalen sneller dan het licht gaan
tussen de deeltjes in de E-P-R (Einstein-Podolsky-Rosen)-situatie, aanzienlijk moeten afwijken van de voorspellingen van de quantummechanica. Gegeven dat de quantummechanische resultaten keer op keer experimenteel worden bevestigd, betekent dat dat zo'n klassieke theorie niet kan kloppen.
Bells resultaten zijn later ó p verschillende manieren bevestigd en gegeneraliseerd. Recent
hebben Greenberger, Horn en Zeilinger (GHZ) op eenvoudige wijze voor een 3-deeltjessysteem gedemonstreerd dat het niet mogelijk is te verondersteUen dat de deeltjes eigenschappen hebben die i n lokale metingen worden onthuld, zonder invloed van wat ver weg
bij de andere deeltjes gebeurt.
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Het gaat i n liet GHZ-gedaclitenexpeiinient om drie elektronen, die zich op zeer grote
afstand van elkaar bevinden. Aan elk van de elektronen kan de spin (een lysische grootheid die de waarden +1 en -1 kan aannemen) i n de richting x of in de richting y worden
gemeten: s^ of Sy. We nummeren de drie elektronen nu (1, 2 en 3) en geven met bovenschrift aan op welk elektron de spin betrekkuig heeft (b.v. s^'). Greenberger, Horn en
Zeilinger beschouwen nu een speciale situatie, die beschreven wordt door een quantummechanische toestand die de volgende voorspellingen doet voor producten van de uitkomsten van spinnietmgen:
s 1 s 2q 3 = I
Syl.s;2.Sy3 = 1,
S 1.Sy2.s^3 = 1^ en Sxl.S^2.s^3 = . ] .

Hierbij geldt dus dat elk van de spinwaarden s slechts de waarden 1 en -1 kan hebben. De
eerste fonnule zegt dat als de spin in de x-richtmg wordt gemeten aan deeltje 1, de spin in
de y-richtüig aan deeltje 2, en de spin in de y-richting aan deeltje 3, en de drie meetuitkomsten worden met elkaar vermenigvuldigd, het resultaat 1 zal zijn. De andere formules
moeten op dezelfde wijze worden geïnterpreteerd.
Het ligt nu voor de hand te denken dat de meetuitkomsten waarop deze fomiules
betrekking hebben corresponderen met eigenschappen van de elektronen, die er zijn ongeacht of een experiment wordt uitgevoerd. Dat kan ook met een redenering a la Einstein
gerechtvaardigd worden: de elektronen zijn zeer ver van elkaar verwijderd, zodat iedere
meetuitkomst dhect moet weergeven wat ter plaatse van het elektron zelf waaraan wordt
genieten aanwezig is. De andere metingen vinden veel te ver weg plaats om een invloed te
kunnen hebben. Maar deze natuurlijk aandoende veronderstelling leidt tot een tegenspraak. Als de s-waarden in bovenstaande formules eigenschappen representeren die de
deeltjes bezitten, onafhankelijk van de vraag of er al dan niet aan de andere deeltjes metmgen worden verricht, moet b.v. de s^' in de eerste en in de vierde formule dezelfde waarde
bezitten; en evenzo voor de andere spinwaarden. Vermenigvuldig nu de eerste drie formules met elkaar; het resultaat is s^Ks/\^
= 1. Maar dat is in strijd met de vierde formule uit
het rijtje boven. De conclusie kan niet anders zijn dan dat de meetuitkomsten waarover de
quantummechanica voorspellmgen doet geen eigenschappen van de elektronen kunnen
representeren die niet beïnvloed worden door wat ver weg gebeurt.
5. Conclusie
Mathematisch-lysisch is de situatie zo klaar als een klontje: de quantummechanica werkt,
en theorieën volgens het klassieke stramien zijn niet in staat het quantummechanisch succes te evenaren. Wat dit betekent voor ons wereldbeeld is duidelijk in de zin dat onze
wereld blijkbaar niet klassiek is: we mogen er niet van uitgaan dat onze wereld bestaat uit
gelokaliseerde objecten zonder wisselwerkingen sneller dan het licht, zoals Einstein zich
dat wenste. Maar hoe de wereld dan wél bevredigend kan worden beschreven is minder
duidelijk. Het idee van Bohr, dat dingen geen vaste eigenschappen hebben maar alleen
kunnen worden gekarakteriseerd wanneer een bepaalde context is gegeven, roept weliswaar
nog steeds vragen op maar is toch weer plausibeler geworden.
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D E V O O R O U D E R S VAN W I L L E M VAN O R A N J E .
D e identificatie van bijzettingen in de grafkelder onder het
Nassaumonunicnt in de Grote of O.L.V. Kerk te Breda
door
G.J.R. Maat

Samenvatting
h l 1996 werd een fysisch anthropologisch identificatie-onderzoelc verricht van bijzettingen
gevonden in de graflcelder onder het Nassaumonument in de Grote of O.L.V. Kerk te
Breda. Van de volgende personen werd de identiteit vastgesteld: Engelbrecht I (ca.13701442), Johanna van Polanen (1392-1445), Jan I V (1410-1475), Cimburga van Baden (1450¬
1501), Maria van Loon (1425-1502), Engelbrecht n (1451-1504) en Franfoise van Savoye
(7-1511). Eveneens werd aandacht besteed aan de eertijds toegepaste balsemingstechnieken
en aan de waargenomen ziektekundige veranderingen.
Inleiding
Naar aanleiding van de restauratie van de grafkelder onder het z.g. Nassaumonument in
de Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk te Breda werd op veEoek van de afdeling Archeologie
van de gemeente Breda een fysisch anthropologisch onderzoek ingesteld naar de daarm
aanwezige bijzettingen. Op 6 en 7 mei 1996 vond het grafkelderonderzoek plaats.
Gevonden werden:
8 drie bijzettingen in loden kisten (nrs. 2011, 2013, 2015). De loden kist van bijzetting 2013
was op die van 2015 geplaatst De houten bekistingen van deze drie loden kisten lagen
gestapeld op de daarachter gelegen bijzettingen i n de houten kisten (nrs. 2019, 2022), en
deels in de nis in de zuidwand t.pl.v. de zuid-west hoek van de kelder.
• twee bijzettingen in houten kisten (nrs. 2019, 2022), waaivan de kist van nr. 2019 op die
van 2022 was geplaatst.
® twee stapeltjes z.g. 'schudresten', samen met houtresten achterin de nis van de kelder, (nrs.
2020-A en B),
• over de keldervloer verspreide botstukken zonder enig anatomisch verband.
De stoffelijke overschotten in de loden kisten werden buiten de kelder, in de z.g.
Prinsenkapel, geprepareerd. De andere bijzettingen werden in de kelder zelf vrijgelegd.
Daarna vond het laboratoriumonderzoek van de menselijke resten plaats in het Centrum
voor Fysische Anthr-opologie 'Barge's Anthropologica' van de Rijksuniversiteit Leiden. Voor
een gedetailleerde opsomming van het onderzoeksmateriaal en een beschrijving van de
toegepaste onder-zoeksmethoden wordt kortheidshalve veiwezen naar het originele lysisch
anthropologische onder-zoeksrapport (Maat en Mastwijk, 1996). I n het RJ. Van de Graaff
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Laboratorium van de Rijlöuiiiversiteit Utrecht werd het koolstofisotopen-onderzoek van de
botmonsters uitgevoerd en geïnterpreteerd (Van der Borg et al., 1998, in druk).
De resultaten van alle archeologische en natuurwetenschappelijke analyses, waaronder ook
die van het dendro-chronologische onderzoek, werden vastgelegd in een allesomvattend
intern rapport van de afdeling Ai'cheologie van de Gemeente Breda (van den Eynde en de
Roode, 1996).
Resultaten
De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn samengevat in Tabel 1 en 2. Een meer
gedetailleerde besprekuig volgt hieronder
Skelet nr. 2011:
D i t skelet was afkomstig van een vrouw van ca. 47 jaar, met een berekende lichaamslengte van ca. 160 cm.
Skeletsporen van de balseming waren: een rondom afgezaagd schedeldak, een ontbrekend
borstbeen, een gekerfd linker sleutelbeen waaivan het onderste uiteinde ontbrak, gebroken
uiteinden van de eerste drie linker ribben, en een doorgezaagd rechter schaambeen.
Ziektekundige afwijkingen waren:
• Een onschuldige aandoening waarbij de eerste heüigbeenwervel slechts deels vergroeid
is met de andere heüigbeenweivels.
• Twee pareLosteomen, d.w.z. twee goedaardige botweefsel-gezwelletjes aan de binnenzijde
van het voorhoofdsbeen en aan de buitenzijde van het rechter wandbeen.
«Degeneratie van facetgewiichtjes tussen de weivelbogen van borst- en lendenweivels.
«• Een bevallingsbeschadiging op het gewrichtsvlak van het linker schaambeen.
Verder werden er geen röntgenologische groeivertraguigs-lidtekens i n de scheenbeenderen
gevonden.
Skelet nr. 2013:
D i t skelet was afkomstig van een vrouw van ca. 34-37 jaar, met een berekende Uchaamslengte van ca. 150 cm. De hoofdhaarkleur was rood-blond met een lichte slag
Skeletsporen van de balseming waren: een rondom grof afgezaagd schedeldak, een ontbrekend handvat en linker helft van het lichaam van het borstbeen, een in de lengte doorgesneden lichaam van het borstbeen, en een doorgezaagd linker schaambeen.
Ziektekundige afwijkingen waren:
• Len z.g. kruisschedel waarbij het voorhoofdsbeen uit twee helften bestaat. D i t is een
onschuldige variant
• Spina bifida occulta Sl. Een onschuldige aandoening waarbij de eerste wervelboog van
het heiligbeen open blijft, maar de bovenliggende huid wel gesloten is.
• Degeneratie van facetgewrichtjes tussen de bogen van borst- en lendenweivels.
• Scoliose, d.w.z. een dwarse verki'omming van de weivelkolom (ki-omme rug / bochel) ter
hoogte van de overgang van borst- naar lendenwervels.
• Slechts één klein röntgenologisch groeivertragingslittekentje in de scheenbeenderen, ontstaan op de leeftijd van 10-11 jaar.
Skelet nr. 2015:
D i t skelet was afkomstig van een man van ca. 48-54 jaar, met een lichaamslengte van ca.
176 cm. Zijn hoofdhaarkleur was bruüi-zwart, gekixild.
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Skeletsporen van de balseming waren: een rondom grof afgezaagde schedeldak, een in de
lengte doorgesneden handvat en lichaam van het borstbeen, een ontbrekende rechter helft
van het handvat en een deel van de rechter helft van het hchaam van het borstbeen, en
een deels doorgezaagd en afgebroken linker schaambeen.
Ziektekundige aftvijkingen waren;
• Dertien i.pl.v twaalf borstwervels. Onschuldige variant.
• Treponematosis afwijkingen. Deze worden veroorzaakt door een infectieziekte die door
een organisme identiek of verwant aan de veiwekker van syfüis wordt overgebracht, en
die i n een gevorderd stadium naast weke delen ahvijkingen ook specifieke bot- en
gewrichtsafwijkingen geeft. Kenmerkend zijn het verspreidingpatroon van de aMjkingen
in het skelet, en de resten van infectiehaardjes (z.g. gummata). Eenduidige Europese voorbeelden dateren allen na de ontdekking van America in 1492.
• Degeneratie van facetgewrichtjes tussen de bogen van borst- en lendenweivels.
• D I S H ('Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis'). Een ziekte waarbij tijdens de veroudering bmdweefsel- en ki'aakbeenstructuren verbenen. De aandoening geeft weinig klachten
en een matige bewegrngsbeperkuig.
Skelet m. 2019:
Skelet afkomstig van een man van ca. 61-64 jaar, met een lichaamslengte van ca. 179 cm.
Zijn hoofdhaarkleur was bruin, met slag.
Skeletsporen van de balseming waren: een ontbrekend lichaam van het borstbeen. Er was
geen schedellichting verricht!
Ziektekundige aMjkingen waren:
® Metastasen, d.w.z. gezwel-uitzaamgen. I n dit geval bleken ui alle beenderen, behalve in
die van handen en voeten, vele kleine uitzaaiingen van een kwaadaardig gezwel te zitten.
De erosieve uitzaaüngen waren röntgenologisch fraai aantoonbaar. In de wervelkolom
bevonden zich relatief weinig metastasen.
• Tussenweivelschijf-degeneratie van hals-, borst- en lendenweivels.
• Degeneratie van facetgewrichtjes tussen de bogen van hals-, borst- en lendenweivels.
® Degeneratie van gewrichten van beide duimen en sleutelbeenderen.
« D I S H (zie boven, nr. 2015)
Schudresten nrs. 2020-A en B:
Deze zeer incomplete schudresten bleken afkomstig van een volwassen man en vrouw,
waarvan de beenderen aanmerkelijk in grootte verschilden. Van belang voor de diagnose
waren: de gewrichtsuiteinden van het rechter opperarmbeen, de bovenste uitemden van het
linker dijbeen, een extreem mannelijk heupbeen, een extreem vrouwelijk tepelvormig aanhangsel van het slaapbeen.
Skelet nr. 2022:
D i t skelet was alkomstig van een vrouw van ca. 70-82 jaar, met een niet berekenbare
lichaamslengte. Haar hoofdhaarkleur was bruin-zwart, kniUend/slag.
Skeletsporen van de balseming waren: een in de lengte doorgesneden handvat en lichaam
van het borstbeen, en het ontbreken van het linker uiteinde van het lichaam van het borstbeen. Er was geen schedellichting toegepast!
Ziektekundige afwijkingen waren:
" Een geheelde wervelboogfractuur van de 9de borstweivel.
• Tussenweivelschijf-degeneratie van de halsweivels.
8 Degeneratie van facetgewrichtjes tussen de bogen van hals-, borst- en lendenweivels.
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• van gewrichten aan de borstbeenzijde van beide sleutelbeenderen.
• DISH (zie boven, nr. 2015). Hier was de aandoening extreem ver gevorderd. Door verbening van gewrichtskapsels was er een verstijving van de facetgewiichtjes tussen de bogen
van de tweede en derde borstweivel, en van enkele gewrichtjes tussen de ribben en wervels.
Bespreküig
Een overzicht van de hieronder besproken identificaties wordt gegeven i n Tabel 3.
Op basis van eerdere publikaties (o.a. Kamerling, 1873; Holleman, 1966; van Boven, 1987;
Paquay, 1987) komen slechts een beperkt aantal personen van het geslacht Nassau in aanmerking die bijgezet zouden kunnen zijn in de grafkelder onder het Nassaumonument. I n
volgorde van overlijden en bespreking gaat het hier om:
Engelbrecht I van Nassau,
Johanna van Polanen,
(vrouw van Engelbrecht I)
Jan W,
(zoon van Engelbrecht I)
Cunburga van Baden,
(vrouw van Engelbrecht II)
Maria van Loon,
(vrouw van Jan IV)
Engelbrecht I I ,
(zoon van Jan IV)
Frangoise van Savoye
(1ste vrouw van Hendrik JU)
Claudia van Chalon,
(2de vrouw van Hendrik III)

ca. 1370-1442
1392-1445
1410-1475
1450-1501
1425-1502
1451-1504
(1480-1486)-1511
1498-1521

Bij de interpretatie van de koolstofi;WC)-ouderdomsbepaliiigen moet systematisch rekening
worden gehouden met een schijnbaar te oude datering van maximaal 80 jaar t.o.v de echte
sterfdatum (Van der Borg et al., in dnik). Uitgaande van het midden van de gevonden '''Cdateiingsinteivallen waren alle dateringen ca.75 jaar 'te oud' (Tabel 3). Daarmee bevestigden deze relatieve dateringen de identificaties. De eveneens bepaalde '3c/l2C-verhouding
verschafte bovendien inzicht omtrent het indertijd genuttigde dieet. Deze varieerde hier
tussen de -18,9 en -21,11, wat overeenkomt met dat van landdieren en met dat van mensen
uit de middeleeuwse peiiode die van plantaardig voedsel en vlees van herbivoren leven.
Tauber, 1983; Lanting en van der Plicht, 1995/96; Mays, 1997).
Vanzelfsprekend moet grafkistenhout dateren van vóór de betreffende begraving. De vastgestelde ouderdommen ondersteunen eveneens de onderstaande identificaties (Tabel 3).
Alleen de datering van het hout behorende bij skeletnr 2011 komt niet overeen met de historische gegevens en het koolstof-ouderdoiiisondei-zoek van het skelet. D i t verschil kan
(nog) niet verklaard worden.
Schudresten in de nis, nrs. 2020-A en B:
Redenen waarom aangenomen wordt dat dit de stoffelijke resten van Engelbrecht I , de betovergrootvader van Willem van Oranje, en zijn vrouw Johanna van Polanen zijn:
• geslacht, dendrochronologische en relatieve koolstof-datering stroken met de historische
gegevens (Tabel 3).
» omdat het hier z.g. schudmateiiaal betreft, hebben we met de oudste bijzettingen van
deze kelder te maken. Bij plaatsgebrek door latere bijzettingen van verwanten was het
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gewoonte om al bestaande bijzettingen te 'sehudden', dw.z. te zeven door een grove zeef,
en de overblijvende grote botstukken daarna in een z.g. schudldstje in een hoek of nis van
de kelder bij te zetten (Maat, 1982; Janssens, 1992). Deze bevindmg stemt overeen met de
gereconstrueerde bouwhistorie van de kelder. De huidige kelder, gebouwd door Jan IV,
heeft waarschijnlijk de plaats ingenomen van een eerdere waarin Engelbrecht I en
Johanna van Polanen al waren begraven (van den Eynde en de Roode, 1996),
Skelet nr. 2019:
Redenen waarom aangenomen wordt dat dit de stoffelijke resten van Jan fV, de overgrootvader van Willem van Oranje, zijn:
• geslacht, skeleüeeftijd, dendrochonologische en relatieve koolstofdatering stroken met de
historische gegevens (Tabel 3).
• de grafkist (hout) en balsemtechniek komen overeen met die van skelet m. 2022, waarvan de onderzoeksresultaten stroken met de historische gegevens over zijn vrouw, Maria
van Loon.
Deze ingezakte bijzetting werd ooit op die van skelet nr. 2022 geplaatst toen zij beide nog
intact waren. Waarschijnlijk werd dit gedaan om ruunte te scheppen voor latere bijzettingen. De volgorde waarin ze nu zijn gevonden behoeft daardoorniet meer overeen te
komen met de oorspronkelijke volgorde van bijzetting. Natuurlijk zijn de afgevallen houten bekistingen van de loden kisten pas na de verplaatsing van skelet nr. 2019 opgestapeld.
Het gebruik van houten bekistingen om loden kisten was gewoon (Veeckman en
Bungeneers, 1989; Janssens, 1992). Zij werden ook aangetroffen in de graflcelder voor de
Nassau's onder het praalgr'af voor Engelbrecht U i n de Prmsenkapel van dezelfde kerk
(Hornk, 1937).
Skelet m. 2011:
Redenen waarom aangenomen wordt dat dit de stoffelijke resten van Cimburga van Baden,
vrouw van Engelbrecht I I , zijn:
• geslacht, skeleüeeftijd en relatieve koolstofdatering stroken met de historische gegevens
(Tabel 3).
• de grafkist (lood met houten bekisting) en balsemtechniek komen overeen met die van
skelet nr. 2015, waaivan de onderzoeksresultaten stroken met de historische gegevens over
haar man, Engelbrecht I I .
• op de linnenachtige doek die hoofd en hals bedekte, en op een van beide kinbandjes,
bleek een 'C' (van Cimburga) geborduurd te zijn!
De hier toegepaste balsemtechniek komt üi procedure overeen met die werd vastgesteld bij
het skelet van Anna van Buren(?) en René van Chalon i n de graflcelder onder het praalgraf
voor Engelbrecht I I i n de Prinsenkapel (Hermans en Wetselaar, 1937; Wetselaar, 1938), en
met die door Pieter van Foreest werd toegepast op het lichaam van Wülem I (de Zwijger;
Bosman-Jelgersma en Houtzager, 1984). Het enige verschü met de eerste twee voorbeelden
is het gebruik van een 'wolvuUing' i.p.v een vaste leemachtige rompvuüing bij de balseming.
Skelet nr. 2022:
Redenen waarom aangenomen wordt dat dit de stoffelijke resten van Maria van Loon,
vrouw van Jan IV, zijn:
• geslacht, skeleüeeftijd en relatieve koolstofdatering stroken met de historische gegevens
(Tabel 3).
• de grafliist (hout) en balsemtechniek komen overeen met die van skelet nr. 2019, waarvan
de onderzoeksresultaten stroken met de historische gegevens over haar man. Jan TV.
Op deze ingezakte bijzetting werd ooit de houten grafldst van skelet nr. 2019 geplaatst toen
zij beide nog intact waren. Waarschijnlijk werd dit gedaan om ruimte te scheppen voor latere bijzettingen. De volgorde waarin ze nu zijn gevonden behoeft daardoor niet meer overeen te komen met de oorspronkelijke volgorde van bijzetting.
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Skelet nr. 2015:
Redenen waarom aangenomen wordt dat dit de stoflfelijke resten van Engelbrecht I I ,
oudoom van Willem van Oranje, zijn:
• geslacht, skeletleeftijd, dendrochronologische en relatieve koolstofiiatering stroken met
de historische gegevens (Tabel 3).
• de kleur van het hoofdhaar komt overeen met wat in de literatuur wordt vermeld (de Win,
1992).
• het voorkomen van uitgebreide botafivijkuigen die het gevolg zijn van een chronische
infectieziekte. I n de literatuur wordt vermeld dat Engelbrecht I I aan de Vliegende termg'
geleden zou hebben (van Boven, 1987, de Win, 1992). De gebruikte naamgevmg veiwijst
meestal naar tuberculose. I n feite bleken we hier echter met de infectieziekte treponematosis te maken, een ziekte die m Europa pas na de ontdekking van Amerika i n 1492
op grote schaal voor komt (Steinbock, 1976; Ortner en Putchar, 1985).
• de grafkist (lood met houten bekisting) en balsemtechniek komen overeen met die van
skelet IU'. 2011, waaivan de onderzoeksgegevens stroken met de historische gegevens over
zijn vrouw, Cimburga van Baden. De toegepaste balsemtechniek verschilt aüeen in het
gebruik van een vaste doordrenkte leemachtige rompvuüing i.pl.v een 'wolvulling'.
Op deze deels ingezakte bijzetting werd ooit de oorspronkelijk met hout bekiste loden
gi;afkist van skelet nr. 2013 geplaatst. De bekisting was er toen echter al afgevaüen, omdat
er geen houten bodem en deksel tussen beide kisten in werd gevonden. Deze situatie werd
reeds üi 1873 bij een vluchtige mspectie van de kelder vastgesteld (Kamerling, 1873;
Hornix, 1938). De volgorde waarin ze nu zijn gevonden behoeft daardoor niet meer overeen te komen met de oorspronkelijke volgorde van bijzetting.
Skelet nr. 2013
Redenen waarom aangenomen wordt dat dit de stofielijke resten van Erangoise van Savoye,
de eerste vrouw van Hendrik IU, oom van Wülem van Oranje, zijn:
«geslacht, dendrochronologische en relatieve koolstofdatering stroken met de gedocumenteerde gegevens (Tabel 3).
• de skeletleeftijd (34-37 jaar) is verenigbaar met de door Dek (1970) opgegeven kalenderleeftijd 'ouder dan 25 jaar' en met die afgeleid uit de huwelijksperiode van haar moeder
(1480-1486) 25-31 jaar (SaiUot, 1990, 1996). Volgens van Ditzhuyzen (1992) zou ze 26 jaar
zijn geweest. D i t verschü met de skeleüeeftijd lijkt ook nog wel aanvaardbaar.
• de grafkist (lood met houten bekisting) en balsemtechniek komen overeen met die van
haar man Hendrik m die bijgezet was in de grafkelder onder het monument voor
Engelbrecht I I i n de Prinsenkapel van dezelfde kerk (van den Broek, 1938; Hornix, 1938).
Losse vondsten, d.w.z. verspreide botstukken zonder enig anatomisch verband, worden in
de begr'aafgr'ond binnen elke kerk altijd i n grote hoeveelheden aangetroffen. Zij zijn het
resultaat van voortdurend hergebruik van de grond (Maat, 1982; Bungeneers et al., 1990).
Na het schudden (zeven) van oude geruimde graven werden aUeen de gr'otere botstukken
ver-zameld en al dan niet i n een schudkistje i n de oorspronkelijke kelder bijgezet (Maat,
1982; Janssens, 1992).
Ten slotte
Van de personen die in aanmerking kwamen om bijgezet te worden in deze kelder lijkt
alleen Claudia van Chalon (1498-1521), de tweede vrouw van Hendrik IU, te ontbreken. Er
werd geen skelet van een ca.23 jarige (zeer jonge) vrouw gevonden. Zij zou de meest recente bijzetting zijn geweest (Diepraam, 1987; Havermans). De literatuur is echter niet eenduidig omtrent de plaats van haar begraving (Breda?/Diest?; Pennings, 1947; Dek, 1970). Is
zij m een andere kelder bijgezet? Of is zij later verplaatst naar de grafkelder onder het praalgraf voor Engelbrecht I I in de Prinsenkapel waarin haar man Hendrik I I I werd bijgezet? I n
deze kelder werd indertijd wel het skelet van een 'ten hoogste 30 jarige vrouw' gevonden.
Het werd toen toegeschreven aan Anna van Buren (kalenderieeftijd 25 jaar; van den Broek,
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1938; Hornix, 1938). Het is de vraag of dit juist was, nu ook Claudia van Chalon daaivoor
in aanmerldng lijkt te komen.
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Tabel 1
Skelet
nummer

VOORNAAMSTE DEMOGRAFISCHE KENMERKEN
S e x u a l i s a t i e graad
( a a n t a l kenmerken)
Bekken

Sex
M/V

Schedel

Leeftijdskenmerken
(WEA -/ Iscan fasen)
Pub. Fem. Rum.

Leeftijd
(jaren)

Sut. Costa

Lichaamsl e n g t e i n cm
v l g s . Tr. S Gl.
(Breitinger)

Kistlengte
i n cm

Craniële
index

P

2011

-1,05 (10)

-1,42

(11)

V

(3)

2

3

2

5

ca. 47

160 (

)

179

88,8

+

2013

-1,16 (10)

-1,38 (11)

V

-

2

3

1

5

34-37

150 (

)

167

81,5

+

2015

+1,05 (10)

+1,33

M

3

2

3

-

6

48-54

181 (175)

195

81,4

+

2019

+1,58 • (10) +0,75 ( 9)

M

4

3

2

4

7

61-54

179 (179)

204

(11)

2020-A schudresten

M

volw.

2020-B schudresten

V

volw.

2022

(

) -1,69

( 6)

V

-

-

-

4

8

70-82

-

+

-

+

M = man.; V = vrouw; Tr. S Gl.= T r o t t e r & Gleser, 1952, 1958 ; Pub.= g e w r i c h t s v l a k v e r a n d e r i n g van schaamvoeg; Fem. /Hum
= b o t b a l k j e s v e r a n d e r i n g i n d i j b e e n en opperarm; Sut.= schedelnaadvergroeiing; Costa= verbening van r i b u i t e i n d e ;
P.A.= ziektekundige verandering.

Tabel 2
Skeletnummer

OSTEOPATHOLOGISCHE AFWIJKINGEN
Aangeboren
anomalie

Balsemingsverwonding

2011

lumbal.Sl

schedel
borstbeen
sleutelb.L
r i b b e n (3x)
schaambeen

2013

kruisnaad
sp.bif.Sl

schedel
borstbeen
schaambeen

2015

-

schedel
borstbeen
schaambeen

2019

-

borstbeen

Periostitis
Osteomyelitis

Arthritis,
pussende

Gezwellen

8
VO

treponem.

metastasen

DISH

+

osteoma(2x)

treponem.

vOA pOA

Varia
beval.lidteken

—

+

-

—

+

-

+

+

+

+

scoliose

•

-

a c . c l ..LR
MCP-1,,LR

+

—

St.Cl,.LR

+

wervelboogbreuk

2020-A
202Q-B

-

2022

-

borstbeen

-

P e r i o s t i t i s = b e e n v l i e s o n t s t e k i n g ; O s t e o m y e l i t i s = beenmergontsteking; A r t h r i t i s = g e w r i c h t s o n t s t e k i n g ; L = l i n k s ; R = r e c h t s ;
VO = t u s s e n w e r v e l s c h i j f d e g e n e r a t i e ; vOA en pOA = g e w r i c h t s s l i j t a g e van w e r v e l s (vOA) , resp. e l d e r s (pOA) ; DISH = z i e k t e
w a a r b i j b i n d w e e f s e l v e r b e e n t ; lumbal. = o n v e r g r o e i d e h e i l l g b e e n w e r v e l s ; osteoma = goedaardig botgezwel; b e v a l . = b e v a l l i n g s ;
s l e u t e l b . = s l e u t e l b e e n ; s p . b i f . S l = open e e r s t e wervelboog van h e i l i g b e e n ; s c o l i o s e = z i j w a a r d s e verkromming wervelkolom;
treponem. = treponematosis = z i e k t e door organisme i d e n t i e k o f verwant aan verwekker van s y f i l i s ; a c . c l a . = g e w r i c h t tussen
schoudertop en s l e u t e l b e e n ; s t . c l . = g e w r i c h t tussen borstbeen en s l e u t e l b e e n ; MCP,1 = g e w r i c h t aan de b a s i s van de duim.

Tabel 3
Skeletnummer

IDENTIFICATIE VAN BIJZETTINGEN (ouderdommen i n k a l e n d e r j a r e n AD)
Geslacht S k e l e t l e e f skel./doc.
tijd (jr.)

Gedocum.
leeftijd

Balsemtechniek

Grafkistmateriaal

Dendrochr.
kisthout

"C ouderdom ( 1 sd)

Sterftejaar

Identificatie

2011

V / V

ca. 47

50

hersenen
ingewanden
"wolvulling"

lood/hout

(1510?)

1410-1437

1501

Cimburga
van Baden

2013

V / V

34-37

25-31

hersenen
ingewanden
"wolvulling"
"stro"

lood/hout

1509

1422-1445

1511

Francoise
van Savoye

2015

M/M

48-54

53

hersenen
ingewanden
vast vulsel

lood/hout

1485

1424-1444

1504

Engelbrecht
II

2019

M/M

61-64

64

ingewanden
"krijt"vul.
"stro"

hout

(1451)

1402-1430

1475

Jan I V

volw.

ca. 72

hout

1435

1363-1377
1442
(1289-1306)

2020-A

M/M

2020-B

V / V

volw.

53

•?

2022

V / V

70-82

78

ingewanden
hout
"krijtvul."
"pl.naalden"

hout

Engelbrecht
I

1444

idem

1445

Johanna
van Polanen

—

1406-1433

1502

Maria
van Loon

S k e l - = s k e l e t ; doe./gedoe.=gedocumenteerde; sd= s t a n d , dev.; Dendrochr.= b o o m r l n g d a t e r i n g ; v u l . = v u l l i n g ; p l . = p l a n t e n .

M O D E R N O N D E R Z O E K AAN H E T Z O N N E S T E L S E L
door
P.N.J.Wisse

1. Meidiiig
Reeds vanaf de oprichting van Diligentia heeft het Zonnestelsel zich in een warme belangstelling van sprekers en leden mogen verheugen. Zeker in de beginjaren, toen zojuist door
William Herschel (in 1781) de planeet Uranus ontdekt was, het was de eerste nieuwe planeet, ontdekt sinds de Oudheid.
Door de uih'inding van de verrekijker, voor het eerst voor sterrenkundige toepassmgen aangewend door Galüeo Galüei, werd de blüc op het heelal verruimd. Galüei ontdelrte de kraters op de maan, de vier, naar hem genoemde satellieten van Jupiter, onze landgenoot
Huygens ontrafelde het raadsel van de ringen van Saturnus. I n de loop der eeuwen werden de telescopen steeds gr'oter en de foto's van de gi'ote planeten steeds gedetaüleerder,
hoewel het scheidend vennogen nog lang niet groot genoeg was om kleme structuren op
het oppeivlak van zelfs de dichtstbijzijnde planeten te onderscheiden. Wel was men in de
loop van onze eeuw i n staat iets te bepalen van de chemische samenstelling van de andere planeten.
De dynamica van het Zonnestelsel, de onderiinge afstanden en de afmetingen van de planeten waren redelijk bekend, maar nog in 1931 werd de negende planeet, later genaamd
Pluto ontdekt.
Aldus hadden sprekers voor Düigentia, tot ver na de Tweede Wereldooriog in het algemeen
weinig nieuws te melden over het Zonnestelsel, daar kon pas verandering in komen na de
opkomst van de rumitevaait, de vele ruimtesondes hebben ons voor-zien van zeer gedetaiUeerde foto's van vrijwel aüe leden van ons Zonnestelsel, daar hopen wij hier wat van te
laten zien. Helaas hebben wij in ons land geen onderzoekers die zich met het moderne
planetenonderzoek bezig houden, zodat u dit verhaal, geheel volgens de oude Diligentiatraditie uit de tweede hand ki-ijgt.
Wij kunnen het Zonnestelsel ruwweg in eiuge groepen spütsen. Het centrale lichaam, de
Zon, is een zeer normale ster, die zijn energie ki-ijgt door de fusie van Waterstof in Helium.
Van binnen naar buiten gaande komen wij achtereenvolgens tegen vier 'kleine ' planeten,
Mercurius, Venus, de Aarde en Mars. Deze vier bestaan voornamelijk uit gesteenten.
Vervolgens ontmoeten wij vier reuzeplaneten, die voornamelijk uit gas bestaan, Jupiter,
Satuiiius, Uranus en Neptunus, en tenslotte Pluto, hoewel dit best wel eens geen gewone
planeet zou kunnen zijn, maar zou kunnen behoren tot een andere categorie, die der zogenaamde ijsdwergen, die i n een groot reservoir buiten de baan van Pluto om de Zon schijnen te draaien. Tussen de banen van Mars en Jupiter vinden wij nog duizenden zogenaamde kleine planeten of planetoïden, met afmetingen van enige cm tot ca 1000 km.
Een van de belangrijkste vragen bij de bestudering van het Zonnestelsel is natuurlijk, hoe
het Zoimestelsel ontstaan is. Hier zijn in de loop der eeuwen vele theorieën over opgesteld.

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 76. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's"Gravenhcige op 12 januari 1998.
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waar wij liier niet op in zullen gaan.
Als wij ervan uitgaan, dat de planeten een gemeenschappelijke ontstaansgeschiedenis hebben, zullen zij als gevolg hieivan ook een aantal gemeenschappelijke kenmerken moeten
hebben.
Tot ongeveer de jaren '70 van deze eeuw konden deze kenmerken ten gevolge van het ontoereikende scheidend vermogen van zelfs de grootste telescopen niet gevonden worden.
Men wist wel, dat sommige planeten een damplaing bezaten, doch deze was steeds verschillend van samenstelling: de Aarde heeft een zuurstof/stikstof-atmosfeer, Venus een
koolzuur/zwavelzuur-atmosfeer, de grote planeten bezitten een waterstof/ZHelium/methaandampkiing.
Kraters
Pas sinds de jaren '70 toen de eerste kunstmanen, als de Mariners, de Pioneer, en de latere, zeer succesvolle Voyagers en Galileo- satellieten, gelanceerd werden, hebben de sterrenkundigen de beschikking over zeer gedetailleerde opnamen van de oppeivlakken van
de planeten en hun sateUieten. Zoals altijd werd het aantal raadsels niet kleiner naarmate
er meer gegevens beschikbaar kwamen. Toch werd er op een aantal fronten meer duidelijMieid geschapen, de genieenschappeUjke kenmerken, waar wij boven over spraken, bleken er inderdaad te zijn. De lezer heeft ongehvijfeld wel eens opnamen gezien van het
Maanoppeivlak Een opvallend verschijnsel op dit oppervlak vormen de taUoze ronde ki'aters, waarover nog in de jaren '50 een hevige strijd woedde, of het littekens waren van de
inslag van meteoren, of dat het overblijfselen waren van vulkanische activiteit. U i t de eerste opnamen die Mariner 10 maakte van Mercurius, bleek, dat deze planeet op onze maan
leek, als de ene druppel water op een andere, het oppeivlak bleek bezaaid met de bekende ronde ki'aters, waaivan men inmiddels overtuigd was, dat het üislagki-aters waren. Later
werd ontdelrt, dat op zeer vele leden van ons Zonnestelsel inslagkraters aanwezig zijn, zelfs
op onze Aarde, hoewel de meeste kraters op Aarde door erosie, continentale drift en andere het aardoppervlak veranderende invloeden reeds lang verdwenen zijn.
U i t de waarnemingen met de sonde Magellhan is gebleken dat zelfs op het oppeivlak van
Venus inslagkraters te vüiden zijn. Deze kunnen onmogelijk erg oud zijn, daar de erosie m
de Venusatmosfeer waarschijnlijk veel sterker is dan die op Aarde . Ook veel van de manen
van de planeten, zelfs de de kleintjes van Mars en de kleine planeten, die met zijn duizenden bewegen tussen de banen van Mars en Jupiter tonen inslagki'aters op hun oppervlak.

Figuur 1. Mozaïelrfoto
van de planeet
Mercurius, genomen
door de ruimtesonde
Mariner 10.
De gelijkenis met onze
Maan is treffend.
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Figuur 2. Close-up van de Marsmaan
Deimos, let op de inslagkraters op het
oppeivlak.

Ontstaan van het Zoimestelsel
Dit alles brengt ons tot de volgende sehematische theorie over het ontstaan van ons
Zonnestelsel. Ongeveer 5 miljard jaar geleden begon een oeriievel zich samen te trekken.
Uit het centrale deel, waarin zich het overgrote deel van de massa bevond, ontstond de Zon.
h l de omringende stofschijf vormden zich klontjes, die meer stof ver-zamelden. A l deze
klontjes bewogen zich in ellips banen rond de centrale massa, gehooi-zamend aan de wetten van Kepler, De klonten die zich in wat meer langgerekte banen bewogen, veegden stof
op, dat zich meer i n cirkelbanen bewoog, en groeiden zo aan tot steeds grotere lichamen.
D i t proces zette zich voort en steeds grotere massa's botsten op elkaar, zodat steeds gr-otere lichamen ontstopden. Intussen werden door de druk van de zonnewind (door de Zon
uitgestoten stromen geladen deeltjes met hoge energie) de lichtere elementen uit de binnendelen weggeblazen.
De grotere massa's van de buitenplaneten verstoorden de banen van de kleinere brokken,
die daardoor konden botsen met andere aanwezige massa's, die ten gevolge daivan tevens
konden groeien, en die nog steeds de sporen van deze botsingen dragen in de vorm van

Figuur 3. Doorgroefd
terrein op de Jupitermaan Ganymedes. De
groeven zijn lange valleien, gescheiden door
bergketens 10 tot 15
km. apart, en met een
hoogte van ongeveer
lOOOin. Veel van deze
evenwijdige groefsystemen snijden elkaar,
wat er op duidt, dat zij
in verschillende perioden ontstaan zijn. De
zichtbare inslagkraters
zijn van nog recentere
datum.
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iiislaglaaters. Men vermoedt, dat na ongeveer I miljoen jaar vrijwel alle Ideinere massa's
door grotere 'ingevangen' waren, zodat daarmee een eind kwam aan de voortdurende bombardementen uit de ruimte. Er bleven dus alleen de grotere lichamen over, die zich in vrijwel cirkelvormige banen bewogen, de klonten die zich in meer langgerekte banen bewogen, waren 'opgeveegd'.
Inslagen van grote meteorieten zijn zeldzaam geworden, Resten van de oemevel vindt men
nog aan de uiterste rand van het zonnestelsel, waar zich i n de grote kou het beroemde
reservoir van kometen, de zogenaamde Oortwolk bevindt. Men veronderstelt, dat de kometen die opgebouwd zijn uit diverse soorten bevroren gassen, met daarin vele stofdeeltjes,
overblijfselen zijn van de gas- en stofwolk waar het zoimestelsel uit is ontstaan.
Men heeft onlangs tevens buiten de baan van Pluto een aantal kleine koude lichamen ontdekt Ul wat men de Kuipergordel is gaan noemen, Deze zogenaamde ijsdwergen zijn waarschijnlijk ook resten uit de oernevel, die nooit tot echtgi'ote planeten hebben kunnen uitgroeien, het vermoeden bestaat, dat ook Pluto tot deze categorie behoort, en dat Pluto dus
niet bij de 'normale' planeten gerekend moet worden.
Slotwoord
h l het bovenstaaande is getracht een korte schets te geven van het moderne planetenondcKoek. Het was helaas niet mogelijk alle relevante foto's bij dit artikel op te nemen. Het
moge duidelijk zijn, dat lang niet alle door het moderne iiiimteondei-zoek opgeworpen
problemen aan de orde hebben kunnen komen. Het planetenonderzoek is allang niet meer
het exclusieve domein van de astronoom, hij moet thans veelvuldig de hulp inroepen van
geologen, geofysici, (hoewel het vooivoegsel 'geo-' in dit verband wat beperkt aandoet, en
chemici, vooral waar het de samenstelling en scheikundige processen i n de atmosferen van
de planeten betreft.

Figuur 4. De Maan Miranda is met een
diameter van 486 km. de kleinste van
de viif manen ^'cn Uranus, hij staat
tevens liet dichtst bij de planeet. De
opname is gemaakt door Voyager 2 van
een afstand van 30000km. Het opvallendste detail op het oppeivlak ts de
grote 7 tn het centrum. Het oppeivlak
draagt verder de sporen van een tamelijk wilde geologische activiteit, diverse
fonnaties zijn ontstaan in verschillende
periodes. Later zijn ook nog de inslagkraters gevormd.

H E T BROEffiASEFFECT: VOORKOMEN O F GENEZEN?
door
R . l ) . SchuUing

Hoewel de meerderheid van de geleerden in de wereld van mening is dat het broeikaseffect reëel is, en er nu reeds een meetbaar IdimaatseflFect optreedt, is er zeker nog geen consensus, h l deze lezing zullen we niet op de vraag ingaan of het broeikaseffect al als bewezen kan worden beschouwd, maar alleen een aantal maatregelen bespreken die we zouden
kunnen nemen om het effect te beperken, of om de gevolgen tegen te gaan. (noot van de
redactie: Het is juister om in dit verband te spreken van het versterkte broeikaseffect). Waar
iedereen het wel over eens is, is de snelle stijging van het COj-gehalte van de atmosfeer
als gevolg van het verbranden van fossiele brandstoffen. CO2 is een belangrijk zogenaamd
broeikasgas, dat wü zeggen een gas dat een gedeelte van de uitgestraalde warmtestraling
van het aardoppeivlak absorbeert. Als een gedeelte van de warmtestralüig het systeem
aarde niet meer veriaat, zal de atmosfeer hierdoor opwarmen. Het Ugt voor de hand om
aan te nemen dat dit merkbare gevolgen voor het klimaat zal hebben. Volgens de modellen zou de opwarmmg vooral de lagere delen van de atmosfeer treffen, op hogere geogr'afische breedtes. Vooral de polaire en gematigde zones zouden dus een merkbare opwarming doomiaken. Een groot aantal meteorologen meent een dergelijke opwarmmg nu al
uit langjarige temperatuursgemiddelden te kunnen afleiden.
Het valt op in de discussies dat vooral de negatieve effecten breed worden uitgemeten. Een
positief efiect als de enorme vergr'oting van het landbouwareaal i n Canada, Noord Rusland
en Siberië die te veiwachten zou zijn als gevolg van een temperatuurstijging van 1 a 2 gr'aden wordt nauwelijks vermeld. Meestal worden effecten genoemd als het afsmetten van het
landijs, de opwarming van de oceanen, en het oprukken van tropische ziekten in de richting van de gematigde streken. Ook is de veiwachting dat de frequentie en de hevigheid
van stormen zuUen toenemen. Nog extremer scenario's voorspellen een veriegging van
oceanische stromingssystemen. Het is duidelijk dat het tot stilstand komen of verieggen van
de Golfstroom dramatische gevolgen zou hebben voor het klimaat en de leefljaarheid van
Europa. Het afsmelten van grote delen van het landijs op Antarctica en Groenland zal een
zeespiegelstijging tot gevolg hebben, waar met name laaggelegen gebieden, vaak met een
hoge bevolkmgsdichtheid het slachtoffer van worden (denk aan landen als Bangladesh,
Nederiand en dergelijke).
U weet aUemaal uit discussies wat voor maatregelen er voorgesteld worden om het broeikaseffect te voorkomen. Energiebesparing, ruimer gebruik van duui-zame energiebronnen
(biomassa, wind, golfslag, zonne-energie en geothermische energie), energieteelt, betere
energienornien in de bouw, bevoordeling van pubUek transport, op termijn invoering van
de brandstofcel, en misschien zelfs de keramische motor. Vele van deze maatregelen worden besproken in het nieuwe rapport voor de Club van Rome 'Factor Four Doubling
Wealth-Halving Resource Use' van von Weizsacker, Lovins en Lovins. Manieren om verstandiger en zuiniger met onze energie om te gaan vormen niet het ondeiwerp van mijn
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lezing, maar ik zal mij beperken tot de maatregelen om de elFecten tegen te gaan. Simpel
gezegd zou een oplossing van het probleem betekenen dat we de hoeveelheid CO2 in de
atmosfeer en/of de hoeveelheid water in de oceanen proberen te verminderen.
Opheffing van het land?
Een tegenmaatregel tegen de zeespiegelrijzing zou kunnen zijn dat we het land ook laten
rijzen. Het lijkt een idee dat te gek is voor woorden, maar toch bestaan er geologische situaties, die dit op lokale schaal mogelijk maken. Veel laaggelegen gebieden bestaan uit sedimentaire bekkens. Teiwijl het land m die gebieden langzaam zakte, werden er sedunenten
afgezet, die dit wegzakken ongeveer compenseerden, en het bekken weer opvulden. Niet
zelden komen in deze sedünentaire gebieden kalkformaties voor, vooral afgezet in periodes dat het klimaat daar tropisch of subtropisch was. Het kunnen dan koraalriffen zijn of
schelpenbanken, maar de voornaamste kalkafzettuigen bestaan uit de kalkskeletjes van
kleine eencellige organismen. Nederiand maakt al honderden miljoenen deel uit van zo'n
daüiigsgebied, het Noordzeebekken. Met name in de geologische periode die we het Krijt
noemen, ongeveer tussen 140 en 60 miljoen jaar geleden zijn er tot meer dan een kilometer dikke kalksedimenten afgezet. Doordat tijdelijk en lokaal de daüngsgeschiedenis
afgewisseld werd met periodes van opiijzing, is deze Krijtformatie niet overal bewaard
gebleven onder Nederiand, maar desondanks vinden we deze formatie onder grote delen
van Nederiand. I n Limburg komt deze formatie aan het oppeivlak. Het müieraal waaruit
deze gesteenten bestaan is calciet (CaC03). D i t mineraal reageert gemakkelijk met zuren.
Als we calciet laten reageren met zwavelzuur, treedt de volgende reactie op:
CaCOj + H2SO4 + H2O - > CaS04.2H20 + C O j
(calciet) (zwavelzuur) (water)
(gips)
(kooldioxide)
Het interessante aan deze reactie is dat het volume van de gevormde gips het dubbele is
van de kalk waar het uit gevormd wordt (om precies te zijn, 100.7%).
Dat betekent dat een gesteente, waarin we deze reactie laten plaatsvinden begint op te
zwellen. Als we dit üi de ondergrond doen, dan kan deze volunievergroting alleen maar
gecompenseerd worden door een opwelving van het landoppervlak boven de plek waar de
reactie plaats vindt. Door zwavelzuur te injecteren in kalkstenen in de ondergr'ond kunnen
we dus het lokale landoppeivlak laten rijzen. We zouden dit eflfect bij voorbeeld kunnen
gebruiken bij de kustverdediging. We weten natuurlijk, dat bij stormen vaak delen van het
strand en de achteriiggende duinen worden weggeslagen, en Rijkswaterstaat herstelt dit
door zand uit zee op te spuiten op het strand, de zogenaamde suppletie. Men wil bij
Rijkswaterstaat dit proces aanpassen, door het zand niet langer op het strand te spuiten,
maar voor de kust aan te brengen. Er worden dan zandbanken gevormd, die de branding
en de stroming weghouden van de kust, zodat deze mmder snel zal eroderen; zand dat van
deze banken afslaat wordt gedeeltelijk langs natuurlijke weg naar het strand getransporteerd. Met behulp van de methode van zuurmjectie kunnen dergelijke zandbanken of
ondieptes ook gemaakt worden, en op die manier wordt de methode een extra hulpmiddel in onze strijd tegen de zee. We kunnen het proces redelijk gedetailleerd beheersen door
de keuze van plaats en aantal van de injectieputten, de injectiesnelheid en de zuursterkte.
De Stichting SLW heeft ons enkele jaren geleden een subsidie verleend o m het proces
nader te ondcKoeken. Een van de voornaamste punten van zorg was de mogelijklieid dat
door de injectie van zwavelzuur een zone van ondooriatend gips rond de boorput gevormd
zou worden, waardoor de reactie zou stoppen. Wij hebben inmiddels een methode gevonden om dit te voorkomen. Binnenkort zullen er enkele vrij kleinschalige veldtesten uitgevoerd worden i n Limburg om de methode te testen, en wij hopen dat het daarna tot toepassing komt. Uiteraard is de methode niet beperkt tot de kustverdediging, maar kan de
methode ook ingezet worden als hulpmiddel bij het maken van eilanden i n zee, of bij het
opheffen van monumenten die door de zee bedreigd worden.
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Een belangrijk milieuvoordeel, en ook economisch voordeel van de methode zou zijn, als
daarmee industriële afvalzuren onschadelijk gemaakt zouden kunnen worden. Wij hebben
getest dat alle metalen die in dat zuur voorkomen vastgelegd worden aan het reactiefront
tussen gips en kallöteen, op de plek waar de p H snel stijgt. Het gebruik van industriële
alValzuren, met een negatieve prijs niaald de methode aanzienlijk goedkoper. .
Natuuriijk zult U met de logische tegenwerping komen dat het proces in het kader van het
broeikaseffect negatief werkt; m de reactievergelijldng kunt U zien dat CO2 gas geproduceerd wordt, wat nu juist niet de bedoeling was. Toch is deze tegenwerping niet juist. Als
we een hoeveelheid sterk zuur aan het aardoppeivlak laten, zal een equivalente hoeveelheid CO2 niet vastgelegd kunnen worden. Misschien herirnieren sommigen van U zich nog
de regel uit de scheikundeboekjes dat een sterk zuur een zwak zuur uit zijn zouten verdrijft.
CO2 vormt in water een zwak zuur, en zwavelzuur is een sterk zuur. Dus ieder molekuul
CO2 dat in de ondergrond blijft staat positief op de balans van de broeikasgassen. Alleen
in het geval dat al het gevormde CO2 weer naar het aardoppeivlak zou ontwijken, is de
methode broeikasneutraal. Als we het zuur aan het aardoppervlak neutraliseren met kalk,
dan blijft als gevolg van de neutralisatie de geproduceerde hoeveelheid C O 2 achter in de
atmosfeer.
Kooldioxide
C O 2 kan alleen maar bijdragen als het als gas in de atmosfeer verblijft. Iedere methode,
waarbij we voorkomen dat het in de atmosfeer terecht komt, of iedere methode waarmee
we CO2 uit de atmosfeer vasfleggen zal dus het broeikaseffect verminderen. Er worden op
dit moment nogal wat studies verricht in verschillende landen om C O j te injecteren in
watervoerende lagen m de ondergrond, of in uitgeputte gasvelden. Al die voorstellen hebben gemeen dat ze extra energie kosten om het gas af te vangen, te comprimeren en te
transporteren. Uiteraard is het de bedoeling dat deze nieuw aan te leggen CO2 gasvelden
niet meteen leeglekken naar het oppervlak; het ergste zou zijn als er een rechtstreekse verbinding tussen het geïnjecteerde C O j en het aardoppeivlak zou ontstaan. Dan kunnen we
door een soort geyserwerking de situatie krijgen dat het opgeslagen C O 2 in zeer korte tijd
ontwijkt. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat een dergelijk scenario op zal treden in
Nederiand, breng ik U toch de catastrophe in het Nios meer in Kameroen in gedachten,
toen 1700 mensen omkwamen door de catastrofale ontsnapping van opgehoopt C O j . Er
zijn aanwijzingen dat er in de recente geologische geschiedenis wel eens explosief methaan
is ontweken uit de ondergrond in het Noordzeegebied.
Er zullen ook bepaalde geochemische reacties optreden als gevolg van de injectie van CO2.
Meestal is er een redelijke benadering van chemisch evenwicht tussen de mineralen en
hun poriënvloeistof Dat evenwicht wordt abrupt verstoord door de injectie van CO2; dit
leidt tot een versnelde verwering van sommige mineralen. Het voordeel is wel dat C O 2 dat
gebruikt wordt voor de vorming van carbonaten bij deze ondergr'ondse verwering van silikaten voor geologisch lange tijden is vastgelegd.
We kunnen CO2 ook bovengronds vastleggen, door versnelde veiweiing. U merkt zelf misschien al, dat monumenten overal snel aangetast worden door zure regen. Ook in de
bodem vindt verzuring plaats onder invloed van zure regen. Op alders wordt dit effect door
de boeren tegengegaan door kalk te strooien. Nederiand heeft het voornemen om in de
komende jaren 120.000 hectare landbouwgrond te onttrekken aan de agrarische bestemming, en er natuurgebieden, met name bosgebieden van te maken. Een bos dat er eenmaal
staat kun je niet elk jaar gaan bestrooien met kalk. Voordat het bos geplant wordt, zou je
dus üefst een langwerkende pH-buffer wülen aanbrengen. Dat kan door korrels van het
mineraal olivijn uit te strooien. De hoeveelheid ligt in de orde van 1 tot 1.5 ton olivijn per
hectare, waarmee de p H in de bodem voor een periode van 30 jaar gebufferd kan worden.
Er treedt de volgende reactie op:
Mg2Si04 + 4 C O 2 + 4 H2O - > 2 Mg2+ + 4 H C O 3 - + H4Si04
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waardoor een gedeelte van de CO2 uit de atmosfeer geneutraliseerd wordt. Een belangrijker effect is waarschijnlijk, dat we gezondere bossen maken, die beter bestand zijn tegen
de effecten van zure regen. De hoeveelheid CO2 die we op deze manier vastleggen is klein,
150.000 tot 225.000 ton CO2 voor de genoemde 120.000 hectare. Door de hoeveelheid biomassa die we maken i n de vorm van bos, wordt ongeveer honderdmaal zo veel CO2 vastgelegd door fotosynthese. Dat is nog steeds bescheiden, maar het laat zien dat bebossing
of herbebossmg een effectieve manier is om CO2 vast te leggen. Het effect wordt significant als we dat niet alleen op een klein stukje van een klein land als Nederiand toepassen,
maar op grotere delen van de wereld. Helaas ontwikkelt de wereld zich juist in omgekeerde richtmg, en gaan er ieder jaar enorme oppeivlakken bos verloren door houtkap, verzamelen van hout als lokale energiebron, afbranden en erosie, en het oprukken van de woestijnen. Het zal nauwelijks nodig zijn dat ik U de verwoestende bosbranden van 1997 in
hidonesië in heriruiering breng. De genoemde activiteiten brengen niet alleen grote schade toe aan de ecosystemen van de aarde, maar verergeren bovendien het broeikaseffect. We
zullen ons daarom mondiaal moeten inspannen om onze oeiwouden te beschermen,
actief herbebossmgsprogr-amma's te steunen, en veel meer aandacht te besteden aan ontwoestijning. Landen als China, die een actieve strijd voeren tegen de oprukkende woestijn,
verdienen daarbij onze steun.
Naast de biomassa op land, bevat ook de biomassa in zee grote hoeveelheden opgeslagen
koolstof De schattingen over de hoeveelheden lopen nogal uiteen, maar wij zullen aannemen dat ongeveer 6 x 10'2 ton CO2 vastgelegd is in mariene biomassa. Het grootste deel
daarvan is phytoplankton, eencellige plantaardige organismen, die voor hun groei afliankeiijk zijn van zonlicht. Het leven in de wereldzeeën is beperkt tot de zone waar zonlicht
kan doordringen, en dat is zelfs i n het helderste water niet meer dan 200 meter. Toch is
licht kennelijk voor grote delen van de oceaan niet de beperkende factor voor de hoeveelheid leven, want er zijn grote gebieden in de open oceaan waar ook de bovenste 200 meter
vrijwel levenloos zijn. De biomassa in deze zogenaamde biologische woestijnen in de oceanen wordt beperkt door het voedselaanbod. Rijke visgronden zijn eerder uitzondermg dan
regel. Deze treden op waar koud, diep oceaanwater naar boven komt. Alle organismen hebben een zekere hoeveelheid fosfaten en nitraten nodig. Als we kijken naar het gedrag van
fosfaat Ul de oceanen, dan zien we dat op de meeste plaatsen de hoeveelheid opgelost (dus
vrij beschikbaar) fosfaat veiwaarioosbaar klein is in de bovenste 200 meter; daaronder stijgt
het gehalte snel tot gewone oceanische waarden. Alle beschikbare fosfaat wordt dus
gebruikt om levende materie mee te bouwen, en een nieuw organisme kan pas gi-oeien, als
zijn voorganger gestorven is. N u begi-ijpen we ook beter waarom rijke visgronden beperkt
zijn tot gebieden waar diep oceaanwater naar boven komt. Door dit water worden de voedmgsstoffen steeds aangevuld, en kan er veel biomassa ontstaan.
Als we de oceanen willen gebruiken 0111 meer CO2 op te slaan als biomassa, dan zullen
we de fosfaattekorten (en üi veel gevallen gaan deze samen met een nitraattekort) dus moeten aanvullen. N u zijn er ook gebieden op aarde, die met het omgekeerde kampen, een
overschot aan voedingsstoffen. Nederland, met zijn mestoverschotten als gevolg van de
intensieve veehouderij, is daaivan het duidelijkste voorbeeld. I k heb daarom voorgesteld
dat we onze mestoverschotten zouden moeten verzamelen en per binnenschip naar de
Rijnmond brengen. Daar laten we deze mest vergisten, waarbij biogas gevormd wordt. D i t
kan gebruikt worden ter vervanging van een gedeelte van ons aardgas, waardoor we het
gebruik van fossiele brandstoffen, en daarmee de productie van nieuwe CO2 verminderen.
Vergisting van varkensmest op vrij grote schaal gebeurt o.a. in Denemarken en Zweden.
Nadat de mest is uitgegist, wordt deze met grote tankers naar de tekortgebieden van de
oceaan gevaren en daar verspreid. Natuuriijk dient dit onder zorgvuldige controle van een
commissie van visserijdeskundigen, marien biologen, oceanografen en mariene geocheiiiici te gebeuren. Als we zorgen dat we niet meer toevoegen dan nodig is om die gebieden een gemiddelde oceanische fosfaatconcentratie te geven, dan voorkomen we ongewenste neveneffecten zoals algengroei. De gehele operatie kost slechts enkele guldens per
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m^. Dat is aanzienlijk minder dan wat de boeren nu moeten uitgeven, als ze van hun
mestoverschot afwillen. Omdat m levende materie veel meer koolstof dan fosfor zit, leggen we met ieder kilo fosfaat een veelvoud daaivan aan CO2 vast, zodat we hierdoor een
significante vermindering van de CO2 emissie kunnen bereiken. Ook Nederiand heeft zich
recentelijk in Kyoto verplicht om de CO2- uitstoot naar de atmosfeer te beperken. Het toevoegen van voedingsstoffen aan delen van de oceaan met een tekort is een van de goedkoopste manieren om een gedeelte van deze reductie te reaüseren.
Vaak wordt de tegenwerping gehoord, dat een ingi'eep zoals hier voorgesteld, dramatische
en onvoorspelbare gevolgen zou kunnen hebben. Ik wü in dit verband graag een citaat
geven van Professor Allègre in zijn boek 'Introduction a une Histoire NatureUe', waar hij
schrijft: A u risque de décevoir les alarmistes, disons tout net que n i le rejet des déchets
toxiques ou industriels, ni les déchets radioactifs ne sont a niême de modifier la composition chimique moyenne de l'océan. On peut y jeter tous les phosphates ou nitrates du
monde, tous les déchets miniers, y compris uraniques, la composition moyenne de l'océan
ne sera que peu altérée a fechelle globale. Par contre, dans les mers fermées, dans les bras
de mer, les golfes au voisinage des cótes, la oü précisément vivent les humains, la modification chimique peut être trés grande. Cela risque d'avoir des conséquences biologiques
dramatiques. Vrij vertaald betekent dit dus: op gevaar af de alarmisten te moeten teleurstellen, laten we maar duidelijk zeggen dat noch het dumpen van toxisch of industrieel
afval, noch van radioactief afval m staat is om de gemiddelde samenstelling van de oceaan te
veranderen. We kunnen er aüe fosfaten of nitraten van de wereld m storten, alle mijnafVal,
inclusief dat van uraanmijnen, maar de gemiddelde samensteUing van de oceaan zal er
slechts zeer weinig door veranderen op wereldschaal. In binnenzeeën daarentegen, in zeearmen, in baaien bij kustgebieden, precies daar waar de mensen wonen, kan de chemische verandering erg gi'oot zijn. Dat houdt het gevaar in van dramatische gevolgen voor het leven.
Als we de mest dus op de manier aanpakken, die ik voorgesteld heb, zijn er geen negatieve consequenties te veiwachten; de voordelen zijn duidelijk. Het is een extra middel in de
strijd tegen het broeikaseffect, het gebruüc van fossiele brandstoffen wordt verminderd, en
het is een goedkope en miüeuhygiënisch verantwoorde oplossing van het probleem van
mestoverschotten. Want mest is aüeen maar een probleem op plaatsen waar er een overschot is, maar waar een tekort is aan voedingsstoffen is bemesting juist een oplossing.
Het merkwaardige is dat mensen haast gedachteloos alleriei materialen aan de natuur onttrekken, zonder zich iets van de mogelijke consequenties aan te trekken. Denk maar aan
grondwater, ertsen, olie en gas, kolen, zand, grind etc. Op het moment dat we op zorgvuldige en weloveiwogen manier iets aan de natuur willen toevoegen om de negatieve gevolgen van onze handeluigen voor het mUieu te compenseren, dan wordt alarm geslagen, en
komt men met aüeriei niet rationele bezwaren.
Water
Een vergelijkbare situatie als bij CO2 doet zich voor bij water. CO2 wülen we niet in de
atmosfeer brengen, en smeltwater van ijskappen wülen we liefst niet in de oceaan. Zonder
preventieve maatregelen, en zonder een stringente aanpak van het verbruik van fossiele
brandstoffen wordt een zeespiegelrijzing van 60 cm veiwacht tegen het jaar 2050, overeenkomend met een wateivolume van 216 x 10'^m^. Een klein deel van dat water kan
opgeslagen worden als we de biomassa op land vergi-oten. Planten, dieren en de mens
bestaan ten slotte voor het grootste deel uit water. De hoeveelheid die we i n biomassa op
land kwijt kunnen is gerüig, en vergroting van de biomassa is vooral van belang om CO2
vast te leggen.
Naast biomassa kunnen er nog 2 ongebruikte reservoirs aangewezen worden die water zouden kunnen opnemen, namelijk droge depressies beneden NAP op land, en het poriënvolume van zandwoestijnen.
Als we het volume van alle droge depressies op land (zoals de Dode Zee, de Danakü
depressie en vele andere) bij elkaar opteüen, dan komen we op ongeveer 8000 km^. Dat
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kunnen we eventueel nog wat verhogen als we het Aralmeer weer zouden opvullen. Een
volume van 8000 Imi^ uitgespreid over een oceaanoppeivlak van 360 x lO*» lan^ komt neer
op een verschil in zeespiegel van ruim 2 cm. Dat betekent, dat zelfs als we alle politieke
en technische moeilijklieden bij het opvullen van de droge gaten zouden kunnen oplossen, dat het slechts een marginale bijdrage levert. Als we het water om deze depressies te
vullen via waterkrachtcentrales zouden laten lopen, en de waterkracht zouden benutten
om electriciteit op te wekken zou dat misschien nog de gi'ootste bespaiing opleveren.
Helaas hggen de in aanmerking komende gebieden in dunbevolkte streken, waar weinig
behoefte is aan electriciteit.
Laten we daarom eens naar de woestijnen kijken. Ik ga U een paar oveiwegingen en berekenmgen geven, al realiseer ik me volledig dat mijn voorstel vooriopig lijkt op science fiction. Er zijn ongeveer 25 miljoen km^ woestijn op aarde. Lang niet alles daaivan is zandwoestijn, maar zandwoestijnen vormen wel een belangrijke fractie daaivan. Veel van die
woestijnen hebben helemaal geen grondwaterspiegel, of als hij er wel is, dan ligt hij op
grote diepte, en het grondwater is vaak zeer zout. Laten we eens 10% van de woestijn in
beschouwing nemen, en het volume van de met lucht gevulde porieën tot een diepte van
300 meter berekenen. Het poriënvolume van los zand ligt in de orde van 40%. Het berekende volume wordt dan 300 x 10'^m^; als we dit volume met water zouden vullen, komt
dat overeen met een zeespiegeldaling van 83 cm. Hoewel op dit moment volstrekt irreëel,
laten we eens aannemen dat de operatie technisch en economisch haalbaar wordt. Wat
zijn dan de te veiwachten gevolgen? Dat hangt enigszins van het gekozen scenario af Laten
we aannemen dat we zeewater hijecteren, en doorgaan tot dit water enkele nieters onder
het oppeivlak staat. Het zoute grondwater, dat capillair kan worden aangezogen, maakt het
nu mogelijk om een halophytische flora (een zoutminnende flora) te laijgen. Dat is alvast
één nuttig effect van de operatie, omdat we daarmee een extra hoeveelheid CO2 en water
vastleggen. Het is bekend dat microklimaten onder invloed van een begroeiing veranderen.
Het klimaat wordt vochtiger, en er komt meer neerslag. Op den duur zal de situatie die wij
gecreëerd hebben daardoor veranderen, en er zal een zoete grondwaterbei ontstaan, die
drijft op het diepere zoute water. Dat lijkt in het groot op de situatie in de Nederlandse
duinen, waar we ook een ondiepe zoetwater laag hebben, die drijft op het diepere zoute
water. Naarmate dit zoete water zich vormt, zal de halophytische flora plaats maken voor
een steppeflora. Op de schaal waarop we gekeken hebben, zou dit tot een fixatie van 5 müjard ton CO2 kunnen leiden.
De schaal van een dergelijke ingreep, de injectie van 300.000 laii^ water, is onvoorstelbaar.
Het is gelijk aan 5000 x het jaardebiet van de Rijn. De voordelen zijn overigens ook
immens. Het is een enorme bijdrage aan ontwoestijning, 2.5 m ü j o e n km^ wordt bewoonbaar, we verbeteren het klimaat aanzienlijk dank zij toenemende vochtigheidsgraad en
neerslag in de woestijnen. Omdat we water en CO2 opslaan dragen we bij aan het tegengaan van het broeikaseffect. Het is moeüijk 0111 de kosten te schatten, dat is gedeeltelijk
afliankeiijk van het aandeel van de wateriiijectie dat min of meer passief, door het omleiden van rivieren valt te realiseren. IVIocht de dreiging van het broeikaseffect werkelijklieid
worden, dan moeten we misschien i n de toekomst toch dergelijke draconische maatregelen nemen. Tk vermoed dat de kosten üi de orde van grootte zullen liggen van wat we nu
mondiaal aan bewapening uitgeven. Misschien dat we, als de nood aan de man komt, alsnog tot een rationele keus züüen komen. Wat we zeker niet moeten doen is ons verschuilen achter argumenten dat we niet mogen ingrijpen in de natuur. We grijpen al duizenden
jaren in, en het wordt tijd dat we dat nu eens weloverwogen en tot behoud van mens en
natuur gaan doen.
Discussie en conclusies
Het broeikaseffect, net als andere mondiale bedreigingen van ons leefmilieu, houdt niet
aüeen onderzoekers, maar ook het algemene pubüek en de poütici bezig. Omdat nog niet
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iedereen overtuigd is van de realiteit van het broeikaseffect, en men nog onzeker is over de
omvang van de gevolgen, houdt de politiek het nemen van onpopulaue maatregelen af. We
zijn wel i n het stadium aangeland, dat het probleem op de politieke agenda is gelcomen,
maar dit heeft nog wemig practische consequenties. Toch zijn er oplossingen voorhanden,
waarvan ik U enkele minder gebruikelijke heb geschetst. Politieke steun, en de toewijzing
van fondsen is noodzakelijk om tot implementatie te komen. Het moet helaas geconstateerd worden dat de politiek in het algemeen liever kiest voor dure, maar conventionele
oplossingen, dan voor een goedkopere, maar originele aanpak.
Samenvattend:
- Maatregelen tegen het broeikaseffect betekenen de opslag van CO2 m andere reseivoir-s
dan de atmosfeer, en van water m andere reservohs dan de zee.
- Voor CO2 betekent dat de vergroting van de biomassa op land (bossen) en in de oceanen.
Bemesting van de oceaan is daaivoor noodzakelijk.
- Voor water betekent dit de opslag in de droge poriënruinite van woestijnzanden, naast
een bescheiden opslag in biomassa op land.
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NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK VOOR H E T
REMBRANDT RESEARCH PROJECT
door
C M . Groen

Inleiding
Het Rembrandt Research Project catalogiseert sinds 1969 de schilderijen van Rembrandt.
Een van de doelstellingen van het Rembrandt Research Project is steeds geweest inzicht te
verkrijgen i n de door Rembrandt gebruikte materialen en toegepaste werkmethoden. Voor
deze doeleinden wordt gebruik gemaakt van natuurwetenschappelijk onder-zoek.!
De aanleiding tot uitgebreid natuuiwetenschappelijk onderzoek aan schilderijen van Rembrandt ligt ver vóór het begin van het Rembrandt Research Project. De aankoop van een
Rembrandt Zeljportrel door het Museum m Stuttgart in 195 leidde tot uitgebreid onderzoek van een grote groep schilderijen van en uit de omgeving van Rembrandt. Bijna dhect
na de aankoop van het Zelfportret verschenen er namelijk berichten in de pers over het
spenderen van veel geld door het museum aan een negentiende-eeuwse veivalsing. De
conclusie die uit het onderzoek werd getrokken was, dat alle materialen die in het schilderij voorkwamen, overeenkwamen met die, die gebruikelijk waren in de zeventiende eeuw.
Alleen de aanwezigheid van een hoog percentage kwarts i n de grondering (de verf die op
het doek werd gesmeerd om een egaal verfoppervlak te kiijgen) wekte verbazing. Vervolgens
is de grondering in 97 schilderijen onder-zocht Daaronder bevonden zich 48 schilderijen
van Rembrandt, tien van zijn leerlmgen. Ook onder-zocht werden kopieën van tijdgenoten
en 39 Nederiandse schilderijen van de zeventiende tot de negentiende eeuw. Het bleek,
dat een grondlaag gemaakt met kwarts niet ongebruikelijk was bij Rembrandt, speciaal
voor schilderijen ontstaan rond 1650. Blijkens ons ondei7oek tot nu toe lijkt zo'n grond
uitsluitend door Rembrandt, en misschien zijn atelier, te zijn gebruikt. Hiermee lijkt een
aanvullend criterium voor toeschrijving verkregen te zijn.
Ofschoon het m het begin van het Rembrandt Research Project de bedoelmg was gegevens te verzamelen voor het beantwoorden van vragen betreffende authenticiteit, werd
ondei7;oek naar de bijzondere verfeffecten in de schilderijen van Rembrandt al snel een
doel op zich. Gegevens die werden verkregen uit dat onderzoek bleken trouwens een nuttig raamwerk te vormen, waarbinnen verschijnselen die werden geobserveerd in
Rembrandts schilderijen, konden worden begrepen. Het m dit kader uitgevoerde onderzoek leidde tot een steeds beter inzicht in de schildertechniek en atelierpraktijk m de
zeventiende eeuw i n het algemeen.
In dit artikel zal aandacht worden besteed aan drie ondeiwerpen binnen het onderaoek:
- Kwartsgi-onden
- Gekleurde, dubbele gronden (pasteuze verf)
- Veiftechnische aspecten, de 'ruwe manier' (pasteuze verf).

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 76. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 9 februari 1998.
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Microscopisch en chemisch onderaoelc aan schilderijen
Technisch onderzoek aan scliüderijen is vaak mogelijk als een schilderij zich voor restauratie in een atelier bevindt. Na een vooronderzoek met fotogr-afïsche en microscopische
technieken wordt soms een minuscuul verfmonster genomen. Het verfmonstertje, met een
oppeivlakte van ca 0,25 mm^, kan een schraapseltje zijn van het verfoppervlak of een doorsnede door alle verflagen; afhankelijk van de vraagstelling en de voorgenomen analysetechniek. Veifdwarsdoorsneden worden gemaakt door het monster in te bedden üi een
giethars, met de verflagen loodrecht ten opzichte van het oppervlak van het blokje giethars.
Bestudering van een verfdwarsdoorsnede onder een onderzoeksmicroscoop levert veel
infomiatie op over de opbouw en de samenstelling van de veiflagen. Om in aanmerking te
komen voor de analyse van verfmonsters van scliüderijen moet een analytische techniek
zeer kleine monsterhoeveelheden, met mengsels van organisch en anorganisch, verouderd,
materiaal, aan kunnen. De microscopische verfdwarsdoorsnede is dan ook meestal nodig
bij de interpretatie van de met die technieken verkregen analyseresultaten. Alle verfdwarsdoorsneden en overgebleven monsterniateriaal worden bewaard als referentiemateriaal bij
volgende ondeKoeken.^
Kwartsgronden
Kwartsgronden werden süids de vondst eivan m het Stuttgart Zelfportret, herhaaldelijk aangetoond, De Nachtwacht en de Joodse Bruid bijvoorbeeld hebben ook zo'n gr-ond. h i de
voorgrond van De Nachtwacht ligt de kwartsgrond plaatselijk bloot, niet bedekt door verflagen. Er is hier echter geen sprake van 'sleetsheid'; Rembrandt gebruikte soms, wanneer een
plek al de juiste kleur had, de kleur van de grond in zijn uiteindelijke scliüdering. De üi
één laag aangebrachte grond heeft nu een gelig-bruine kleur. Waarschijnlijk was deze oorspronkelijk lichter; mengsels van in de loop van de tijd verdonkerde was en hars, aangebracht bij vroegere bedoekingen, zijn in de veiflagen gedrongen. Het gronderingsmateiiaal
bevat, naast kwarts, kleine hoeveelheiden van natuurlijke bruine en rode aardes, krijt en
koolstofzwart. De reden voor het gebriiüf van kwarts of zand is waarschijnlijk dat het een
goedkoop en inert vulmiddel was; er waren grote hoeveelheden materiaal nodig om een
pasta te maken waannee de oneffenheden in het weefsel van de gewoonlijk relatief gr'ote
doeken konden worden opgevuld.
De SEM micrografieën (Eiguur 1 en 2) laten zien dat de kwaitsdeeltjes i n de Rembrandtgr'onderingen variëren van ca 5 tot 60 ^ m , wat overeen zou komen met slik (Engels: the süt
grade, deeltjesgi-ootte 4 - 6 3 pni). Aan de grote kwartskorrels is te zien dat het oppervlak
van de korrels niet erg bol is. Het materiaal moet dus oorspronkelijk, voordat er grondverf
van werd gemaakt, uit behooriijk afgeronde grote korrels, mogehjk tot 2 m m doorsnede,
hebben bestaan. De V-vormige putjes en de groeven üi het oppeivlak eivan duiden erop
dat het materiaal heeft blootgestaan aan mechanisch geweld. Als gekeken wordt naar de
vorm van de deeltjes op de electronenmicrografie is te zien dat er ook deeltjes bij zijn met
zeer scherpe punten. De randen van sommige deeltjes vertonen een conchoïdaal breukvlak dat alleen kan zijn ontstaan door 'ki-aken' of breken. Behalve de scherpe brokstukken
van grote korrels zijn ook korreltjes te zien van slechts enkele microns. Deze kleine korreltjes hebben geen scherpe randen maar zijn op een natuuriijke, manier afgerond.
Uit de grote verschülen in grootte van de deeltjes kan worden afgeleid dat het uitgangsmateriaal voor de grondeiingen slecht (door de natuur) gesorteerd zand was. Het is niet
aannemelijk dat de slechte sortering van de kwarts- of zanddeeltjes in de gronderingsmassa het gevolg is van een bewuste menging van partijen zand van verschillende korrelgrootte door de plamuurder of de schüder.
Putjes en groeven üi de oppeivlakken van zandkorrels wijzen op het botsen van korrels
tegen elkaar bij hun transport door water of wind. Als dit voorkomt in 'slecht gesorteerd'
zand waarin deeltjes voorkomen met scherpe breukvlakken, die kennelijk zijn veroor-zaakt
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Figuur 1 en 2. Scanning
electronenmicrografie yan een
monster van de grondering van
de Joodse Bniid. De grondering bevat een grote hoeveelheid verbrijzelde lamrtsdeeltjes.
De putjes in het oppeivlak van
de deeltjes en de scheipe
punten aan de randen kunnen
geen gevolg zijn van natuurlijke afivnding; maar moeten
veroorzaakt zijn door mechanisch geweld.

door mechanisch geweld, dan moet er sprake zijn van zand afkomstig uit een glaciale afzetting, dat na het ondergaan van het geweld van een ijslaag van zijn plaats kwam, dus niet
meer werd getransporteerd door wind of water.
Tegenwoordig, en naar alle waarschijnlijkheid was dat ook al zo in de zeventiende eeuw,
ziet alleen natuuriijk materiaal uit Antarctica er zo uit. Het aan het eind van de ijstijd uit
Scandinavië naar I^federiand getransporteerde materiaal is m de loop van de tijd namelijk
afgerond bij verder transport door wind en water.
Het zand met zijn om'egelmatige korrelgrootte dat als uitgangsmateriaal diende voor de
gronderingen bij sommige doeken van Rembrandt, moet dus op een andere manier zijn
'gekr-aakt' om het fijn genoeg te maken om in gronderingsmateriaal te veiwerken. Het werd
blijkbaar f i j n gemaakt door wrijven of malen, op een wrijfsteen of misschien in een molen.
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De faacht die daarbij op de deeltjes werd uitgeoefend luoet vergelijkbaar zijn met die van
een dikke laag ijs. Door het fijnwrijven ondergmg het zand dat als vulstof in de grondering
werd gebruikt, dezelfde behandelmg als de mineralen die werden gebruikt als gekleurde
pigmenten in de verflagen.
Er moet in Amsterdam gemakkelijk aan zand te komen zijn geweest. Het werd gebruikt als
grondstof in de bouw en in de aardewerkindustrie. (In de glasmakerij in Amsterdam was
de grondstof zand).
Uit de chemische analyse (met X R D en SEM-EDX) van de kwartsdeeltjes blijkt dat het
zand zeer zuiver was. Fijngewreven moet het een witte kleur gehad hebben. Omdat kwaifs
een lage brekingsindex heeft zal het, vermengd met olie, een kleurioze en transparante
massa hebben gevormd, waaraan wat aardpigmenten (gele, bruine, rode oker) werd toegevoegd om op die manier een bruine schüdergrond te krijgen.
Geldeinde, dubbele gronden
Hoewel men bij het kijken naar schilderijen niet dir-ect aan de grondering denkt (de grond
is tenslotte voor het aUergrootste deel bedekt door de verf die de voorstelling uitmaakt) is
de gi-ondlaag van belang gebleken bij het onderzoek aan schilderijen, zelfs als de grondering niet door de kunstenaar zelf is aangebracht, hiderdaad werden, volgens contemporaire bronnen, de doeken niet altijd in de ateliers van de schüders geplamuurd; de praktijk
van het prepareren van de dragers bestond als een apaite industrie m de zeventiende eeuw
in de Nederianden. Toch kunnen de opbouw en de samenstelling van de gronden gebruikt
worden om sommige vragen te beantwoorden. Vergehjldng van de gronden is bijvoorbeeld
nuttig gebleken bij het onderzoek van pendanten geschilderd door Frans Hals. Niet aUeen
waren de doeken waarop ze waren gesclulderd identiek, maar de preparatielagen ook.3
Dragers voor pendanten werden blijkbaar gemaakt door een stuk af te knippen van een
enkel, groter, al opgespannen en geprepareerd stuk doek. Nauwkeurige vergelijkuig van de
grond heeft ook een mteressant resultaat opgeleverd m het geval van een schilderij toege-

Fignur 3. Esther voor Haman, toegeschreven aan Rembrandt en een medewerker
Doek, 236 x 86 cm. Muzeul National de
Arta, Boekarest.

Figuur 4. Esther voor Haman,

röntgenfoto,
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schreven aan Rembrandt. Gedurende de 'revolutie ' in Roemenië december 1992, was het
schilderij voorstellende Esther voor Haman beschadigd terwijl het haastig naar een veilige
plek werd gebracht. Na dit ongeluk werd het naar Nederiand gebracht voor restauratie en
onderzoek. I n 1969 was er al een röntgenfoto gepubüceerd van het hele schilderij, die liet
zien dat zich onder de huidige voorstelling een andere bevond, van de zelfde figuren, in
andere posities.4 (Figuur 3 en 4) In het Coipus of Rembrandt Paintings deel Ul was het
(bovenste) schüderij geplaatst i n catagorie B: toeschiijvmg aan Rembrandt kan niet worden
geaccepteerd of veiworpen. De datering van de uitvoering werd vaag gehouden, ca 1660er
jaren. Het onderliggende schilderij, wat bij het onder-zoek in een verre staat van uitvoering
bleek te zijn, werd voor7;ichtig gedateerd van de röntgenfoto op rond 1635 en mogelijk van
Rembrandt's hand. D i t oordeel door E. van de Wetering was gebaseerd op het hoofd van
de onderliggende Esther, te zien op de röntgenfoto, dat van hetzelfde type was als dat van
vier andere Rembrandts uit de eerste helft van de dertiger jaren van de zeventiende eeuw.
Verfdwarsdoorsneden van Esther voor Haman werden bekeken onder de microscoop. Er
was een dubbele, gekleurde grond aanwezig, eerst rood dan grijs. De eerste laag, van goedkope rode aarde, was bedoeld om de openingen in het doek te vullen, de tweede, kostbaardere, loodwithoudende laag om de schildergr-ond op de juiste kleur te brengen. Het
loodwit was getint met zwart, rood en geel. Uit onder-zoek aan schilderijen van Rembrandt
tot nu toe is gebleken dat Rembrandt in de dertiger jaren van de zeventiende eeuw dit
bepaalde type gi-ond gebruikte. Door een gelukkige omstandigheid kon het onderiiggende
schüderij nauwkeuriger worden gedateerd dan 'rond 1635'. Over de jaren, heeft het Rembrandt Research Project veel verfmonsters van schilderijen van Rembrandt in verschülende collecties ondei-zocht. Sommige van deze monsters zijn nog beschikbaar i n het laboratorium van Instituut CoUectie Nederiand in Amsterdam, waar ze vergeleken konden worden met die van Esther voor Haman. Aangezien het aantal pigmenten dat in gebruik was
bij schilders in de zeventiende eeuw beperkt was, en het aantal dat werd gebmikt voor de
gronderingen nog meer beperkt, gaat het bij de vergelijking om de grootte van de deeltjes,
de relatieve concentratie van de deeltjes, kleine toevoegingen anders dan de hoofdcomponenten etc. Vergelijkend onder-zoek, waarbij de veifdwarsdoorsneden van Esther voor
Haman werden bekeken onder dezelfde omstandigheden (zelfde ondeKoeker, zelfde
microscoop, belichting, vergi-oting) als monsters van andere schüderijen van Rembrandt
bracht aan het Ucht dat de grondlagen m Esther voor Haman volkomen identiek waren met
die i n het Portret van een vrouw in een leunstoel uit 1633 in het Metropolitan Museum in
New York Zelfs met een hoge vergrotmg kunnen de verfmengsels van de twee schüderijen
niet van elkaar onderscheiden worden, alsof er één pot verf is gebruikt om de twee doeken te gronderen. De conclusie moest worden getrokken dat de datum van de uitvoering
van de onderliggende Esther voor Haman heel dicht ligt bij de datum van het New Yorkse
scliüderij, wat met zekerheid 1633 is gedateerd.
Pasteuze verf^
Al in de zeventiende eeuw was men gefascineerd door de manier van schüderen van
Rembrandt. MarshaU Smith, een Engelse auteur zegt in 1693 hierover: 'Rembrandt had a
Bold Free way, colours layd with great Body, and many times in old Men's Heads extraordinaiy deep Shaddows, very difficult to Copy, the colours being layd on Rough and i n full
touches, though sometimes neatly finished'.^ D i t moet speciaal gegolden hebben voor
Rembrandts late werk. h i zijn essay in de catalogus van de Rembrandt tentoonstelUng in
1991/1992 gaat Ernst van de Wetering in op deze werkwijze die in de zeventiende eeuw
'de ruwe manier' werd genoemd.7 De reden van de manipulatie van het verfoppervlak is
dat Rembrandt zich met stofuitdmkking bezighield. Glanzende, gladde partijen werden
afgewisseld met pasteuze, waar de verf in klodders en richels is te vinden. De keuze hing
af van het te verbeelden materiaal - steen, leer, huid, metaal - en van de plaats van de dingen i n het ücht.
Door de restauratie van de Rembrandts in het Rijksmuseum was de unieke situatie ont-
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Staan dat een groep van de late schilderijen binnen een beperkte tijd onderzocht kon worden.8 Voor het Rembrandt Research Project was er vooral één aspect dat prioriteit had: De
vraag naar de aard en de veiwerkingseigenschappen van Rembrandt's verf. Aan het onderzoek van het karakter en de veiwerkbaarheid van Rembrandts verven werd in de loop van
de tijd gerefereerd als 'het bindmiddelondei-zoek', omdat we gewend zijn juist bij de
invloed van materialen op de picturale stijl van een kunstenaar aan het bindmiddel te denken, het materiaal waarin de pigmentdeeltjes zijn mgebed en dat ervoor zorgt dat de verf
droogt en op het geprepareerde doek of paneel hecht. Gezien vanuit de reologie echter,
zijn de pigmenten en m het bijzonder de grootte van de pigmentdeeltjes, even belangrijk
als het bindmiddel, als het gaat om de veiwerkbaarheid van verf De hoeveelheid en de verdeling van de pigmenten en eventuele drogers en andere toevoegingen hebben ook
uivloed op de reologie van de verf Bij de analyses werd aandacht besteed aan:
- het bindmiddel van de verf
- deeltjesgrootte en deeltjesgrootteverdeling van de pigmenten
- additieven - geringe bestanddelen van andere organische materialen
vulstoffen
drogers
dispergeermiddelen
- verdunningsmiddelen
- stoffen, toegevoegd voor de zuivering van de olie^
Bij het onderzoek van De Nachtwacht uit 1642 was al gebleken dat het hoogste impasto
werd verkregen niet een witte verf, die vaak i n de onderschildering was gebruikt.l" D i t kon
worden bevestigd aan De Staahneesters. Het plastische rood op de hoek van het tafelkleed
werd veroorzaakt door een dikke, witte onderiaag van loodwit (basisch loodcarbonaat)
waar de rode verf (vermiljoen, i.e. kwiksulfide) op was gezet. Andere voorbeelden zijn de
rok van de Joodse Bruid, waar klonten witte verf zijn te zien onder het dunne roze en rood
in de rok. Van de eigenschappen van de witte verf werd door Rembrandt ook gebniik
gemaakt in verf aan het oppervlak. I n de transparante stoffen van de mouw van de vrouw
in de Joodse Bruid zijn door de kunstenaar draden getrokken met de witte verf
Monsters van lichtgekleurde, pasteuze verf waren beschikbaar van:
- het hoge impasto van de mouw van de man in de Joodse Bruid
- het blootiiggende pentiment van een hand rn de Staalmeesters
- de lijkwade van Deyman, langs de rechtenand van het schilderij
- de laars van Van Ruytenburch op De Nachtwacht
- het tafelkleed in Claudius Civilis (Nationalmuseum Stockholm)
- en voor vergelijkuig, de kleding in Ferdinand Bols Abraham onh'angt de drie
(Rijksmuseum).

engelen

Uit de verfdwarsdoorsneden van de monsters bleek, dat er vaak twee verflagen aanwezig
waren en dat aan de witte verf wat gekleurde pigmenten waren toegevoegd (rode en gele
oker). De onderste verflaag was vaak witter dan de bovenste. X R D en SEM-EDX voor elementanalyse aan de monsters gaven de volgende resultaten:
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Painfing

The Nightwatcli
Deyman
De Staalmeesters
Claudius Civilis
Tlie Jewish Bride
E Bol, Abraham

XRD»

SEM-EDX

lead wliite
basic leadcaibonate

chalk
neutral lead
carbonate

calcium
carbonate

85
90
85
85
70
90

10
10
10
10
15
10

5
0
5
5
15
0

Pb,
Pb,
Pb,
Pb
Pb,
Pb,

(Ca) in top layer
(Ca) i l l underiayer
(Ca)
(Ca)
(Ca)

* Estimated amounts o f lead white, lead carbonate and chalk in weight% relative to the total
amount of pigment. ( ) = < 1 vol%

De naar aanleiding van de met XRD geschatte gewichtspercentages van 5 tot 15% kiijt
komen overeen met ca 13 tot 45 volumeprocenten. De conclusie lijkt te moeten worden
getrokken dat voor de mouw van de man i n de Joodse Bruid loodwit werd gebruikt dat was
versneden met ki'ijt. De zeventiende eeuwe schilder Wilhelm Beurs zegt in 'De Groote
Waereld in 't kleen geschilderd' dat zo'n versneden wit pigment goedkoop wit is en daarom in gebruik 'in min keurige en in grootere schilderijen'. H Toch kan de uitspraak van

Figuur 5. Teruggestrooide electrouenbeeld van hel monster uit de mouw van de man in de
Joodse Bruid Elementen met een hoog atoomnummer tekenen zich licht af, het organische
bindmiddel donker Opgemerkt kan worden, dat er een grote gelijkenis is tussen de SEMbeelden van de bipoorbeeld de loodwttmonsters van De Nachtwacht uit 1642 en de Staalmeesters uit 1662. Het lijkt of er geen twintig jaar zit tussen het maken van de schilderijen.
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Beurs niet zontJer lueer van toepassing zijn op de weiten van Rembrandt. Zoals is te zien
in de tabel, kon liet resultaat van de X R D analyse met SEM-EDX immers aan geen van de
onderzochte Renibrandts en ook niet aan de Bol worden bevestigd. I n het teruggestrooide
electronenbeeld, waarin elementen met hoog atoomnummer zich licht aftekenen, zijn lichte, gi-ove klonten te zien en lichte, fijnere korreltjes in de gtijzige tnatrix van het organische
bindmiddel (Figuur 5).
Bij analyse bleken niet alleen de zich hcht aftekenende gebieden, maar ook de grijze matrix
lood te bevatten. Een heel enkel zich donlcer aftekenend wat grover deeltje bestaat uit een
calciumverbinding. De veel grotere gevoeügheid voor lood dan voor calcium met SEME D X en de gelijke gevoehgheid voor het aantonen van loodwit en krijt met X R D lijken de
discrepantie in de analyseresultaten niet voldoende te verklaren. Als er inderdaad sprake is
van het goedkopere mengsel van loodwit en M j t dan zou dat meestal gemakkelijk met
SEM-EDX aangetoond kunnen worden. Bij verdere analyses met SEM-EDX bleek calcium
soms als een 'lijntje' in het loodwit aanwezig te zijn. De verklaring voor de hogere percentages krijt die met X R D werden aangetoond, moet dus liggen in een ongelijkmatige vermenging, tnet één streek met de penseel lijken loodwitveif en krijt naast elkaar te zijn gezet.
Bij de XRD analyse werd een brokje krijt meegenomen in de analyse, teiwijl het voor SEME D X gekozen stukje zuiver loodwit was. Indien het mengsel van loodwit en ktijt, dat 'lootwit' werd genoemd in de zeventiende eeuw, was gebruikt zou het tnengsel van kiijt en loodwit regelmatiger en intiemer zijn. Zuiver loodwit, dat in de zeventiende eeuw 'schelp- of
schulpwif werd genoemd, is gebruikt m de late Rembrandts zowel üi de onderiagen als in
de bovenlagen. De verklaring voor de aanwezigheid van een beetje kiijt bij het loodwit is
wellicht dat Rembrandt hieivan een beetje aan het zuivere loodwit op zijn palet toevoegde om de consistenüe wat te veranderen.
De hoeveelheden neutraal loodcarbonaat die in de tabel worden genoemd, worden
gevomid als loodwit wordt gemaakt volgens het 'Hollandse procédé'; dunne opgerolde
repen lood worden in een aardewerken pot boven azijn werden geplaatst i n een warme
omgeving. De volgens dit recept recent gemaakte monsters loodwit kwamen overeen met
de monsters van Renibrandts schüderijen. Niet aüeen de saniensteümg, ook de vorm van
de deeltjes is gelijk: langwerpige, hoekige korrels met een lengte tot ca 20 m m en kiistalletjes kleiner dan 1 m m (zie Figuur 5).
Het secundaire electronenbeeld, dat de topografie van het oppeivlak laat zien, geeft een
indruk van de aard van het bindmiddel en of al of niet een oplosmiddel is gebruikt om de
verf te verdunnen. De SEM micrografie van het monster van de witte pasteuze verf van de
mouw op de Joodse Bndd laat een onregelmatig maar toch glad oppeivlak zien dat suggereert dat de klonten pigment in het monster zijn omgeven door een bindmiddel (Figuur
6). Verspreid liggend zijn gaatjes te zien, misschien ontsnappüigsgaten van een verdampt
oplosmiddel. Het meest opvallend zijn de langgerekte structuren, alsof klontjes pigment
van gelijke gi'ootte aan elkaar zijn geplakt, waardoor tussen de klontjes een draderige structuur is ontstaan. Deze draden of'staafjes' lijken te zijn opgebouwd uit segmenten. Ze hebben hetzelfde vettige uiterlijk als de door iDindmiddel omgeven piginentklonten. Soms is
het hele staafje opgeknüd.
Een ander stukje van het monster van de mouw van de man in de Joodse Bndd werd geanalyseerd met PYMS en GCMS-methoden. Het bleek dat het bindmiddel een gepolynieiiseerde pure lijnoüe is met palmitinezuur en steaiinezuur ui de verhouding van 2:3. Er is
een relatief hoog gehalte aan het kleinere dizuur C9 (azelaat) en de veiiiouding C9:C8 is
6,6. D i t zou wijzen op een ruwe, dus niet - door verhitting vóórgepolyineiiseerde - oüe. De
witte verf in het monster van de mouw van de man op de Joodse Bndd bleek in het geheel
niet gecontamineerd te zijn met restauratiemateriaal, bijvoorbeeld was of hars afkomstig
van bedoekingen. De voor de hand liggende verklaring hiervoor is de hoge pigment-volunie-concentratie van de loodwithoudende veiflaag en de dikte eivan; het bedoekingsmengsel is blijkbaar niet doorgedrongen tot aan de toppen van het impasto. Lijnoüe bleek
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Figuur 6. Secundaire electronenbeeld van het monster loodwit van de mouw van de man op
de Joodse Bndd. De foto, waarop de topografie van het oppeivlak van een breuh'lak aan het
monster te zien is, toont de draderige stiictuur van de veif

het bindmiddel te zijn i n alle bovengenoemde monsters. Ook door andere onderzoekers
werd het door Rembrandt gebruikte bindmiddel steeds als lijnolie geïdentificeerd, een
enkele keer als walnotenolie.
Uit de recente proeven met loodwit/lijnolie-verf is gebleken dat de verf, gemaakt met onbewerkte (niet gekookte), koud geperste oüe een tameüjk 'korte' verf geeft en gekookte olie een
verf met stroperige draden. De stroperigheid nam niet af bij toevoegüig van meer pigment
Hoewel de door verhitting voorgepolymeriseerde (geoxydeerde) olie düder is, blijkt de verf
gemaakt met zo'n oüe juist mmder stevig te zijn. Uit proeven büjld dat. hoe hoger de temperatuur is die wordt gebruüd en hoe langer er wordt gekookt, hoe stroopachtiger de verfis.
Alle witte verfmonsters (De Staalmeesters, Deyman, de Joodse Bruid, de Nachtwacht,
Claudius Civilis van Rembrandt en Abraham oimangt de drie engelen van Ferdinand Bol),
werden ook onder-zocht op een eventuele toevoeging van eiwitachtige stoffen aan het bindmiddel. Met FTPLC werden zeer kleine hoeveelheden eiwitten aangetoond i n de monsters
van de (wittige) pasteuze verf. Aan de hand van het aminozuurpatroon kon onderscheid
gemaakt worden tussen eiwit van dierlijke en plantaardige oorsprong. Met name glycine
(GLY) is in materiaal van dieriijke oorsprong duidelijk aanwezig. Behalve GLY werden tyrosine (TYR), valine (VAL), phenylalanine (PHE), isoleucine(ILE) en leucine (LEU) gebruikt
als indicators. In dieriijke lijm is de concentratie GLY hoog en TYR klein. Bij ei bleek de
concentratie van GLY lager te zijn en TYR hoger dan i n dieriijke lijm. Ook de concentraties van de later eluerende aminozuren VAL, PHE, ILE en L E U zijn in dieriijke lijm in kleinere hoeveelheid aanwezig dan in ei(geel); met name L E U is in hogere mate aanwezig in
ei en in alle witte veifmonsters.
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De resultaten die werden veriaegen met HPLC, wezen uit dat in de witte pasteuze loodwitveif van alle bij dit onderzoek onderzoehte schildeiijen van Rembrandt en in het schilderij van Ferdinand Bol aminozuren voorkwamen. De verhoudingen van de verschillende
aminozuren duidden op ei als de oorsprong ervan (eiwit, eigeel of vol ei). Kwantitatieve
bepalmg bleek aan de kleine monstertjes niet mogelijk WeUicht is de draderige, losse
structuur in de SEM-micrografie te verklaren door de aanwezigheid in het oliebindmiddel
van een kleme toevoeging van ei. Er lijkt dus sprake te zijn van een vette emulsieveif, aangezien olie het hoofdbestanddeel van het bindmiddel uitmaakt.
Van details in partijen in schilderijen van Rembrandt, met name die waarin de typische
pasteuze vetf voorkwam, werden microfoto's gemaakt. Het doel hieivan was de beschikking
te hebben over een aflas van vetfefiècten die in de schüderijen van Rembrandt te vinden
zijn. Een selectie van deze foto's werd voorgelegd aan reologen, waarbij de vraag werd
gesteld welke eigenschappen een verf zou moeten hebben tijdens het uitstrijken, om het
resultaat dat op de foto's te zien was, tot stand te brengen.
Voor de beantwoording van deze vraag werd naar de reologie gekeken omdat in deze
wetenschap de deformatie en het vloeigedrag van materialen als reactie op mechanische
faachten worden bestudeerd. Bij het opbrengen van verf wordt dat materiaal gedeformeerd
door een mechanische kracht, door de hand die de kwast vasthoudt. De reactie van dat
materiaal kan een irreversibele vloei zijn, een reversibele, elastische deformatie of een combinatie van de twee. De vloei-eigenschappen van een vloeistof, bijvoorbeeld verf, worden
bepaald door de weerstand van dat materiaal tegen vloei. Deze weerstand is de viscositeit
en die kan gemeten worden, bijvoorbeeld door de weerstand tegen vloeien te meten als de
verf zich tussen twee oppeivlakken bevindt. De mechanische eigenschappen van een elastische stof kunnen worden bestudeerd door daarop een kracht uit te oefenen en de deformatie of spanning in de stof te meten. Reologische eigenschappen van een materiaal kunnen grafisch worden weergegeven in een vloeicuive.
Het antwoord van de reologen op microfoto's van Rembrandts schüderijen was dat deze
duideüjk lieten zien dat er in de pasteuze verf, die soms zelfs in getrokken draden is blijven staan, heel weinig vloei is opgetreden. De verf bleef na het opbrengen als het ware
staan. Gesteld kon worden dat de gebruikte verven snel na het aanbrengen weer een hoge
zwichtspanning hadden. (Materialen die zwichtspanning bezitten gaan pas dan vloeien als
een erop aangebrachte spanning de zwichtspanning overschrijdt. Als de zwichtspanning
wordt overschreden ten gevolge van de spanning van de zwaartekrcht, treedt ook vloei op).
Niet aüeen bij de bestudering van de microfoto's, maar ook van de opnamen gemaakt met
de electronenmicroscoop, leidden tot die conclusie. De SEM-opnatne (Figuur 6) laat zien
dat er sprake is van een goede bevochtiguig van de pigtnentdeeltjes door het bindmiddel.
Als er sprake is van een olieverf, zou de veif dus voldoende kans gehad moeten hebben
om uit te vloeien. Op de electronmicrografieën is te zien dat er van uitvloeien geen sprake is. Süerljes verf zijn blijven staan en gaten zijn niet dichtgevloeid.
De grootte van de pignientdeeltjes heeft, zoals eerder al is opgetnerkt, grote invloed op het
reologische gedrag van een verf De SEM-opnanies met het teruggekaatste elektronenbeeld
liet een grote variatie zien in deeltjesgrootte. Het is deze variatie die het reologische gedrag
bepaalt. Als onderscheid gemaakt wordt tussen het fijne poeder dat zich i n de loodwitmonsters bevindt (diameter < 0.1 mm) en het grove poeder (diameter > 0.1 pni met langwerpige deeltjes tot ca 20 pm) dan blijkt dat een dispersie van het fijne poeder i n lijnolie
sterk elastische effecten te zien geeft. De giwe deeltjes beïnvloeden het vloeigedrag niet,
ze verhogen alleen de viscositeit. Kleine deeltjes kunnen in lijnoüe een zwichtspanning
geven en eventueel voor een soort draadvorming zorgen. Op grond van de alwezigheid van
vloei en de aanwezigheid van zeer kleine deeltjes, lijkt een aanzienlijke zwichtspanning
aanwezig. Een grote variatie üi deeltjesgrootte is gunstig voor de vloei, zeker bij grotere
afschuifsnelheden zoals die door de snelle kwast van een kunstenaar worden bewerkstelligd.
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Reologische nietingen kunnen niet meer aan Renibrandts verven worden gedaan. Aan de
hand van het beeldmateriaal op de micro-foto's kondeti alleen hypothetische vloeicuives
worden getekend. Daarom werden metingen gedaati aan gereconstrueerde veiven. De verf
werd gemaakt met loodwit, gemaakt volgens de zeventiende-eeuwse Hollandse methode.
Lijnolie werd bij het pigtnent gevoegd op een glasplaat en het mengen gebeurde met een
loper. Met de gereconstrueerde verf werden viscositeitsmetingen gedaan om na te gaan of
deze een vloeicuive opleverde, soortgelijk aan Rembrandts verf. De gereconstrueerde verf
zou dan dezelfde eigenschappen als Rembrandts verf moeten hebben en na het opbrengen i n het geheel niet uitvloeien. Met deze verf worden ook proeven gedaan waarbij de verf
wordt uitgestreken, om te zien of ze inderdaad bleef staan.
Lijnolie, zonder toevoeging van pigment, gaf, zoals te veiwachten is bij een vloeistof, een
eenvoudig reologisch gedrag te zien. (Als een vloeistof Newtoniaans gedrag bezit, staat de
snelheid van de veivorming in recht evenredige verhouding tot de snelheid van de kracht
die er op wordt uitgeoefend, in tegenstelling tot niet-Newtoniaanse vloeistoffen). De
Newtoniaanse viscositeit - de viscositeit van water is 1 niilliPascalseconde (1 mPas) = 1
centipoise -, bedroeg 47 mPas na 1 dag en 50 mPas na 1 week. Monster lijnolie waaraan
pigment was toegevoegd, veitoonden een sterk niet-Newtoniaans gedrag. Er was een hoge
zwichtspanning en het materiaal was zeer defomiatiegevoelig maar de deformatie herstelde zich weer.
De metingen aan de loodwih'erf gaven resultaten die duidden op verfsystemen die qua reologisch gedrag varieerden van visceuze vloeistoffen tot vrij sterk elastische materialen.
Het doen van reologische metingen aan materialen met een hoog volume gehalte aan
vaste stof is nieuw. Het onderzoek kan van belang zijn bij de ontwikkeling van oplosmiddelvrije (tube)veiven en heeft daarmee een moderne, mdustiiële toepassing.
De samenwerking tussen het Rembrandt Research Project, het Instftuut Collectie
Nederiand, D S M en de Technische Universiteit i n Eindhoven heeft zowel de kennis van
Rembrandts bindmiddelgebruik verdiept als inzicht gegeven in andere factoren die de consistentie van Rembrandts verf beliivloedden. Zowel dit ondei-zoek, als dat aan de schilderijen worden voortgezet.
Noten
1. Drie van de i n zes delen geplande catalogus zijn inmiddels verschenen: L Bruyn, B.
Haak, S.H. Levie, PJ.J. van Thiel, E. van de Wetering,^ Coipiis of Rembrandt Paintings I,
1625-1631 Den Haag 1982; Idem 11, 1631-1634, 1984 en Ul, 1635-1642, 1989.
2. Monsters worden bewaard bij histituut Collectie Nederiand, waar ook sommige van de
analyses zijn gedaan. Het chemieconcern D S M in Heerlen, steunde tussen 1991 en 1998
het natuuiwetenschappelijk ondeKoek ten behoeve van het Rembrandt Research Project
financieel en stelde bovendien de laboratoria van D S M Research i n Geleen ter beschikking. Een overeenkomst tussen D S M Research en de Technische Universiteit Eindhoven
maakt het mogelijk reologisch onderzoek te doen aan gereconstrueerde veif (zie Pasteuze
veif in de tekst.
Analysetechnieken werden gebruikt bij D S M Research: electronenmicroscopie met energie dispersieve röntgenanalyse (SEM-EDX), gaschromatografie (GC), hoge druk vloeistof
chromatografie (HPLC), Fourier Transform Infraroodspectrofotonietrie (FTIR), Atomic
force microscopy (AFM). Bij ICN: optische microscopie, röntgendiflfractie (XRD), GC-massaspectrometrie (GCMS), HPLC, dunnelaag chromatografie (DEC), FTIR Bindmiddelanalyses werden ook gedaan door Prof Dr. J.J.Boon, F O M Institute for Atomic and
Molecular Physics in Amsterdam: GCMS, Pyrolyse-GCMS, pyrolyse-MS en door D r R de
la Rie, National GaUeiy of Alt i n Washington: PyGCMS. Met dank aan alle onderzoekers.
3. Karin Groen en EUa Hendriks, 'Frans Hals: A Technical Examination', in: Seymour Slive
et al., Frans Hals, tent.cat.. National Gallery of Ait, Washington, D.C, Royal Academy,
London, Frans Halsmuseum, Haarlem, 1989-90, p. 116.
4. C. Benedict, 'Date n o i cu piiviri la tabloul: Ainan implorind iertare Esterei,'^eto 16, no
10 (1969) p 16-19. Anne van Grevenstein, Karin Groen en Ernst van de Wetering, 'Esther
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voor Haman, toegeschreven aan Rembrandt', B/(//efm van het Rijksmuseum, 39, 1991, 56-83.
5. Gedeeltelijk overgenomen uit: Karin Groen, 'Investigation of the Use of the Bmdmg
Medium by Rembrandt', Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konseivierung, 2, 1997, pp
207-227.
6. Marshall Smith, Art of Painting, according to the theoiy and practice of the best Milan,
French and German masters, London 1693. Copied from David Bomford, Christopher
Brown, Ashok Roy, Rembrandt, Art tn the Making, National Gallery London 1988, p 32.
7. Ernst van de Wetering, 'Rembrandt's Manner: Technique in the Seivice of Illusion", in
Christopher Brown, Jan Kelch & Pieter van Thiel, Rembrnadt: the Master and his Workshop,
Amsterdam 1991, pp. 12-39. Ernst van de Wetermg, Rembrandt, Tlie Painter at Work,
Amsterdam 1997.
8. De volgende late schilderijen werden gerestaureerd en onder-zocht: Titus in monnikskleed,
1660, De Pauwen, ca 1639, Zelfportret als de Apostel Paulus, 1661, De Staalmeesters, 1662, De
Verloochening, 1660, Het Joodse Bruidje, ca 1665, De Anatomische les van Dr. Deyman, 1656
en de vroege Wttenbogaeii, 1633..
9. U i t lijnzaad geperste r-uwe olie bevat behalve glyceriden en hydrolyseproducten daaivan
een aantal andere bestanddelen die een aanzienlijke invloed op de eigenschappen van de
ohe kunnen uitoefenen. Het gaat daarbij om eiwitten, koolhydraten, fosfatiden en kleine
hoeveelheden van andere stoffen. Voor het zuiveren werd de olie gewassen werd water. Om
de zuivering te versnellen werden stoffen toegevoegd voor adsorptie van de onzuiverheden,
h l geschreven bronnen worden daatvoor onder andere genoemd: broodkiiiunels, zaagsels,
gebrande beenderen, puimsteenpoeder, kalk, zout, zand, aluin, urine.
10. E. van de Wetermg, C M . Groen & J. Mosk, 'Beknopt verslag van de resultaten van het
technisch onderzoek van Rembrandts Nachtwacht', Bulletin van het Rijksmuseum, 24, nos
1 en 2, (1976 ) pp. 68-98.
11. W. Beurs, De Groote Waereld in 't kleen gescliildeii...., Amsterdam 1692, p 9 T Goede
ongenialen Lootwit bereid men op de zelve wijze als het Schulpwit; dog 't is gemakkelijker om viijven; en alzoo het mede oiikostelijker is, daarom is 't meest in gebruik, en wel in
min keurige en m grootere schilderijen, zijnde anders üi witheid en bestendigheid van
veiwe beneden het schulpwit zekeriijk te stellen.

BACTERIËLE S E X M A N I P U L A T I E : M A N N E N D O D E R S ,
EN MAAGDELIJKE GEBOORTEN

TRANSSEXUELEN

door
R. Stouthamer

Waarom krijgen kinderen de naam van de vader?
De gewoonte om kinderen de naam van de vader te geven is niet gebaseerd op genetische verwantschap. Naast het feit dat meestal alleen de moeder van een kind met 100%
zekerheid bekend is, speelt tevens dat over de generaties er eigenlijk nog maar erg weinig genetisch materiaal van een originele voorvader terug te vinden is in zijn naamgenoten, h l elke generatie wordt zijn genetisch materiaal met de helft verdund. I n ieder
van ons bevindt zich de helft van het autosomale genetische materiaal van onze vader,
die op zijn beurt maar weer de helft van het autosomale genetisch materiaal van zijn
vader had. Men kan eenvoudig uitrekenen dat deze relatie over tijd als volgt weer te
geven is:
overeenkomst na n generaties: (0.5)"
Stel de huidige naamgeving begon gedurende de tijd van Napoleon, de gemiddelde generatie duur is 25 jaar, sinds die tijd zijn er dus 8 generaties veriopen, dus ieder van ons heeft
nog (1/2)^ = 1/256 deel van de genen die op de autosomale chromosomen van de stamvader van de familie voorkomen.
Tot nu toe is alleen gesproken over genen gelegen op de autosomale chromosomen.
Het is natuurlijk anders gesteld met genen op het X-en Y-chromosoom. De genen die
zich op het X-chromosoom van de stamvader bevonden waren na 1 generatie al uit de
famiUenaam verdwenen, immers alleen dochters krijgen het X-chromosoom van de
vader, naast het X-chromosoom dat ze van de moeder krijgen. Zonen krijgen alleen het
X-chromosoom van hun moeder terwijl ze het Y-chromosoom van de vader ontvangen.
Het Y-chromosoom van de stamvader wordt wel door de generaties van vader op zoon
doorgegeven en dat is dan ook het enige overerfbare element dat in m i n of meer ongewijzigde vorm over de generaties via de naam lijn wordt doorgegeven.
De naamgeving berust dus in feite op de overerving van het Y-chromosoom, het Y-chromosoom bevat weinig unieke genen en wordt over het algemeen als een chromosoom
beschouwd met geen of weinig functionele genen. De laatste tijd wordt het wel steeds
duidelijker dat het Y-chromosoom ook een aantal genen bevat voor mannelijke fertihteit. Bij mensen lijkt het erop dat de enige duidelijke zichtbare eigenschap die op het
Y-chromosoom het gen voor 'harige oren' is. Ook bepaalt het Y-chromosoom bij de
meeste dieren niet o f een mannetje een mannetje wordt, het is veeleer de verhouding
tussen het aantal X-chromosomen en de autosomale chromosomen die er voor zorgt
of een individu een mannetje wordt.

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 76. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 2 maart 1998.
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Behalve de exclusieve overeiving van het Y-chromosoom via mannetjes zijn er ook overer-fbare factoren die uitsluitend via vrouwtjes worden overgeërfd. Tot deze groep behoren de mitochondria. Mitochondria bevatten hun eigen chromosoom en vervullen een
belangrijke rol i n de energie voorziening van cellen. M e n vermoedt dat mitochondria
'gedomeshceerde' bacteriën zijn die over de evolurionaire tijd van zelfstandige symbionten zijn geëvolueerd tot genetische elementen die nog slechts een gereduceerde
genenset op hun chromosoom overgehouden heeft en die nu volkomen onder 'controle' staan van de nucleaire genen. Mitochondria worden via het ei-cytoplasma van moeder op nakomelingen overgeërfd. De mitochondria van vaders worden niet doorgegeven via het spenna. Dientengevolge dragen wij nu in ons de mitochondria van de vrouwelijke lijn van. ons voorgeslacht, en hebben we ze zeker niet van onze voorvader die
de familie van een naam gaf
Gebaseerd op de zekerheid die we hebben omtrent de identiteit van de moeder en de
trouwe overerving van de mitochondria, lijkt het een veel zinvollere zaak de naam van
een individu te baseren op de overerving via de vrouwelijke lijn. Het baseren van de
naam op de overerving van een praktisch leeg chrotnosoom zoals het Y- chromosoom
lijkt niet erg zinvol.
Het is duidelijk dat verschillende genetische elementen een verschillend type overeiving
heeft: nucleane genen op autosomomale chromosomen via vader en moeder op nakomelingen. Y-chromosoom van vader naar zoon. Cytoplasmatische genen van moeder
naar kinderen, maar alleen de dochters geven deze genen weer door naar de kleinkinderen.
Waardoor zijn er even veel mannen als vrouwen?
Een eenvoudige beredenering waarom er evenveel mamien zijn als vrouwen in een random- matingpopulatie wordt gegeven door Maynard-Smith (1978). Veronderstel dat het
merendeel van de kinderen die op een bepaalde tijd geboren worden meisjes zijn. Dan zal
een ouder die alleen zonen heeft, gemiddeld genomen meer kleinkinderen hebben dan
een ouder die aUeen dochters of een mengsel van zonen en dochters kr-ijgt. Zodoende zal
in een populatie waarin er een overmaat aan vrouwen voorkomt, genen die de ratio weer
naar 50% zonen en 50% dochters verbuigt zich verspreiden. Hetzelfde geldt voor een populatie waarin voor het merendeel zonen geboren worden.
Toekomstige sociale onrust in Frankrijk; type overerving en de sexratio.
We weten al dat voor genen op de autosomen de enige stabiele sexr-atio 1:1 is. De optimale sexratio voor cytoplasmatische genen is 100% vrouwtjes. Immers alleen vrouwtjes
geven die genen door, teiwijl de cytoplasmatisch overerfbare elementen die i n mannetjes
terechtkomen geen nakomelingen zullen produceren. Kortom cytoplasmatische elementen
die de sexi'atio naar vrouwtjes verbuigen zullen een transmissie voordeel genieten boven
die elementen die dat in mindere mate doen.
Het geval van Madame B.
In 1946 werd in het blad van de biologische vereniging van Nancy door de heren Lienhart
en Vermelrn een artikel gepubüceerd over een abnormale sexr-atio in de famüie van een
vrouw die ze i n het artikel Madame B. noemen. Dr. Lienhart was arts i n een ziekenhuis
ergens m de Elsas waar hij bij de bevalling van een dochter van Madame B. aanwezig was.
Na de bevalling vertelde de dokter haar dat ze een dochter gekregen had. Madame B. was
er niet verbaasd over want zo veitelde ze de dokter, in haar famiüe werden aüeen maar
dochters geboren. De dokter geloofde dit niet en is dft toen eens gaan uitzoeken, hierbij
vond hij de volgende resultaten:
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Grootouders van Madame B

dochters
6

zonen
O

Dochter nummer
1
2
3
4
5
6 (moeder van Mme B)

dochters
6
2
2
4
2
9

zonen
O
0
O
0
O
O

Zuster nummer
1
2
3
4
5
6
7
8
Mme B.

dochters
O
12
9
5
4
3
2
2
2

zonen
O
O
O
O
O
O
0
O
0

Totaal

72

O

Zusters van Mme B.

De kans dat deze sexratio 72 dochters op O zonen gevonden wordt onder aanname dat
er een 50% kans is op een zoon, is: (1/2)^2 kleiner dan 10"22, Er is hier dus een goede
kans dat er een cytoplasmatische sexi'atioverstoorder aanwezig is die ervoor zorgt dat
moeders alleen dochters produceren. Helaas is de familie van M m e B. nooit teruggevonden zodat we er weinig meer van weten. Indien deze factor inderdaad i n de Franse
populatie aanwezig is kan er berekend worden hoe deze in aantal zal toenemen.
Stel dat een normaal Frans gezin bestaat uit 1 zoon en 1 dochter, terwijl een Mme.B.
familie bestaat uit 2 dochters. Laten we er tevens vanuit gaan dat er in de Franse populatie steeds per vrouw twee kinderen geboren worden. Stel dat er in 1950 100 vrouwen waren die dragers waren van deze sexi'atioverstoorder, terwijl de totale Franse populatie op die tijd uit 50 miljoen Fransen bestond, 25 miljoen mannen en 25 miljoen
vrouwen. Over tijd zullen er dus steeds 25 miljoen normale vrouwen blijven, teiwijl de
Mme B. type vrouwen elke generatie in aantal zullen verdubbelen. Tevens gaan we er
van uit dat iedere vrouw twee kinderen produceert onafliankelijk van het feit dat ze een
Mme B. type of een normaal type is. Na 18 generaties zijn er dan naast de 25 miljoen
normale vrouwen nog eens 26.214.400 vrouwen van het type M m e B. I n de volgende
generatie zal de populatie i n Frankiijk bestaan uh 25 miljoen mannen en 75 miljoen
vrouwen. D i t zal moeten leiden tot nieuwe leelvormen. Er is dus weer een Franse revolutie te veiwachten over zo'n 450 jaar.
Het is duidelijk dat indien deze omstandigheden zich echt voor zouden doen er een
grote kans bestaat dat er een nucleair gen zal ontstaan i n de populatie dat de effecten
van de M m e B. sexi'atio- verstoorder teniet zouden doen. D i t zou i n de loop der tijd er
weer toe kunnen leiden dat de populatie sexi'atio weer terug gaat naar een verhouding
van 1:1.
Van het geval van M m e B. weten we heel weinig af omdat deze familie nooit terug gevonden is, maar bij verschillende soorten geleedpotige dieren kennen we een heel aantal sexr'atioverstoorders.
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Syinbioiiteii prefereren vrouwen
Uit liet voorgaande is reeds gebleken dat het type overerving dat genoten wordt door een
genetisch element bepaalt welke sexratio voor zo'n element het gi'ootste evolutionaire
voordeel heeft. Over het algemeen is het zo dat indien een element via de mannelijke lijn
doorgegeven wordt de beste sexi'atio voor dat element er een zou zijn dat eivoor zorgt dat
er meer mannen komen, teiwijl die elementen die uitsluitend via de vrouwelijke lijn worden doorgegeven een voordeel erbij hebben om de sexr'atio naar vrouwen te verbuigen. Nu
blijken er verschillen te bestaan in de mogelijkheden om van ouder naar nakomelingen te
komen tussen mannen en vrouwen, mannen dragen aUeen sperma bij aan de nakomeling,
teiwijl vrouwen het ei leveren. Sperma bestaat in feite uit een groep chromosomen die
dicht op elkaar gestapeld in een soort huisje zitten. Bijna al het cytoplasma wordt uit het
sperma ver'wijderd, voordat het de testes veriaat. Er bestaan dus weinig gelegenheid voor
symbionten om met het sperma mee te liften naar de nakomelingen.
Dit ligt heel anders bij eieren, die in vergelijking met het sperma erg groot zijn en bovendien erg veel cytoplasma bevatten. I n eieren is er dus gelegenheid zat om van moeder naar
de nakomelingen te komen. Deze manier van liften wordt dan ook door veel bacteriën
benut. Een groot aantal van deze bacteriën lijkt geen invloed te hebben op de sexratio van
hun dragers dit zijn in veel gevaUen symbionten die een erg nauwe relatie hebben met hun
gastheer. Voorbeelden van zulke oude relaties worden bijvoorbeeld gevonden bij veel soorten Homoptera (bladluizen, witte vUegen etc).
De bacteriën die wel de sexr'atio van hun dragers blijkt te manipuleren hebben een aantal
verschülende manieren gevonden om eivoor te zorgen dat er meer dochters, of dochters
in betere conditie geproduceerd worden door de moeders die dragers zijn van de bacteriën. Hier onder worden een aantal van deze voorbeelden behandeld.
Maimennioordenaars
Bij een gi'oot aantal insecten zijn er nu gevaUen bekend waarbij bacteriën ervoor zorgen
dat alleen de mannelijke nakomelingen gedood worden. Het voordeel voor de bacterie in
dü geval wordt gevormd door het feit dat geïnfecteerde mannetjes sterven ter'wijl hun geïnfecteerde zusters overieven. Op die manier blijft er meer voedsel over voor de overievende
zusters en die hebben dan een betere kans om zelf te overleven en op die wijze weer de
'son-külei's' door te geven.
Gevallen zijn gevonden in verschülende Drosophila soorten, kevers (Lieveheersbeestjes),
vlinders, sluipwespen en wantsen. Het geval waar het beste bekend is wat nu eigenlijk het
voordeel voor de bacterie is om dit efiect op hun gastheer te hebben is bij
Lieveheersbeestjes. Deze dieren leggen hun eieren in groepjes op bladeren vaak dichtbij
bladluizenkolonies. De grootste laivale moitaUteit vindt plaats vlak nadat de eieren uitgekomen zijn. hidien de lai'fjes dan niet snel voedsel vüiden steiven ze. Indien een moeder
die ge'ïnfecteerd is met de bacterie die mannen dood, dan zal uit de helft van haar eieren
geen nakomelingen komen, dat zijn natuurMjk de eieren die tot mannetjes moeten uitgroeien. Zodra de vrouwelijke lai-ljes uitkomen doen ze zich tegoed aan hun dode broertjes. Deze kant-en-klare voedselbron verhoogt hun overievingskans aanzienlijk
Tianssexuelen
Naast het doden van de mannelijke nakomelingen, kumien cytoplasmatisch vererfde bacteriën ook nog op andere wijzen hun transmissie bevoordelen. Een erg interessante methode wordt gevonden bij de pissebedden. Een bacterie die in deze dieren gevonden wordt
verooKaakt een verandering van een mannelijk dier tot een functioneel vrouwtje. Deze
bacterie ki'ijgt dit voor elkaar door de klier die normaliter het mannelijk geslachtshormoon
produceert uit te schakelen. Zonder deze klier verandert het dier van een genetisch man-
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netje in een functioneel vrouwtje. De bacteriën die dit verschijnsel veroorzaakt behoort tot
de Rickettsia's en tot het genus Wolbaclüa. Biimen dit genus komen nog een aantal vormen voor die op andere wijze hun eigen transmissie bevoordelen.

Spenna als kamikaze wapen
Een van de meest voorkomende effecten veroorzaakt door Wolbachia is een verschijnsel
dat cytoplasmatische incompatibiliteit heet. Wat is cytoplasmatische incompatibiliteit? Stel
dat je een soort fiiiitvHegen hebt die geïnfecteerd is met de incompatibiliteits Wolbachia
(W). Je maakt van deze soort ook een lijn (N) die niet geïnfecteerd is, dit kan makkelijk
gedaan worden door het voeren van antiljiotica aan de vliegen. N u kan ertussen deze twee
lijnen de volgende kr'uisingen gedaan worden:
Vader
N
N
W
W

moeder nakomelmgen
N
N
W
W
W
W
N
geen nakomelinj

Alle kruisingen lukken met uitzondering van de ki-uising tussen mannetjes geïnfecteerd met
de Wolbachia en vrouwtjes die geen Wolbachia hebben. Het sperma van mannetjes die
geïnfecteerd zijn met de Wolbachia wordt op de een of andere manier 'ingeprint' zodanig
dat het alleen maar op een juiste manier kan functioneren in een ei dat ook Wolbachia
bevat, h l het sperma zelf zit geen Wolbachia, die worden uit het sperma veiwijderd voordat
het sperma de testis verlaat. Het is duidelijk dat zo'n Wolbachia zich door de populatie kan
verspreiden omdat in alle gevallen de vrouwtjes die geïnfecteerd zijn, geïnfecteerde nakomelingen produceren. Terwijl vrouwtjes die niet geïnfecteerd zijn in de gevallen dat ze met
een geïnfecteerd mannetje paren geen nakomelingen zullen produceren. De volgende formules geven de snelheid weer waarmee de infectie zich door de populatie kan verspreiden, mdien alle compatibele kruisingen evenveel nakomelingen opleveren:
P(t+1)= P(t)/[1-P(t)[l-P(t)ll
waarbij P(t) is de infectie frequentie in generatie t.
Indien de Wolbachia wel een effect heeft op de geïnfecteerde vrouwtjes wordt de vergelijking als volgt:
P(t+1)= b'*P(t)/[l-P(t)*[l-P(t)l-P(t)*{l-bl]
Waarbij b productiviteits ratio van geïnfecteerde tot ongeïnfecteerde vrouwtjes is. Ondanks
een negatieve invloed van de bacteriën op de nakomelingen productie kunnen ze toch in
frequentie toenemen m de populatie.
Dit type Wolbachia wordt i n ongeveer 15% van alle insectensoorten gevonden. Hoe de
Wolbachia precies de chromosomen van geïnfecteerde mannetjes en vrouwtjes inprint is
niet bekend. Ook is niet bekend hoe de infectie zich van soort tot soort verspreidt. Wel
weten we dat het erg moeilijk is om in het laboratorium insecten te infecteren met
Wolbachia De enige manier waarop tot nu toe de infectie overgebracht kan worden is door
middel van microinjectie in pasgelegde eieren. Recentelijk zijn ze er i n de VS i n geslaagd
om de Wolbachia van een Aziatische mug over te brengen naar een fruitvlieg. I n beide soorten resulteerde het in hetzelfde incompatibiliteitsverschijnsel.
Een aantal toepassingen van dit fenomeen wordt bestudeerd en enkele veldproeven zijn al
uitgevoerd. De eerste toepassing is loslaten van geïnfecteerde mannetjes i n een populatie
die geen Wolbachia draagt. Het is dan duidelijk dat uit al de kraismgen waarbij de dragers
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van Wolbachia betrokken zijn geen nakomelingen zullen komen en op die manier kan de
populatie van de soort worden bestreden. D i t is enkele malen geprobeerd om malariamuggen te bestrijden. Een tweede wat meer hightech toepassing is het gebruik van de
incompatibilitiets Wolbachia om nieuwe eigenschappen een populatie bmnen te laten
dringen. Het idee is om de verspreiding van de Wolbachia infectie te gebruiken om andere, ook cytoplasmatisch overgeërfde factoren, een populatie te laten binnendringen. Hierbij
wordt dan gedacht aan een virus met cytoplasmatische overerving, die genetisch gemanipuleerd is om een gen te dragen dat er voor zorgt dat de Malaria parasiet gedood wordt.
Indien een wilde populatie geinoculeerd wordt met een incompatibiltieits Wolbachia en
zo'n gemanipuleerd virus, zouden deze zich gezamenlijk door de populatie moeten verspreiden.
Er is eenmaal in het wild al zo'n verspreiding van een cytoplasmatisch element tezamen
met een Wolbachia waargenomen. D i t vond plaats m Californie waar binnen de Drosophila
simulans populatie de Wolbachia infectie ontdekt werd. Halverwege de jaren 80 werd alleen
in het zuiden van California de Wolbachia gevonden in de populatie maar gedurende latere jaren rukte de infectie op naar het noorden met een snelheid van ongeveer 100 mijl per
jaar. Tevens bleek dat in het zuiden in eerste instantie de populatie bestond uit een mengsel van verschillende mitochondrionale typen, maar met de Wolbachia infectie was er
slechts een type geassocieerd. N u blijkt dat in alle gebieden waar de infectie hoge frequenties heeft aangenomen alleen dit ene type mitochondria gevonden te worden.
Maagdelijke voortplanting
Het is duidelijk dat cytoplasmatisch overgeërfde factoren er een voordeel bij hebben om
hun gastvrouwen meer dochters te laten produceren. Elke cytoplasmatische factor die een
hoger percentage dochters induceert bij zijn gash'rouw zal zich verspreiden ten opzichte
van factoren die dat in mmdere mate doen. Het extreem zal zijn dat die factoren die 100%
dochters induceren zich door de populatie verspreiden ten koste van alle andere van zulke
factoren. Op zo'n moment ontstaat er ook een probleem: namelijk het gebrek aan mannetjes om er voor te zorgen dat er sowieso nog nakomelingen geproduceerd kunnen worden. Een Wolbachia infectie die we bij een aantal soorten parasitaire wespen gevonden
hebben heeft dit probleem opgelost door ervoor te zorgen dat geïnfecteerde vrouwtjes niet
aUeen 100% dochters produceren, maar tevens dat ervoor het produceren van die dochters
ook geen mamietjes meer nodig zijn. Deze parthenogenese Wolbachia doet dit door het
chromosoom gedrag in geïnfecteerde eieren te manipuleren. Bij wespen (Hymenoptera in
het algemeen) komen vrouwelijke individuen voort uit bevruchte, diploïde eieren terwijl
mannetjes uft onbevruchte (nabloeide) eieren komen. Moeders kunnen daarom de sexe
van hun nakomelingen bepalen door te besluiten om hun eieren te bevruchten (dochter)
of juist niet te bevruchten (zoon). D i t besluit kunnen ze maken omdat ze het sperma
opslaan in een zakvormig orgaan de spermatheca, en het loslaten van sperma uit de spermatheca staat onder controle van het vrouwtje. Het verschil tussen een bevrucht ei en een
onbevrucht ei is dat in het bevrachte ei per nucleus twee sets chromosomen aanwezig zijn
terwijl in het onbevruchte ei er zich slechts een set chromosomen per nucleus bevindt. De
parthenogenese-T%/öflc/iM zorgt eivoor dat i n de eerste mitotische deling in het onbevruchte ei de zich verdubbeld hebbende chromosomen niet naar twee verschillende polen
getrokken worden maar simpel weg bij elkaar blijven. Op die manier wordt een diploïde
nucleus gevormd die bestaat uft twee sets identieke chromosomen. Alle volgende delingen
zijn normaal en zo'n ei resulteert i n een vrouwtje wat ook de Wolbachia draagt en daardoor ook weer instaat is om dochters uit onbevmchte eieren te produceren.
Wij hebben nu een twintigtal soorten wespen bekeken waarbij een infectie met deze
Wolbachia tot parthenogenese geleid heeft. Deze soorten vaUen uiteen in twee groepen. Bij
gr'oep 1 resulteert het voeren van antibiotica in de productie van mannetjes die functioneel zijn, d.w.z. indien deze mannetjes gepaard worden met vrouwtjes van hun soort slagen ze erin om spenna over te brengen naar de vrouwtjes. Bij deze groep zijn we dan ook
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instaat om de 'sooit' te genezen en weer een normale sexiiele lijn te beginnen. Bij groep
twee leidt het voeren van antibiotica ook tot de productie van mannetjes maar deze mannetjes blijken niet meer instaat om vrouwtjes succesvol te insemineren. We vermoeden dat
in deze tweede groep de associatie tussen de Wolbachia en de wespen al zo oud is dat er
gedurende die tijd mutaties zijn geaccumuleerd op dat deel van de chromosomen die
coderen voor alles wat met sexuele reproductie te maken heeft, immers gedurende die tijd
dat de wespen zich parthenogenetisch voortgeplant hebben zijn al die eigenschappen niet
meer tot expressie gebracht en heeft selectie er niet meer op kunnen werken.
We werken hier aan deze parthenogenese Wolbachia omdat we mogelijklieden zien om de
biologische bestrijding met behulp van parasitaire wespen te verbeteren door de wespen te
infecteren met de bacteriën. Bij biologische bestrijdüig met parasitaire wespen zijn het
aUeen de vrouwtjes die de plaaginsecten doden, mannetjes hebben geen rol behalve het
insemineren van vrouwtjes, hidien we populaties van sluipwespen die we in de biologische
bestrijdmg gebruiken parthenogenetisch kunnen maken kunnen we potentieel de volgende verbeteringen veiwachten: 1) vermüidering van de productie kosten per vrouwtje, 2)
hogere groeisnelheid van de wespenpopulatie.
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P O L A f f l S M l E VAN S T R A L I N G M E N UTT H E T H E E L A L
door
J . Tinbergen

Inleiding: polarisatie in de sterrekimde
Electromagnetisclie stralüig (radiostraling, warmtestraling, licht. Röntgenstraling, gammastraling) bestaat uit een dwars op de looprichting trillend electrisch en magnetisch veld.
Voor de sterrekundige is dergelijke stralmg vrijwel de enige informatiebron over wat er rn
het heelal voor moois te 'zien' is. Omdat een trillend electrisch (en magnetisch) veld behalve een bepaalde sterkte ook nog een trilMngsrichting heeft, is een bepaling van aUeen de
helderheid van een bron aan de hemel niet voldoende om die bron volledig te beschrijven. 'Polarisatie' heet het begrippencomplex dat de rest van de stralingseigenschappen
beschrp. Ongelukkigerwijs zijn onze ogen en de meeste andere stralingsdetectoren vrijwel
alleen gevoelig voor de sterkte van de straling (een radio-antenne met ontvanger is de enige
uitzondering) en is in de steiTenkunde de 'gepolariseerde' straling meestal maar een klein
deel van het totaal. Hierdoor is de sterrenkundige polarimetrie pas de laatste paar decennia goed op gang gekomen.
In deze voordracht vertel ik iets over de redenen om polarisatie van straling uft het heelal
te meten, uitgaande van de vraag onder welke omstandigheden er in het heelal gepolariseerde straling kan ontstaan. De gebruikte technieken komen kort ter sprake; zie verder de
genoemde ftteratuur.
Ontstaan van polarisatie in het heelal
Veel van de straling uit het heelal wordt uitgezonden door gasmassa's zoals sterren, interstellaire wolken, de zonne-corona, kernen van melkwegstelsels en dergelijke; de temperatuur van het gas bepaalt bij welke golflengte de piek van het spectrum ligt. Dergelijke straflng is bij de bron ongepolariseerd en is dus in het kader van deze lezing bijzonder oninteressant. Maar als er, in de bron of tussen bron en waarnemer, een of andere asymmetrie
of anisotropic in het spel is, dan kan polarisatie optreden (kan, hoeft niet). Polarimetrie
maakt eigenschappen zichtbaar en meetbaar, die op andere manieren niet benaderd kunnen worden.
Een magneetveld is zo'n anisotropic; magneetvelden op het oppervlak van de zon worden
onder-zocht door het Zeemaneffect te gebruiken: een spectrale lijn wordt bij aanwezigheid
van een magneetveld gesplitst in twee of meer componenten met enigszins verschillende
golflengtes en van elkaar verschülende polarisaties. Op dezelfde manier kan ook ZeemanspUtsing van de 21-cm lijn van neutraal waterstofgas gebruikt worden om heel zwakke magneetvelden m de koude intersteüaire wolken aan te tonen.

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 76. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde 'Düigentia' te 's-Gravenhage op 23 maart 1998.
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Een andere tnanier waarop een kosmisch tnagneetveld zich kan tnelden door middel van
polarisatie is wanneer de condities geschikt zijn voor synchrotronstraling. Zulke straling
ontstaat wanneer zeer snelle electronen een gebied doorkruisen waar een magneetveld
heerst; de electronen draaien dan cirkels (of meer in het algemeen kurketrekkers) otn de
magneetveldiichtmg, waarbij ze straüng uitzenden (die voor het eerst m laboratorium-synchrotrons is waargenomen, vandaar de naam). D i t sooit straling is zichtbaar i n veel van de
radio-afbeeldingen van melkwegstelsels, gemaakt door telescopen zoals die in Westerbork.
Een heel andere manier om polarisatie op te wekken, ook bij straling die bij de bron niet
gepolariseerd is, is door die straling te verstrooien, aan vrije electronen, gasmoleculen of
stofdeeltjes. Het alledaagse voorbeeld hiervan is de polarisatie van de blauwe hemel; pak
een Polaroid bril en kijk dwars op de richting naar de zon, draai dan de polaroid om zijn
optische as: de polarisatie van tientallen procenten is onmiddellijk duidelijk doordat de
waargenomen helderheid van de hemel afhangt van de oriëntatie van het brilleglas. I n de
sterrekunde komt verstrooiingspolarisatie veel voor en wordt gebruikt om interne struktuur
in 'puntbronnen' aan te tonen, om verborgen broimen van verstrooide stralmg te localiseren, of om 'om een hoekje te kijken' (zoals bij sommige actieve melkwegstelsels, waar de
kern door een stofring verduisterd is maar zich verraadt in het spectrum van het gepolariseerde licht dat door electronen boven en onder het vlak van de stofring verstrooid is).
In principe is de astronoom geïnteresseerd in alle objecten in het heelal, of ze nu een temperatuur van 10, 1000 of 1000000 K hebben; het verschil zit hem in de golflengte van de
straüng (radio, mfrarood of Röntgen stralmg en aUes daartussen) en voor alle golflengtes
probeert de astronomie waarneemsystemen te bouwen. Vooropgesteld dat wij in aüe objecten in prmcipe geïnteresseerd zijn i n asymmetrische of anisotrope situaties, zuüen wij bij
aüe golflengtes moeten proberen de polarisatie van straling aan te tonen en liefst ook
nauwkeurig te meten. D i t laatste is soms een hele opgave, gezien de vaak kleine fractie straling die gepolariseerd is.
Polarisatiemiddeling
De fysicus in zijn laboratorium en de telecom-ingenieur met zijn fiber of zijn straalzender
hebben het gemakkelijk, vergeleken bij de astronoom. Ten eerste kunnen zij hun bron zo
sterk maken als ze wülen (nou ja, bmnen zekere gr'enzen) en ten tweede kunnen zij (weer
bmnen bepaalde grenzen) zelf uümaken van welke afstand zij hun bron bekijken.-Dat de
astronoom dat allemaal niet kan leidt tot ongewenste optelling en middeling van signalen,
h l het geval dat men aüeen de sterkte van een signaal wü meten, is het nog niet zo erg: het
gemiddelde is een redelijke maat voor wat men op een wülekeurige plek zou meten. Maar
polarisatie heeft een richting of een teken en dat iDetekent dat optellen soms ineens aftrekken wordt; het gemiddelde kan dus i n een extreem geval nul zijn, terwijl de polarisatie
plaatselijk toch misschien sterk is. Het relevante gemiddelde kan zijn: over het oppervlak
van een ster die we alleen als puntbron zien, over een stuk spectrum (Zeeman eflfect zie je
niet als je de spectraallijnen niet oplost), over de tijd (de puls van een pulsar), over de
gezichtslijn, of over de nooit oneindig-dunne bundel van de telescoop. Om met succes
polarimetrie te kunnen gebruücen is het belangrijk om voldoende oplossend vermogen te
hebben (ruimtelijk, i n de tijd of spectraal). Als we echter het signaal spütsen (zoals bij een
spectrum), dan is elk van die elementaire signaaltjes zwakker; om voldoende signaal te hebben om de zwakke polarisatie nog te kumien nieten, moeten onze telescopen groot zijn en
onze instrumenten uiterst efficiënt. Dat is de reden waarom polarünetrie tot 10 of 15 jaar
geleden een randverschijnsel was in de sterrekunde en nu op grote schaal doorbreekt: we
kunnen ons het oplossend vennogen permitteren, voornamelijk door mstrumenten die
'massively parallel' genoemd worden, d.w.z. vele duizenden tegelijk werkende kanalen hebben. Voorbeelden in het UV/optisch/IR gebied zijn instnimenten uitgerust met CCDs e.d.
en in het radiogebied de synthese-telescopen en correlatie-spectrometers. Overigens, het
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hoeft niet altijd waar te zijn, dat een opgelost signaal moeüijker te meten is dan een nietopgelost: hoewel de gespHtste signalen zwakker zijn, kan de fi-actie gepolariseerde straling
sneller toenemen dan de sterkte van het signaal afiieemt; in zo'n geval is hoger oplossend
vermogen zonder verhogmg van de gevoeligheid van het instrument toch een optie.
Gemeten sterkte, meetnaiiwkeiiriglieid
Hieronder volgt een tabel met de typische meetnauwkeurigheid die men tot nu toe bereikt
heeft, ondeiverdeeld naar golflengtegebied. Die meetnauwkeurigheid moet men vergelijken met de astronomische werkelijkheid, waarin de gemeten polaiisatiegraad zelden boven
de 10% uitkomt en soms zelfs ver onder 1% ligt. Zie verder: Literatuur.
I ^ d i o : enkelvoudige telescoop
Radio: synthese-telescoop
Infrarood/submm
Optisch: fotomuftiplicator
Optisch: CCD
Ultraviolet
Röntgen

0.5%
0.05%
0.2%
0.01%
0.1%
0.1%
0.5%

Wat is polarisatie eigenlijk?
Hoewel iedereen wel eens een Polaroid bill in zijn handen gehad heeft, heeft bijna niemand een helder idee over wat 'polarisatie' in het algemeen betekent. Bij coUeges had ik
voor de uiÜeg altijd een uur of twee nodig, i n mijn boek (zie onder) kost het me bijna 20
pagina's; als het hier niet meteen duidelijk wordt, kan het dus aan het korte bestek liggen.
Zoals gezegd, electromagnetische straling bestaat uit een trUlend electrisch veld, met daaraan gekoppeld een trillend magnetisch veld. Deze twee zijn onafscheidelijk; men kan de
een van de ander afleiden en dus heeft men er genoeg aan om over één van de twee te
praten.
Beschouw een willekeurig punt in de ruimte, waar een lichtstraal doorheen gaat ('licht'
staat hier voor straling van willekeurig welke golflengte). Leg door dat punt een vlak, loodrecht op de richting van de lichtstraal. Kies (wUlekeurig) één richting in dat vlak en noem
dat de x-richting, met loodrecht daarop en in hetzelfde vlak de y-richting. Stel nu dat het
trülende electrische veld van een passerende hchtstraal in de x-richting wijst (plus x, min
x en aUes daartussen, met een bepaalde frequentie), dan noemt men die straling 100% lineaü- gepolariseerd, met het polarisatievlak i n de x-richting (het magnetische veld ligt in de
y-richting, maar daar zouden we niet over praten). Naast dat in de x-richting gepolariseerde signaal kan er nog één (in de y-richting gepolariseerd) zijn; die twee bijten elkaar niet
Ieder ander lineau' gepolariseerd signaal van dezelfde frequentie kan als een combinatie
van deze twee beschouwd worden en levert dus niets nieuws. Als de twee (x en y) signalen
precies even sterk zijn, is de som-straling ongepolariseerd; als ze niet precies even groot
zijn, is de polarisatiegr-aad ergens tussen O en 100%. Hier zien we, in een laboratorium-situatie, de middeling van polarisatie die in de sterTckunde bijna (maar gelukkig net niet)
funest is.
D i t betoog geldt voor monochromatische straling (een enkele frequentie of 'toon', een
oneindig lang dooriopend signaal), voor quasi-monochromatische of smaUe-band straling
(een fi-equentie die niet helemaal oneindig lang doorioopt, met langzame variaties van
amplitude of fase; de toon is wat njisig) en voor polychromatische of breedband straling
(de veranderingen van amplitude en fase zijn snel, de 'toon' loopt slechts eindig door,
duurt misschien zelfs maar heel kort en is heel ruisig: nog net niet 'witte ruis', er zit nog
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een voorkeurs-kleur of -toon in). De in de sterrekunde gebruikelijke definities van polarisatie van electromagnetische golven gaan alleen over het gemiddelde vermogen in het signaal: welke fractie van de energiestroom zit in een veldtrülmg met een voorkeursrichting
en wat is die voorkeursrichting dan? Absolute fase komt in de definities luet voor. Ook
instantane amplitude vindt de sterrekundige meestal niet interessant, gemiddeld vermogen
is waar het hem om gaat; en, zoals gezegd, de polarisatiegraad en polarisatierichting.
Nu voer ik het begrip ckculaire polarisatie in, maar ik moet u eerst waarschuwen: de
bovengenoemde trilling in de x of y richting is die van het electrische veld van de straling;
er gaat niet iets 'heen en weer' in rumitelijke zin, maar er heerst op het beschouwde punt
een electrisch veld in een bepaalde richtmg en dat veld varieert in sterkte. Als we dat veld
willen tekenen als een pijltje op papier, dan mag dat, maar het is slechts een representatie. Ik noem dit vooraf, omdat ik uit ervaring weet dat zo'n representatie veiwarrend kan
werken; het is heel gemakkelijk om het verschil tussen veld-dimensies en ruimte- of tijddimensie in een diagram te vergeten (vgl. de aloude 'springtouw-door-een-traliehek' analogie voor lineaire polarisatie).
Als we in de pijltjes-representatie een x-veld en een y-veld veronderstellen, dan kunnen
we die twee velden vectorieel optellen (eerst het ene pijltje tekenen; dan het tweede,
beginnend vanaf de pijlpunt van het eerste) tot een resultante vector. Als die hvee velden precies i n fase trillen (tegelijk hun maximum bereiken), dan is de resultante weer
een lineaire trilling (de pijlpunt van de representatie beweegt zich heen en weer langs
een lijn) en hebben we luets nieuws bedacht. Maar als de ene trilling precies een kwart
periode achterioopt op de andere (de ene gaat door O op het moment dat de andere
zijn maximum heeft), dan is de representatie van de resultante een cirkel (tenminste als
beide velden even sterk zijn). Een electromagnetisch signaal met deze eigenschap noemen we circulair gepolariseerd (elliptisch gepolariseerd kan ook, b.v als de twee veldcomponenten ongelijk van sterkte zijn; elliptisch gepolariseerd is de meest algemene
vorm, lineair en circulair zijn bijzondere gevallen daaivan). Ook voor circulair gepolariseerde straling geldt dat we met absolute fase niets te maken hebben; die fase geeft
slechts aan waar de pijlpunt van de resultante vector is op de cirkel, maar daar willen
we niets van weten, ons interesseert uitsluitend welke fractie van de energie van de lichtstraal in de vorm zit van een 'circulaire' trilling van het electromagnetische veld. Weer
gaat het hele verhaal op voor monochromatische tot breedband straling, de verschillen
daartussen zitten in het fase- en amplitudegedrag (loopt de pijlpunt met constante
hoeksnelheid over de cirkel en zo niet, hoe snel varieert dat voor- en achterlopen?
Varieert de cirkel in grootte en zo ja, hoe snel?).
Om deze begrippen i n formules uit te drukken, zijn er verschillende polarisatie-algebras
bedacht, waaivan de astronomen meestal de Stokes-parameter beschrijving gebruiken.
Stokes kwam i n 1852
met een viertal grootheden, die aUemaal energiestroom voorstellen (absolute fase komt
er niet i n voor, hoera!), waaivan de eerste de ons allemaal bekende sterkte (intensiteh,
energiestroom) van het signaal is (dus alleen positief kan zijn) en de andere 3, i n verhouding tot de eerste, de polarisatiegraad en de soort polarisatie definiëren. De som
van de kwadraten van de laatste 3 kan niet meer zijn dan het kwadraat van de eerste,
maar verder zijn de 4 grootheden vrij en iedere unieke combinatie stelt een eigen polarisatievorm voor.
Om te berekenen hoe een medium de polarisatie van een signaal, dat er doorheen
loopt, beïnvloedt, gebruikt men 4 x 4 matrices (z.g. Mueller matrices). Op deze manier
kan er in computers naar hartelust gerekend worden, wat van belang is voor het ontwerp van instrumenten en voor interpretatie van de astronomische meetgegevens.
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Hoe meten we polarisatie in de sterrekunde?
Voor het meten van polarisatie zijn er twee fundamenteel verschillende methodes in
gebniik; radio en niet-radio.
Voor het radiogebied bestaan er gepolariseerde antemies, waaivan er twee loodrecht op
elkaar kunnen staan m het brandpunt van een telescoop. Door de 'correlatie' te meten van
de signalen i n die twee antennes (via twee radio-ontvangers en een veriiienigvuldigschakeling), bepaalt men in feite de correlatie tussen het x-veld en het y-veld ui het brandpunt
van de telescoop (en dat zijn bij benaderuig de waardes voor de vlakke golf die op de spiegel van de telescoop valt). Door nu de correlatie te meten met verschillende onderiinge
fase-verschuivingen van het x-signaal ten opzichte van het y-signaal, kan men alle 4 Stokes
parameters te pakken ki-ijgen. Omdat 'mteiferometrie' met een telescoop als Westerbork
ook via correlatie-schakelingen verioopt (men meet dan de ruimtelijke correlatie tussen het
veld bij de ene schotel met dat bij alle andere, maar de gebruikte schakelmg is hetzelfde),
is polarimetrie bij een dergelijke synthese-telescoop een kwestie van 4 x zoveel apparatuur
(op een bepaald punt in de ontvangers), maar verder weinig nieuws.
Voor niet-radio golflengtes zijn gepolariseerde 'antennes' niet beschikbaar. We moeten dan,
vóór de detector, een polarisator (Polaroid b.v) plaatsen en die polarisator draaien; daarmee kunnen we de lineaire polarisatiegraad bepalen: als het signaal varieert bij draaien van
de polarisator, is lüieaii'e polarisatie aanwezig . Om ook de ckculaire polarisatie te nieten,
moeten we nog een kwart-golflengte-plaatje (een stukje dubbelbrekende optiek, dat een
kwart-periode onderiinge faseverschuiving aanbrengt) vóór de polarisator plaatsen, dat
maakt dan van eventueel aanwezige circulaire polarisatie lineaire onder een bepaalde
bekende hoek.
Dit lijkt allemaal eenvoudig, maar doordat astronomische polarisaties in het algemeen
klein zijn, is er alle gelegenheid voor rampzalige meetfouten. Tot een jaar of 25 geleden zat
er dan ook veel kaf tussen het astronomisch gepolariseerde koren. De opkomst van modulatietechnieken heeft daarin verandermg gebracht, zowel bij radio als bij niet-radio instrumenten. Het principe is om in een zo vroeg mogelijk stadium (liefst vóór de telescoop,
maar dat is nog niet gelukt) de gepolariseerde straling te moduleren (d.w.z. er een tijdsvariatie in aan te brengen), zonder dat die modulatie ook verschijnt in het ongepolariseerde
signaal. De technieken om dat te doen zijn specialistisch, maar werken heel erg goed. Als
de modulatie eenmaal is aangebracht, kan eigenlijk niets de meting meer bedeiven, de te
meten polarisatiegi-aad is omgevormd tot een modulatiegi'aad, een uiterst robuuste vorm
van infonnatie. Het eindresultaat is in de beste gevallen een nauwkeurigheid van tussen de
0.01 en 0.001% m de polarisatiegraad, ondanks het feit dat een optische polarimeter aan
een bewegende telescoop hangt (en dus kan doorbuigen) en dat er bij radio-telescopen
altijd stoorsignalen binnenkomen (mobiele telefoons, militaire radar, televisie) die vaak
sterk zijn, en heel sterk gepolariseerd op de koop toe.
Samen met het al gesignaleerde 'massive paraUeflism' van moderne meet-apparatuur is
deze succesvoUe toepassing van modulatie verantwoordelijk voor de gi'ote vlucht van de
astronomische polarimetrie in de laatste decennia.
Interpretatie van de meetresultaten
Wij zien het heelal in soft-focus, door een venster met spinrag; niets is zo scherp als wij
zouden willen, het is aUemaal zo ver weg en over alles ligt een waas van geheimhouding.
Een standaardprocedure i n de sterrekunde is daarom het maken van een aannemelijk
model met meer detail dan men kan waarnemen, daaivoor te berekenen welke waarnemingen men van zijn gebrekkige apparatuur zou veiwachten en dan de paar vrije paranie-
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ters ill liet model aaii te passen aan wat men in werkelijklieid gemeten heeft. Omdat de 3
laatste Stokes parameters ook negatief kunnen zijn en omdat polarisatieconversie optreedt
waar gepolariseerde straling een anisotroop medium doorkruist, is het maken van polarisatie-bevattende modeUen van astronomische objecten geen sinecure. Toch is het eigenlijk
niet meer dan i n plaats van met een intensiteit te werken met 4 Stokes parameters en m
plaats van een conversie-coëfiFiciënt (b.v absorptie) met een 4 x 4 coëfiiciënten-matrix. Als
men dit rigoureus dooivoert (b.v. m de stralingstransport-vergelijking), dan is het verder
aUeen maar 16 maal zoveel computertijd. Iets anders is natuurlijk of men genoeg weet van
een hemels object om zinvol aUe 16 parameters van de matrix mee te kunnen nemen, maar
dat is een situatie waar de astronoom aan gewend is (hij zegt dan dat het 'moeilijk' is om
tot een goede schatting te komen, eigenlijk bedoelend dat hij wat uit zijn duün zuigt; dat
is overigens geen reden om het niet te proberen, want door het proberen kan men tot beter
inzicht komen over wat er tótisch is en wat men dus aan de fysicus of chemicus zou moeten vragen om eens precies door te rekenen of nauwkeurig te nieten).
Wanneer met moderne technieken (die ook steeds mooier worden, denk b.v aan optische
synthese-telescopen zoals ESO's in aanbouw zijnde VLT in Chüi, aan de mogeUjklieden
van phased-array radiotelescopen of aan nieuwe optische detectoren die behalve twee
iiüiiitelijke dimensies ook nog een spectrum-dimensie hebben) de efficiency en het oplossend vermogen nog verder opgevoerd kunnen worden, dan zuUen steeds vaker situaties
voorkomen waarbij polaiisatiemiddeling geen rol van betekenis meer speelt en waarbij dan
polaiisatie-hemelkaaiten, polarisatiespectra e.d. ons iets zullen vertellen over onzichtbare
magneetvelden, o f over de interne struktuur van datgene wat zo ver weg Ugt dat het aUeen
als puntbron te zien is of achter te veel spinrag ligt.
Literatum
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LETSELBIOMECHANICA
door
J . S . H . M . Wismans

Een blik in de historie
Al sinds de oertijd is het zich veiplaatsen een van de belangrijkste behoeften van de mens.
De pre-historische mens liep misschien wel 20 km of meer per dag om in zijn eerste
levensonderhoud te voomen of om contacten te onderhouden met anderen. Zijn voortbeweguigssnelheid was echter beperkt, zo'n 5 km/uur, waardoor de risico's die hij Uep relatief gering waren. Hooguit struikelde hij eens over een boomstam of gleed hij uit op een
wat te steUe helling. De kans om gewond te raken was vooral aanwezig bij ooriogen met
andere stammen of bij een ongeluk tijdens het jagen. De vele wapens uit de oudheid zoals
spiesen, knotsen, vuistbijlen, speren en zwaarden getuigen van deze risico's. Vooral het
hoofd was kwetsbaar. Zo werd bij opgravingen een schedel gevonden van een Egyptische
soldaat in dienst van Neb Hepet Re Mantu Hatpe (20e eeuw v C.) die een open schedelfractuur liet zien, vermoedelijk veroorzaakt door een geworpen steen (1). Vanaf het begin
van onze beschaving heeft de mens getracht maatregelen te nemen om de effecten van
geweld te müiiniaUseren. Het bekendste voorbeeld is wel de helm. Tot diep in de IVüddeleeuwen werd de helm als bescherming gedragen tegen penetratieletsels, met andere woorden, letsels veroorzaakt door het binnendringen van een scherp voorwerp üi het lichaam.
Ofschoon zijn verschijningsvorm in de loop der tijd alleriei wijzigingen onderging, bleef de
basisconstructie, een metalen pantser bestaande uit één laag, vrijwel ongewijzigd tot ver in
de twintigste eeuw. De introductie door Cairns (2) van de veUigheidshelni als bescherming
tegen hoofdletsels bij motorrijders leidde tot aanzienlijke wijzigingen in de constiuctie. De
helm werd namelijk voorzien van een zachte vervormbare schokabsorberende binnenlaag
die, in combinatie met de stijve buitenschaal, bescherming bood tegen zowel penetratieletsels als tegen schokletsels.
De risico's van de pre-historische mens bij verplaatsing waren dus beperkt doordat zijn
snelheid van voortbewegen germg was. Een en ander veranderde toen de mens rij- en trekdieren ging gebruiken en door de uitvinding van de stoomkr-acht. Van gi'ote invloed was
vooral de uitvmding van de auto en motoifiets in de tweede helft van de 19e eeuw.
Mechanische wijze van voortbewegen kwam beschikbaar voor de mens waardoor zijn verplaatsingssnelheid sterk kon toenemen. Op 3 juU 1886 reed Cari Benz üi Mannheim als
eerste in het openbaar met een door benzine aangedreven een-cylinder voertuig (3). Deze
auto op drie wielen kon een snelheid van 15 km/uur halen. Onafliankelijk van Benz ontwikkelde, eveneens in Duitsland, Gottlieb Daimler, die samen met Otto aan de ontwikkeling van de viertakt motor gewerkt had, een twee-cylinder auto die hij in 1889 op de wereldtentoonstelling van Parijs toonde. D i t betekende een belangrijke stimulans voor de ontwikkelingen in Frankiijk in deze pionierstijd. Tot 1905 stond Frankrijk aan de top voor wat
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betfeft het aantal geproduceerde voertuigen. In 1905 reden er al ongeveer vijftig duizend
auto's rond. Deze leidende rol werd koit daarna overgenomen door de Verenigde Staten.
Door de sterk toenemende motorisering, de hogere snelheden en vooral ook door de grotere snelheidsverschUlen tussen verkeersdeelnemers onderiing ontstonden de eerste verkeersongevaUen. Door middel van verkeersmaatregelen zoals snelheidslunieten en voorrang op ki-uispunten probeerden de lokale overheden de risico's ui de hand te houden. De
prefectuur van de Paiijse politie bijv voerde in 1893 een maxünum snelheid in van 12
km/uur bimien de bebouwde kom.
Het was in 1903 de Fransman M . Gustave-Desire Leveau die op het lumineuze idee kwam
de inzittenden van een voertuig te beschennen door middel van een riemenstelsel. Het
doel van deze uih'inding, waarop hij octrooi kreeg, was te voorkomen dat de inzittenden
bij een botsing uit het voertuig geslmgerd werden. Aan zijn Brevet d'Invention (4) met als
ondeiwerp 'BreteUes protectrices pour voitures automobUes en autres' ontienen we: 'Un
gr-and nombre d'accidents graves et souvent m ê m e mortels resultent de ce que les personnes se trouvent dans une voiture, sont violement projetees en avant, si ceUe-ci s'arrête
d'une manière brusque, par suite de la rencontre d'un autre vehicle ou de toute autre
obstacle'.
Behalve in autoraces werden dergelijke riemensystemen echter nauwelijks toegepast. Het
duurde tot 1955 voordat Ford Motor Company en Chrysler Corporation besloten de veiligheidsgordel als optie bij de auto te leveren (1). h i 1964 werden de eerste reglementen
met betrekkmg tot veiligheidsgordels door de Amerikaanse overheid opgesteld en i n 1966
guigen alle autofabrikanten in de Verenigde Staten over tot het vrijwillig installeren van een
gordelsysteem op aUe zitplaatsen. I n veel Europese landen werd ui de jaren zeventig een
gordeldraagplicht op de voorbanken ingevoerd. Italië ging hier echter pas i n 1989 toe over.
Nederiand ging als een van de laatste landen in Europa over tot een aanwezigheidsplicht
voor achterbankgordels namelijk in 1990. We zuUen in Nederiand dan ook nog vele jaren
auto's zien rondrijden waarbij de achterbankpassagiers niet beschermd zijn.
Het verkeerstraumaprobleein
Men schat dat er op de gehele wereld meer dan 500 miljoen motoivoertuigen rondrijden
(6). De gevolgen van deze motoriserüig zijn dramatisch, zowel voor ons mftieu als voor de
verkeersveiligheid. Enkele sprekende cijfers voor de verkeersveüigheid:
- Het verkeer is in Nederiand de belangrijkste doodsoocaak voor jongeren tussen de 15
en 25 jaar (5).
- Gemiddeld heeft de Nederiander een kans van 1% om door een verkeersongeval gedood
te worden en een kans van 64% om gewond te raken (8).
- Internationaal ligt het aantal doden in het verkeer boven de half miljoen per jaar en het
aantal gewonden op 15 miljoen (6).
- Uitgedrukt i n aantaUen levensjaren die verioren gaan, vormen verkeersongevallen tezamen met kanker en hart- en vaatziekten de belangiijkste oor-zaak van overiijden i n geüidustiiaUseerde landen (9).
Bovenstaande cijfers geven naar mijn mening overduidelijk aan dat we het verkeersongevallenprobleeni tot nu toe onvoldoende aangepakt hebben.
Expositiebeïnvloeding
Men moet hierbij denken aan maatregelen die veivoerswijzen met een hoog risico beperken of bijv veivangen door veivoerswijzen die minder riskant zijn. Overigens moet men
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zich wel fealiseren dat dergelijke iiiaatregeien sterk kunnen ingrijpen in de persoonlijke
vrijheid van de mens en de vervulling van zijn behoefte aan mobiliteit.
Ongevalspreveiitle
Het gaat hierbij veelal om technische maatregelen gericht op het terugdringen van het aantal verkeersongevallen. Belangrijk zijn onder andere het ontwerp, de constructie en het
onderhoud van zowel het voertuig, het wegsysteem als verkeersgeleidingssystemen. Ook het
scheiden van verkeersstromen valt onder deze categorie. Voor wat betreft het voertuig
spreekt men hier vaak van actieve veUigheidsmaatregelen.
Letselpreventie
Deze strategie is gericht op het aanbieden van bescherming bij een ongeval met het doel
zowel het aantal letsels als de ernst ervan te verminderen. Men kan hier zowel denken aan
maatregelen betreffende het voertuig (bijv een kreukelzone), de omgeving (bijv. een energieabsorberende lichtmast) of de weggebraiker zelf (bijv een helm). Men spreekt hier vaak
van passieve veüigheidsmaatregelen.
Gedragsbeïnvloeding
Door voorlichting, educatie of eventueel wetteMjke maatregelen tracht men het gedrag van
de mens zodanig te veranderen dat de ongevalskans of de letselernst vermindert. Een duidelijk voorbeeld zijn de campagnes om het gebruik van alcohol en drugs m het verkeer te
verminderen of de campagnes om het gebniik van de veüigheidsgordel te stimuleren.
Traumazorg
Ervan uitgaande dat niet elk ongeval voorkomen kan worden en dat het bij een ongeval
niet altijd mogelijk zal zijn letsels te voorkomen, kunnen tenslotte maatregelen op het
gebied van de hulpverlening, de medische behandeling en de rehabilitatie de gevolgen van
letsels bij de traumapatiënt reduceren. Belangrijk is ondermeer de oprichting van speciale
traumacentra (11).
Tot zover de mogelijke strategieën. Het ondeiwerp van deze voordracht 'biomechanica'
betreft de basiswetenschap van de derde strategie 'letselpreventie'. Letselpreventieve maatregelen vormen een zeer effectieve methode om het aantal en de ernst van letsels terug te
dringen (6, 9, 10, 12). D i t kan bijvoorbeeld gefllustreerd worden aan de hand van de volgende Duitse cijfers. I n de peiiode van 1970 tot 1987 steeg het aantal ongevallen op de
Duitse wegen met meer dan 40%, deels door een stijging van het aantal personenauto's en
deels ten gevolge van een hoger jaarkilometrage per voertuig. I n dezelfde peiiode daalde
het aantal verkeersongevaUen echter met meer dan 20% en het aantal doden zelfs met 50%.
Duitse onderzoekers concluderen dat deze daling in belangrijke mate te danken is aan
maatregelen in de sfeer van de passieve veüigheid (12).
Letselbiomechanica
De biomechanica is de wetenschap die de principes van de mechanica toepast op biologische systemen. De letselbiomechanica licht zich hierbij specifiek op het gedrag van biologische systemen onder extreme letselveroorzakende belastingssituaties. Uit een recent
artikel van Viano ontlenen we de volgende omschiijvmg van de doelstellingen en onderzoekmethoden van de letselbiomechanica (14):
The broad goal of injuiy biomechanics research is to understand the injuiy process and
to develop ways to reduce or eliminate the structural and functional damage that can occur
in an impact environment. To achieve this goal, researchers must identify and define the
mechanicsms of impact iiijuiy, quantify the responses of body tissues and systems to a
range of impact conditions, determine the level of response at which the tissues or systems
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will fail to recover, develop protective materials and structures that reduce the level of
impact energy and force delivered to the body, and develop test devices and computer
models that respond to impact in a humanlike manner, so that protective systems can be
accurately evaluated'.
Bij het onder-zoek in de letselbiomechanica is het gebruik van lijken als test-object vrij algemeen geaccepteerd (15) en vaak noodzakelijk om de veelal complexe letselmechanismen
die in het lichaam plaatsvinden op betrouwbare wijze te kumien bestuderen. De antropometrie is overeenkomstig die van levende mensen en het materiaalgedrag van een aantal
belangr-ijke weefsels is vrijwel identiek aan levend weefsel, al hangt dit nauw samen met de
wijze van preparatie en de tijd die verstreken is na het overlijden. Een nadeel is de afwezigheid van een spiertonus en het feit dat geen functionele schades tengevolge van letsels
kunnen worden vastgesteld. Bovendien is de leeftijd meestal hoog; bekend is dat de mechanische sterkte van menselijk weefsel afneemt bij toenemende leeftijd.
Bij het letselbiomechanisch onderzoek kunnen naast lijken nog een viertal categorieën van
mensmodeUen onderscheiden worden, namelijk vrijwüligers, verdoofde dieren, mechanische modellen en wiskundige modellen.
De eerste goed gedocumenteerde en geïnstrumenteerde proef met een viijwiUiger vond
plaats i n 1954 i n de woestijn van New Mexico op de HoUoman Air Force Base. Proefpersoon was de pionier op letselbiomechanica gebied. Colonel John Paul Stapp die op
een door een raket aangedreven botsslede een snelheidsverandering van ongeveer 1000
km/uur in 1.4 sec doorstond. De maximale vertraging die hij hierbij zonder noemenswaardige problemen ondervond, was 40 g. Ter vergelijking: de gemiddelde vertraging die
een auto ondeivindt bij een standaard 50 km/uur botsproef tegen een betonblok bedraagt
ongeveer 25 g en een dergelijke vertraging duurt in het algemeen niet langer dan 0.10 sec.
Door proeven met vrijwiUigers kan belangrijke informatie verkregen worden omtrent het
dynamische gedrag van het menselijk lichaam i n extreme belastingssituaties. Een noodzakelijke beperking is echter dat dergelijke proeven onder de pijngr-ens dienen te worden uitgevoerd zodat informatie over de letseltolerantie beperkt is. Een verder nadeel is dat vrijwilligers meestal jong en sterk zijn zodat hun pijn- en letseltolerantieniveau niet representatief zijn voor de gemiddelde populatie. Een laboratorium dat vrij bekend is om zijn
onderzek met behulp van vrijwilligers is het Naval Biodynamics Laboratoi-y i n New
Orieans. Een van de doelsteUingen van de hier uitgevoerde proeven betreft de analyse van
het dynamisch gedrag van het hoofd-nek systeem. Bij deze proeven worden zowel het
hoofd als de onderzijde van de nek voor-zien van een aantal versneUingsopnemers waaraft
de ruimtelijke versnellingen bepaald kunnen worden. Verder wordt met behulp van fotogrammetiische technieken de ruimtelijke bewegmg vastgelegd. Met behulp van deze metingen is het mogelijk een schatting te maken van de globale belastingen werkend op de cervicale weivelkolom. Een door TNO uitgevoerde analyse van deze proeven resulteerde üi
criteria voor het gedrag van een mechanische nek voor proefpoppen (16).
I n tegenstelling tot proeven met lijken en vrijwüligers stellen proeven met dieren onder verdoving ons in staat mfonnatie over de veranderingen m de fysiologische processen te verkrijgen. Met name voor het onderzoek naar letsels aan de hersenen en het ruggemerg zijn
dergelijke proeven van belang. Daarnaast worden dierproeven uitgevoerd om de verschülen tussen het gedrag van levende en dode testobjecten te onder-zoeken waardoor het
mogelijk wordt resultaten met menselijke lijken op de juiste wijze te interpreteren.
De laatste twee categorieën m e n s m o d e ü e n zijn de mechanische modeUen, meestal proefpoppen genoemd en de wiskundige of computemiodeUen. Deze modellen steUen ons
ondermeer in staat de effectiviteit van beveüigingssystemen te beoordelen. De ernst van let-
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seis wordt hierbij vastgesteld met behulp van z.g. letselciiteria. Deze criteria zijn gebaseerd
op gegevens over de letseltoleranties. Het zijn in feite grenzen die gesteld worden aan
grootheden die met het model bepaald kunnen worden.
Proefpoppen en computermodellen kunnen verder ook toegepast worden ten behoeve van
de reconstructie en analyse van werkelijk gebeurde ongevallen, met als doel achteraf een
schatting te maken van de belastingssituatie tijdens het ongeval. Deze informatie gekoppeld met gegevens over de werkelijk waargenomen letsels tijdens het ongeval kan waardevolle informatie opleveren omtrent letseltolerantiegr-enzen, als aanvulling op uit experimenteel letselbiomechanisch onderzoek verkregen gegevens.
ComputemiodeUen bieden bovendien nog een aantal specifieke mogelijkheden die
mechanische modeUen van de mens niet of slechts ten dele bieden. AUereerst kunnen
computermodellen namelijk gebmikt worden om letselbiomechanische experimenten
nader te analyseren en mechanische gi'ootheden te berekenen die niet, of slechts met heel
veel moeite, experimenteel bepaald kunnen worden. Parametervariaties met een dergeUjk
model kunnen het inzicht in het gemodeUeerde systeem sterk vergroten. Ook bieden computersimulaties de mogelijkheid om resultaten van dierproeven kwantitatief te schalen,
rekenüig houdende met verschiUen in geometrie, vorm en materiaaleigenschappen tussen
mens en dier. Tot slot mag hier zeker niet ongenoemd blijven dat computermodellen, als
product van de letselbiomechanica, üi de ontweipfase van voertuigen en beveiligingssystemen gebruikt kunnen worden. I k zal hier later nog op terugkomen.
Letselpreventie
Aan het begin van mijn voordracht, bij de historische terugblik, heb ik twee voorbeelden
laten zien van letselpreventieve maatregelen die tot op de dag van heden een belangrijke
rol hebben gespeeld bij het voorkomen of verminderen van de ernst van letsels tijdens een
ongeval, namelijk de helm en de autogordel. De principes waarop de werking van deze
beveUigingsmiddelen zijn gebaseerd verschülen aanmerkelijk I n grote lijnen kunnen een
viertal oplossuigsstrategieën onderscheiden worden met betrekkuig tot letselpreventie bij
verkeersongevallen:
- Beïnvloeding van de botscondities door aanpassing van de omgevuig van het botsende
voertuig. Een bekend voorbeeld is een vervormbare vangrail.
- Verbetering van de botsbestendigheid (Eng.: crashworthüiess) van het voertuig via maatregelen met betrekking tot het gedrag van de constructie tijdens de botsing door voorzieningen als kreukelzones en kooiconstructie.
- Beïnvloeding van de beweging die de mens uitvoert tijdens de botsing, verder aangeduid
met botsbewegmg. Een bekend voorbeeld van een maatregel i n deze sfeer is de veiUgheidsgordel. De belangrijkste principes die aan deze strategie ten grondslag liggen, zal ik
aan de hand van de werking van de veüigheidsgordel toelichten.
- Beïnvloeding van het botscontact tussen een lichaamsdeel en een object. De veilig¬
heidshelm is een duidelijk voorbeeld hiervan. Het doel van de veUigheidsriem is de
reductie van de uitwendig werkende stootbelasting (energieabsorptie) en verdelmg van de
doorgeleide belasting over een groter contactoppervlak (drukverdeling). Daarnaast voorkomt de helm penetratie van een scherp vooiwerp dankzij de harde gladde buitenschaal.
We zullen nu de werking van de veüigheidsgordel nader beschouwen. De primaire functie
van de veüigheidsgordel is het koppelen van de beweging van de inzittende aan die van de
autostructuur (beperking van de botsbeweging). Hiermee wordt bereikt dat de inzittende
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gebruik kan maken van de ingebouwde vertragingseigenschappen van de auto (botsbestendigheid). De constructie van de auto (en vaak ook die van de botspartner) zal namelijk tijdens de botsing vervormen waardoor een bepaalde tijd verstrijkt voordat de auto tot
stilstand komt. Hoe groter de beschikbare veivormingsruimte, des te geringer de belasting
op de inzittende zal zijn. Bij een middenklasse personenauto die met 50 km/uur frontaal
tegen een betonblok rijdt, zal deze vervormingsweg al gauw 50 cm bedragen. Wanneer de
gordel niet gedragen wordt, zal de inzittende naar voren schieten en tegen het interieur van
de vaak al tot stilstand gekomen auto botsen. De beschilcbare vervormingsmogelijkheden
van het interieur (stuuiwiel, dashboard, autoruit, e.d.) zijn echter zo gering (hooguit enkele centimeters) dat de belasting op het menselijk lichaam zeker een factor 10 hoger zal liggen dan in het geval van het gebruOc van de gordel.
Een tweede belangi-ijke functie van de veiligheidsgordel is het op optimale wijze benutten,
ondermeer via de vervorming van het gordelmateriaal, van de aanwezige vrije ruimte tussen de inzittende en het mterieur ten behoeve van een verdere afremmmg van de inzittende (beheersing van de botsbeweging). Deze functie biedt tevens de mogelijkheid de
beweging van het lichaam zodanig te beïnvloeden en te sturen dat de inzittende in het
geval van een ernstige botsmg slechts in contact kan komen met die delen van het interieur die voldoende kunnen vervormen door bijvoorbeeld de aanwezigheid van een energieabsorberende bekleding (botscontact). Voor een optimaal functioneren van de gordel is
het overigens zeer belangrijk dat de gordel op de juiste wijze gedragen wordt. Een gordel
die te los zit of die niet op de juiste plaatsen op het lichaam aangrijpt, zou het letselrisico
aanzienlijk kunnen verhogen.
Voor een specifieke ongevalssituatie zullen veelal door een combinatie van bovenstaande
oplossmgsstrategieën de beste resultaten behaald worden. D i t kan geïllustreerd worden aan
de hand van de bescherming tegen zijdelingse botsingen. Als eerste stap kan de overheid
de botscondities beïnvloeden door het stellen van eisen aan de potentiële botspartners.
Deze vrij mgrijpende maatregel houdt in dat de overheid voorschriften uitvaardigt met
betrekking tot het gewicht en de frontstijflreid van de voertuigen op de Nederiandse wegen
(compatibiliteitsvraagstuk). Gegeven bepaalde botscondities kan de autoconstructeur vervolgens de stijflieid van de zijstructuur van het betreffende voertuig aanpassen door bijvoorbeeld het aanbrengen van verstevigingen (botsbestendigheid). Hiermee wordt een optimalisatie van het gedrag van de deformerende zijstntcttuir nagestreefd met het oog op de
interactie met de inzittenden. Tenslotte kan de autoconstructeur de effecten van het botscontact reduceren door het aanbrengen van een energieabsorberende laag aan de binnenzijde van de zijstructuur.
Hiermee zijn alle mogelijklieden overigens nog niet uitgeput. In de literatuur worden regelmatig oplossingen aangedragen die in het geval van een zijdelingse botsing op directe wijze
de botsbeweging beïnvloeden, bijvoorbeeld door op ingenieuze wijze de inzittende met
stoel en al opzij te trekken alvorens hij de zijkant raakt of door in de nabijheid van de annsteunen luchtkussens (airbags) aan te brengen die zowel de botsbeweging als het botscontact beïnvloeden.
De effectiviteit van letselpreventieve maatregelen kan m het laboratorium beoordeeld worden door het uitvoeren van experimentele simulaties van de ongevalssituatie, de z.g. botsproeven. Dergelijke proeven worden zowel uitgevoerd t.b.v de ontwikkeling van voertuigen
als in het kader van keuringen volgens internationale reglementen. Hierbij worden proefpoppen gebruikt om de letselernst en de bewegingsafloop vast te stellen.
Daarnaast staat een aantal geavanceerde softwareprogramma's ter beschikking voor de
ingenieur die het mogelijk maken een ongeval met de computer te simuleren (Computer
Aided Design). Een voorbeeld van een dergelijk programma is MADYMO dat ontwikkeld
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werd als een van de speerpunten van het letselbiomechanisch onderzoek bij TNO.
Progratnma's als MADYMO worden al jaren succesvol mgezet bij de analyse en het ontwerp van de passieve veiligheid van voeituigen. M i j n veiwachting is dat de toepasbaarheid
van dergelijke ontwerpgereedschappen in de toekomst verder zal toenemen tengevolge van
alleriei ontwikkelingen op zowel software- als hardwaregebied. Het belangrijkste resultaat
van computersimulaties is dat de mens een betere bescherming kan worden geboden, die
bovendien op een meer economische wijze tot stand kan komen. Computersimulaties zullen botsproeven nooit volledig veivangen. Ik veiwacht zelfs dat het aantal botsproeven verder zal toenemen tengevolge van de invoering van alleriei nieuwe reglementen.
Slotbeschomving
Graag wil ik hier nog enkele hoofdpunten uft mijn lezing de revu laten passeren. Na een
korte historische terugblik heb ik de problematiek van verkeersongevaUen aan de orde
gesteld. Het blijkt dat verkeersletsels in onze gemdustrialiseerde samenleving een belangrijk probleem vormen voor de volksgezondheid. Zoals ui het verleden gebleken is, vormen
letselpreventieve maatregelen een zeer effectieve methode om het aantal verkeersdoden en
de ernst van de verwondingen tenig te dringen. Dankzij een aantal technologische ontwikkelingen ondermeer op het gebied van frontale botsingen (bijv. luchtkussens), de
bescherming tegen zijdelingse botsuigen en de beschenning van voetgangers en fietsers
kan een verder daling van de letselrisico's bereikt worden. Bovendien is door het beschikbaar komen van in biomechanisch opzicht sterk verbeterde proefpoppen en wiskundige
modellen de methode om de effectiviteit van letselpreventieve maatregelen te beoordelen
en te optimaUseren sterk verbeterd. Voor de overheid ligt hier een belangrijke taak om deze
nieuwe mogelijklieden ook daadwerkelijk in maatregelen te vertalen zodat de samenleving
optimaal van deze ontwikkelingen kan profiteren.
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U I T D E V O O R D R A C H T E N VAN H O N D E R D J A A R G E L D E N
1895 - 1896
M . J . Bottema

In een van de vorige inleidende artikelen (jaarboek no. 68, 1989-1990) is aangegeven
dat men ook op het spoor van wetmatigheden i n de natuur wordt gezet door het
opmerken van bijverschijnselen bij anders gericht onderzoek Voorbeelden van deze
'methode' (op zichzelf ook een erkende wetmatigheid) zijn er legio. De beschrijving
ervan spreekt de lezer daarom i n het bijzonder aan, omdat er een element van avontuur i n zit. Dat moge ook weer uit het volgende voorbeeld blijken. Dat betreft het bijtoeval-vinden van edelgassen in de atmosfeer, zoals door Prof Dr. Ar-onstein in zijn
voordracht 'Over Argon en Helium' werd medegedeeld.
Men kende in die tijd zeventig elementen, waaruit alle andere stoffen waren opgebouwd, maar die zelf geen verdere deling toelieten. 'Maar hoezeer men dit ook aannemen moet, zo komt daarmee telkens in strijd de philosophische aanleg van den
mensch, die de natuur als één wil beschouwen, en als dit zo is, dan is er ook maar één
soort stof'
Een geweldige stap naar de 'eenwording' was de ontdekking van het zogenoemde periodiek systeem van de elementen (1869), waaruit al heel duidelijk een onderlinge verwantschap van de elementen sprak' Een volgende stap was de door Prout (1785-1850)
geuite veronderstelling, 'dat de atomen van de verschillende elementen weer bestaan uit
atomen van het lichtste element, nl. de waterstof'
Op grond van deze veronderstelling zou men moeten vinden, dat de atoomgewichten
van de verschillende elementen een geheel veelvoud van die van waterstof waren.
In die speurtocht naar de eenheid waren de atoomgewichtsbepalingen zeer belangrijk
Zij werden, onder andere voor stikstof, door Lord Raleigh met de grootst mogelijke
nauwkeurigheid uitgevoerd. Als uitgangspunt voor zijn proeven gebruikte hij niet alleen
de stikstof uit de lucht, maar ook stikstof die hij uit een scheikundige verbinding vrijmaakte. H i j stuitte daarbij op een merkwaardig verschil. Als hij namelijk de stikstof uit
de lucht als uitgangspunt nam, dan kwam hij zwaarder uit dan wanneer hij stikstof uit
een verbinding voor zijn proeven vrijmaakte. D i t zo zijnde, moest i n de dampkringslucht, behalve zuurstof en stikstof, ook nog wat anders aanwezig zijn. Een veronderstelling, die Lord Cavendish (1731-1810) i n zijn in 1785 gepubUceerde verhandeting al
had geuit, maar welke verhandeling lang ongelezen is gebleven.
Door de stikstof en de zuurstof chemisch te binden, wist men de bijmengselen uit de
dampkringslucht af te zonderen. Een merkwaardige stof overigens, want het wenst met
geen andere stof een verbinding aan te gaan. 'Derhalve werd aan haar de naam "argon",
eene verkorting van het griekse woord "anergon", niet werkend gegeven.'
Later bleek argon ook nog een mengsel te zijn van andere onwerkzame elementen. Zo
werd door spectroscopisch onderzoek het element helium ontdekt, een element, dat al
veel eerder op de zon was aangetoond.
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Artdere voordrachten uit dit seizoen waren:
(titels verkort)
Dr. Nijland:
Botsing tussen aarde en komeet
Dr. Snijders:
Betekenis van kleme hoeveelheden bij natuurprocessen
Prof. dr. Enthoven:
Werking van elektrische stroomen op het levend organisme
Prof dr. Wevers Bettink:
Vervalsing van voedingsmiddelen
Prof dr. Stokvis:
Vermoeienis
Dr. Hoitsema:
Ontploffingen
Dr. Brester:
Physischen toestand der vaste sterren
Nagtglas Versteeg:
Elektrische trams
Dr. Groemnan:,
Röntgen'sche stralen
Omdat het hier ook weer een ontdekking-bij-toeval betreft, is de voordracht van Dr. Groenman 'Over de röntgen'sche stralen' hier nog even uitgelicht.
Röntgen (1845-1923) deed, ten behoeve van het gedrag van elektrische ondadingen in verdunde gassen, üi zijn donkere kamer proeven met zogenomede Crookese buizen. Dat zijn
glazen buizen, die onder hoogvacuüm konden worden gebracht en waarin twee of meer
elektroden waren gesmolten.
Bij de proeven die Röntgen deed, had hij om de een of andere reden, de Crookese buis
met een koker van zwart papier omgeven. 'Daar ontdekte hij aan een korreltje van de door
hem gebruikte fluorescerende stof (barium-platina-cyanuur), dat dit Uchtend was geworden, en kwam toen op het ingenieuse idee, dat de stroom, die uit de buis dwars door het
donkere papier gegaan was, de oorzaak van dit ücht kon zijn.' Vanwege hun geheimzinnigheid noemde hij deze stralen X-stralen.
Maar wat waren nu eigenlijk die X-stralen? Bij de beantwoording van die vraag komt men
op dat moment niet verder dan verondersteüingen.
Het zou een vierde aggregatietoestand van de stof kunnen zijn, misschien zijn het hypothetische deeltjes, die de moleculen vergezellen. 'Eene andere voorstelling brengt de Xstralen terug tot gewone aethertrillingen. Zij zouden dan deel uitmaken van de buiten het
violet liggende chemische stralen van Stokes, die gevoelige platen kunnen aandoen en in
staat zijn fluorescentie op te wekken.' Met de laatste veronderstelling was men - zoals we
nu weten - heel dicht bij de oplossing van het vraagstuk
Die hier genoemde Stokes (1819-1903), een wis- en natuurkundige zal honderd jaar geleden wel een bekende zijn geweest. Zijn talrijke verhandelingen betroffen onder meer de
verschijnselen van het ücht (WP).
De geheimzinnigheid rondom de X-stralen leidde er onder meer ook toe ze toe te schrijven aan de uitstraling van een gesluierde vrouw. Daarbij zou men het ook buiten de
Crookese buis kunnen stellen.
Een voordracht die mogelijk ook de belangstelling zal wekken, is die van Dr. Nijland 'Over
de botsing van de aarde met een komeet' Het in het uitzicht steüen van een rampzaüge
ontmoeting van de aarde met een ander hemeüichaam komt vrij regelmatig voor.
Laatstelijk nog i n 1992. I n dat jaar voorspelde men, voor het jaar 2126, een botsing met de
komeet Swift-Tuttle. Latere berekeningen van de baan verschoven dit tijdstip naar 3044. I n
de tussentijd meende men voldoende ruimte te hebben om een techniek te ontwikkelen
waarmede door baanbeïnvloeding het onheü kon worden afgewend.
Hoe dacht men daar een honderd jaar geleden over?
Nijland beguit met een inicht te geven i n de ruimte, die er rondom de planeten in het zonnestelsel is. 'En gesteld dat wij den Zonnebol aan den eenen kant der zaal (van Diligentia)
nederlegden en we wüden de verhoudingen van de gr'ootte en de afstanden der planeten
zoo nemen, dat Neptunus juist aan den anderen ufthoek kwam te liggen, dan zou het
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Zonnebolletje slecht 7 m.M. middellijn hebben en de gi'ootste planeten zoo Idein, dat wij
ze nauwelijks meer konden waarnemen.' De kans op een botsing, mede gelet op de frequentie van het verschijnen van kometen van enige omvang, is dan ook wel uiterst klein.
De door de schrijver Falb (1838-1903) voorspelde botsing behoeft dus zeker geen angst aan
te jagen, temeer 'omdat de basis der berekening, de baan der komeet, lang niet nauwkeurig genoeg bekend is, en al eene kleine wijziging dier baan de botsmg verijdelt.'
De geruststellende elementen zoals de geringe trefkans en de onzekerheid omtrent de juiste baan-parameters zijn ook i n 1992 toepast. Daarbij is bovendien de eventuele ontmoeting naar een onvatbaar tijdstip verschoven.

