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De Maatschappij telde op 1 januari 1999 445 leden. De lezingen op maandagavond
werden goed bezocht. Meestal waren er tussen de 75 en 160 personen aanwezig.
De financiële situatie van de Maatschappij is redelijk De exploitatierekening beloopt
fl 20.000 per jaar Ongeveer de helft van de uitgaven betreft het jaarboek
Om de relatie van de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia ten opzichte van de Stichtmg Kunstkiing Diligentia opnieuw te foimahseren en het huurcontract om
te zetten in een erfpacht overeenkomst, werd gedurende de afgelopen jaren tussen beide
besturen uitvoerig overleg gepleegd. Na goedkeuring door de ledenvergadering van de
Maatschappij en de Gemeente Den Haag, werd m dit verenigingsjaar de acte voor het in
erfpacht uitgegeven van het gebouw aan de Kunstkiing, gedurende een periode van 50 jaar
met de mogelijkheid tot herziening van de overeenkomst na 25 jaar, getekend.
Tijdens de algemene ledenvergadering op 29 maart 1999 werd aangekondigd dat Mevr M
Evers uit het bestuur treedt. Zij heeft de afgelopen 15 jaar het secretariaat gevoerd van de
Maatschappij, waaiYoor wij haar hartelijk dank zeggen. I n het najaar van 1999 zal ter
gelegenheid van haar afscheid, een lezing naar haar keuze worden gehouden.
Prof dr R R P de Vries heeft de taken van Mevr J.W.M. Evers, die horen bij de organisatie
van het uitnodigen van de sprekers en het bijeen brengen van de korte inhoud van de
lezingen voor het jaarprogramma, overgenomen. Mevr. dr G.H. Okker-Reitsma verzorgt het
secretariaat van het ledenbestand en de convocaties voor de lezingen. Secretaris voor de
redactie van het jaarboek is dr P.N. J. Wisse
Dr H . Weijma, werkzaam bij de Nederiandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek (NWO) werd op de ledenvergadering in het bestuur opgenomen.

DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR NATUUIKUNDE 'DILIGENTIA'
Vereniging en gebouw
In september 1793 werd in Den Haag het 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 i n de ruimste zin des woords. In die tijd was het begrip natuuwetenschappen veel breder dan tegenwoordig en omvatte vakgebieden als scheikunde, geneeskunde, biologie, sterrenkunde en aardrijkskunde. Vanaf de oprichting heeft Düigentia verschillende 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 verzameling van natuuiwetenschappelijke mstrumenten en een 'Kabinet van Natuurlijke Historieën' met o.a. schelpen, mineralen en
fossielen.
Aanvankelijk vergaderde het gezelschap ten huize van de voomtter, 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 het Lange Voorhout 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.
h l 1805, na de eerste vergadering in het nieuwe gebouw, werd door het bestuur een nieuwe naam voor de verenigmg 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 centrum voor muziek en kleinkunst. Het oorspronkelijke embleem "Diligentia"van de Maatschappij, omgeven door een toans van klimopen laurierbladeren, is nog steeds aanwezig in de gevel van het gebouw. In 1859 werd de
naam veranderd i n Maatschappij voor Natiuirkunde. L i 1953 werd, ter gelegenheid van het
160-jarig bestaan van de Maatschappij, het predicaat Koninklijk veitegen.
In het gebouw werd ook huisvesting geboden aan het Koninklijk Instituut van Ingenieurs
(1860-1922) en aan de Koninklijke Nederiandse Cliemische Vereniging (1946-1963), totdat
deze natuuiwetenschappelijke verenigingen ieder een eigen gebouw in Den Haag ki'egea
Culturele activiteiten
De Maatschappij heeft gedurende vele jaren culturele activiteiten georganiseerd. Reeds i n
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 grote 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, w a a m n de Maatschappij
nog steeds eigenaar is, grondig gerenoveerd.
Huidige activiteiten van de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde
De Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde organiseert 12 lezingen per jaar, i n de
periode september tot apiil, steeds op maandagavond. De lezingen, die worden gehouden
in de grote zaal van Diligentia, 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 onder-

werpen wordt als vanouds gestreefd naar een breed spectrum van natuuiwetenschappelijke thema's. De natuurkunde in de moderne zm des woords komt vier maal per jaar aan
bod, over onderwerpen 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 lezmgen is vergelijkbaar met dat van artücelen i n het tijdschrift 'Scientific American'. Onderwerpen en sprekers worden in het begin van het voorjaar door het Bestuur, dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van genoemde vakgebieden, geselecteerd. De leden en belangstellenden, die uit Den Haag en wijde omgeving
(Leiden, Delft, etc.) komen, kunnen suggesties voor ondeiwerpen 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 kost ƒ 5,- per avond . Leden kiijgen
aan het begin van het seizoen het jaarprogramma met korte samenvattingen van de
lezingen toegestuurd. Na afloop van het jaar hijgen zij het jaarboek met de volledige
tekst van de lezingen. Schoheren en studenten betalen voor het hdmaatschap (zonder
jaarboek)/10,-.
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GENOOM E N GENEESKUNDE
door
Piof dr G.J.B. van Ommen

Het Humane Genoom Project heeft in de afgelopen jaren enorme invloed gehad op het
vakgebied van de genetica. D i t zal bmnen afzienbare tijd gaan doorklinken in de hele biologie en in de toepassmgen m de geneeskunde. I n de late jaren tachtig werd de opsporing
van oorzaken van erfelijke ziekte vooral gekenschetst door tijdrovend koppelingsondei-zoek
m families, veelal uitmondend in de vondst van een onbekend gebied m het menselijk
genoom van 1-5 miljoen baseparen, waarin verdere aanknopmgspunten met moeite
werden verzameld en onderzocht. Achterafkan men dat beschouwen als het bedrijven van
de scheikunde zonder kennis van het periodiek systeem.
Aan het eind van de jaren tachtig werd besloten tot een meer integrale benadering, het
humane genoom project. Het drieledige doel hiervan is: i) Het genetisch karteren en
fysisch kloneren van al het D N A in onze chromosomen, ü) het lokaliseren en identificeren van alle ca 100.000 daarop voorkomende genen (of i n elk geval het overgrote merendeel daarvan) en iii) het ophelderen van de totale humane D N A volgorde van 3 miljard
baseparen. D i t project heeft een sterke stimulans gegeven aan het ontwikkelen van geavanceerde technieken ter bestudering van DNA, met als gevolg een spectaculaire versnelling
van het ophelderen van de oorzaken van erfelijke ziekten. Vrijwel alle belangrijke, veel voorkomende erfelijke ziekten (zo'n 150-200) en een groot aantal zeldzamer ziekten (600-700)
zijn inmiddels herieid tot één of meer mogelijke defecte genen (in totaal ongeveer 1500).
In de meeste gevallen zijn ook de oorzakelijke mutaties gevonden. Tijdens deze speurtocht
op het grensvlak tussen het basisonderzoek en de kliniek zijn alleriei nieuwe genetische
mechanismen ontdekt, zoals genomische imprinting, kiemlijn mosaicisme, tiinucleotide
repeat expansie en anticipatie. De betekenis daarvan voor de menselijke pathologie zou op
geen enkele andere manier naar boven zijn gekomen. De verdere studie van deze processen heeft ook het fundamentele genetische inzicht aanzienlijk verdiept. Ook heeft deze
wereldwijde voortgang geleid tot een beter begrip van de verbanden tussen moleculake
stoornissen m de genen en functionele stoornissen i n cel, orgaan en organisme. D i t
verband, de zg. genotype-fenotype correlatie, is niet aUeen van groot belang voor een
optimale begeleiding van patiënten en hun familie, maar ook om tzt de juiste groepen te
kunnen definiëren voor de evaluatie van strategieën voor therapie en preventie, wanneer
experimentele farmacologische en gen-gebaseerde benaderingen binnen bereik komen.
Bioinfonnatica, automatisering en schaalvergroting
Helaas zijn veel processen die de genotype-phenotype-relatie bepalen nog onbegrepen. De
oorzaken hiervan zijn vooral gelegen in het huidige gebrek aan inzicht i n de modificeren-
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de invloeden van verschülende varianten van genen, in de nog meer complexe interacties
tussen verscheidene genen tegelijk en, last hut not least, tussen genen of genvaiianten en
de omgeving, waaronder leefstijl en voedmg een heel belangrijke rol spelen. Vooral voor
het begiip van de complexe interacties tussen genen en de omgeving zal het genoomproject als geheel meer opleveren dan de som der delen: Met de combinatie van automatisering (robotics m het laboratorium), vergaande miniaturisering en nanotechnologie (de
"DNA-chip": glasplaatjes van enkele cm^ met tienduizenden verschülende groepjes DNAstrengen erop bevestigd, ahw. als bloembedden), en de exponentiele groei van de bioinfonnatica (databases en Internet), staan we aan de vooravond van een enorme schaalvergi-oting van de informatie-vei-zameling en interpretatie m de biologie. D i t zal gi'ote doorbraken opleveren in het begiip van de functionele netwerken in levende organismen. Een
gestructureerde besclirijving van de data, zoals in de genoomprojecten van de mens en
andere organismen, is daarbij slechts één, essentiële stap op een lange weg. Aansluitende
benaderingen, zoals de vergelijking van gegevens tussen genen van één organisme en
tussen de genen en genomen van verschillende organismen, het gericht ontwikkelen van
diermodellen voor menselijke ziekte, en tenslotte de gi'ootschalige, parallelle analyse van
de gen-expressieprofielen van weefsels in normale toestand, ziekte, groei en ontwikkelmg,
zuüen geheel nieuwe mogelijkheden tot patroonherkenning opleveren. En patroonherkennmg is door de eeuwen heen altijd de basis geweest voor het opstellen van nieuwe,
verifieerbare hypothesen m wetenschappelijk ondeKoek Het vervolg op het structurele
genoomonderzoek zal een grootschalige opheldering worden van de functies van ons
genetisch materiaal. Niet alleen van de genen, maar ook van de rol van de niüntelijke en
temporele organisatie van onze cliromosomen in de manier waarop de informatie wordt
opgeslagen, aangehouden, doorgegeven en uitgelezen. Het ondei-zoek naar onze biologie,
en daaropvolgend het ontwikkelen van gerichte mteiventieniogelijkheden i n de geneeskunde - soms via gentherapie maar waarscliijnlijk veel vaker langs famiacologische weg staat daarmee een ongekende bloeitijd te wachten. D i t geldt niet aUeen voor eifehjke
ziekten en kanker, maar ook voor multifactoriële aandoeningen als hart- en vaatziekten,
hypertensie, reuma, migi'aine, Parkinson en Alzheuner en zelfs voor infectieziekten en
traumatologie (bijvoorbeeld versnelling van wondgenezing).
HUGO
Al vroeg in het begin van het 'genoom-tijdperk', i n 1988, hebben wetenschappers uit vele
landen zich verenigd i n een internationale organisatie, de Human Genome Organisation
of HUGO, teneinde tot een (losse) vorm van organisatie en coördinatie te komen. Men
besefte dat een ongeremde internationale competitie, hoe stimulerend ook voor sneüe
voortgang, een gi'ote verspüling zou kunnen betekenen in een project dat zich voltrekt op
(of voorbij) de rand van de intemationale technische en financiële mogelijkheden. H U G O
werd in 1989 opgericht en is vanaf 1990 operationeel, aanvankelijk als een academie-type
organisatie en later met een open hdmaatschap. Momenteel telt H U G O meer dan 1200
leden uit ca. 50 landen. Als tegemoetkoming aan de grote welvaartverscliUlen i n de wereld
is de HUGO-contributie gekoppeld aan het landelijk bruto nationaal produkt per caput
volgens UNICEF-gegevens. H Ü G O stelt zich tot taak om door intemationale afstemmmg
een grotere efficiëntie te bereiken, onderlinge samenwerking en technologische uitwisseling te stimuleren, te assisteren i n het ontwüd^elen van vrij toegankelijke informatie en
ondei-zoeksmateiialen, en onderzoeksgebieden te definiëren die speciale aandacht behoeven. D i t geldt niet aüeen voor de wetenschappelijke research in sensu stricto, maar betreft
ook wijdere maatschappelijke aspecten, zoals de discussie rondom intellectueel eigendom
en octrooieriiig en de psychologische, sociale en ethische aspecten van het genoomonderzoek en de daaruit voortkomende mogelijklieden en risico's.
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Van genkartering naar genoomsekwentie
Overeenkomstig de staat van het onderzoek lag de nadruk van het genoomonderzoek
aanvankehjk op de kartering, voor het ontstaan van H U G O begeleid door een eveneens
door de onderzoekers zelfgekozen systeem van tweejaadijkse 'Human Gene Mappmg
Workshops', gecoördineerd door commissies die elk een chromosoom 'bijhielden', geassisteerd door enkele algemene commissies, zoals die voor Nomenclatuur. Deze structuur is
m het HUGO-bestel geformahseerd. De genkaiteiingsdata worden weergegeven in de
pubheke database GDB (Genome Data Base). Om de uitwisseling in het vakgebied te
stmuileren organiseert H U G O jaarlijkse Human Genome Meetings (HGM) en een ondersteunend progi-amma van kleinere workshops, enerzijds gericht op enkele chromosomen
(de Smgle Chromosome Workshops (SCW) en anderzijds - in toenemende mate - gericht
op specifieke ondeiwerpen, zoals mutatie detectie, genoom diversiteit in de wereld, structuur van centromeren en telomeren, karteiingsmethoden voor multifactoriële ziekten, etc.
Door de methodologische vooruitgang, zowel conceptueel als technisch, is geleidelijk de
nadruk van de genkartering veriegd van per-chromosoom naar meer integi-ale genoombenaderingen. D i t geldt zowel voor het chromosomale D N A als voor de genen
Zogenaamde "large-insert' hbraries van YAC\ PAC's en BAC's (respectievelijk gist-, P l - en
bacteriële artificiële chromosomen) worden met globale hybridisatie- en sequentie-technieken op volgorde gelegd. Daarnaast is een uitgebreid, wereldwijd programma opgezet
om de genseduenties uit cDNA banken te bepalen en te karteren. Daar is door landelijke
instanties en de industrie in de periode 1994-1997 voor vele honderden mUjoenen dollars
m geïnvesteerd, met als gevolg dat de database waar deze "Expression-Tagged Sites" (EST's),
dbEST geheten, m de afgelopen jaren met duizenden ESTs per dag groeide! dbEST wordt
samen met 'Genbank', de databank voor genoomsequenties, bijgehouden door het
Amerikaanse National Center for Bioinformatics (NCBI) en 'gespiegeld' naar het Europese
Bioinformatics Institite (EBI) m Cambridge en het Japanse DDBJ. N u , in September 1997
bevat dbEST meer dan 800.000 humane en 225.000 muizen ESTs, op een totaal van meer
dan 1.2 mUjoen! Omdat er vele segmenten van een en hetzelfde gen in deze bank kunnen
voorkomen, is uit het humane materiaal een 'gecomprimeerde', niet-overiappende subset
afgeleid, 'Unigene', die nu uit 53.000 elementen bestaat. Naar het zich laat aanzien zijn de
oorspronkelijke schattingen van het aantal humane genen, 60-80.000, aan de lage kant en
kan dat aantal best oplopen tot 100.000 of meer Omdat deze gensequenties pas hun optimale waarde ki'ijgen voor het opsporen van ziektegenen als ze goed in kaart gebracht zijn,
is in 1995 een mternationaal consortium opgericht dat deze ESTs met een hoge-resolutie
(ongeveer 0.5 m ü j o e n baseparen (Mb) ofwel 1/100-1/600 deel van een chromosoom), en
publiek toegankelijk, in kaart brengt De coördinatie van dit kaïtermgsproces, middels
cDNA/EST workshops, is m 1994 opgestart door de Welcome Trust en veivolgens door
H U G O verder georganiseerd met subsidie van diverse overheids- en industriële partners.
De eerste set van 16.000 gekarteerde genen werd in november 1996 in het tijdschrüt
Science gepubhceerd en medio 1997 waren ca. 40.000 genen gekarteerd in de publieke
database "Rlidb", toegankelijk via de EBI-node op Internet.
Mega-sequencing: de venvachtingen orertioffen
Voor het volgende, finale stadium, de sequentie bepalmg van het hele genoom, is men
inmiddels met volle kracht aan verscheidene 'mega-sequencing' proefprojecten begonnen
teiwijl ook de eerste stappen op het menselijk genoom al gezet zijn. De zogenaamde 'highthroughput sequencing' die in de Genbank database in een apart gebied is ondergebracht,
is hoofdzakelijk geconcentreerd in een aantal grote centra, zoals het Sanger centram'
(Cambridge, UK) en Washington University (St Louis, USA), die samen ook de sequentie
van de C. elegans nematode van 100 M b aangepakt hebben, welke nu ca 70% compleet is
en naar veiwacht i n 1998, als eerste dierlijke genoom, wordt afgerond. Daarnaast zijn er in
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de USA nog een tiental andere centra bezig, waaronder TIGR (Tlie Institute of Genome
Research) van Craig Venter, de geestelijke vader van het EST-concept. TIGR heeft zich tot
dusverre, naast hun humane EST-project, voor het 'genome sequencing' vooral geconcentreerd op pathogene en commercieel belangrijke micro-organismen, zoals Mycoplasma
genitalium (0,6 M b , 8/95), Haemophilus Influenzae (1,8 Mb, 10/95), Methanococcus
jannaschü (8/96) en Helicobacter pylori (1,8 M b , 6/97). Belangrijke doorbraken op dit
gebied waren ook de completering van de eerste vrij levende eukaryoot (S. Cerevisiae, 12,5
Mb, 1/96), door een Europees consortium, en die van Eschericia coh (4,6 M b , 1/97) door
de Universiteit van Wisconsin en Japanse groepen. De bruikbaarheid van deze resultaten
overtreft aüe vei-wachtuigen. Er worden doorgaans zo'n 40-70% nieuwe genen gevonden,
de sleutel tot het ophelderen van taUoze onbekende biochemische routes en netwerken,
zelfs in E.coU en gist, onherroepelijk de best genetisch gekarakteriseerde organismen. Er is
bijna niemand meer die niet het onschatbare belang hieivan inziet voor de biologie,
biotechnologie en gezondheidszorg en deze voortgang heeft alle voorspellingen bevestigd
die door de genoom-sceptici nog geen tien jaar temg met hoongelach werden ontvangen.
N u al zijn diverse biologische mechanismen opgehelderd voor het microbiële leven onder
extreme condities, de bioconverteren van schadelijke chemicaliën in onschadelijke en de
biosynthese van complexe verbindingen van mogelijk pharmacetisch belang. Daarnaast
vormen al deze nieuwe eiwitten en de cellulane mechanismen waarin zij een rol spelen
een onuitputtelijke bron voor het ontwikkelen van specifieke vaccins tegen pathogenen en
parasieten, langs wegen die tot voor kort onbereikbaar of zelfs ondenkbaar waren.
De mens: 2004?
Wat de humane genoom-sequentie betreft, is er een hevige discussie ontbrand of het
verder uitwerken van gedetailleerde regionale of chromosomale kaarten nog wel nodig is.
Immers, het alternatief voor het genereren van verzamelingen van robuust gekarteerde,
overtappende klonen als uitgangsmateriaal voor het sequentieproces (de zg. 'sequenceready contigs') is ... om dit helemaal over te slaan en later aUes op basis van de sequentie
zèlf samen te voegen. De kemvraag hierbij is, wanneer de sequentie-methoden goedkoop
en betrouwbaar genoeg worden - en de analytische software voor het maken van de
overlap sterk genoeg - dat men zich niet meer zo hoeft te bekommeren om wat meer of
minder redundantie. Hangende de uitkomst van deze discussie is men echter wel aan de
slag gegaan: I n februari 1997 was er ca 45 M b humane sekwentie gedaan, ca 1,5% De verwachtmg is dat emd 1997 5% gehaald wordt en eind 1998 12%. De eerlijkheid gebiedt te
vermelden dat dat tot dusven-e voornamelijk wordt bereikt met segmenten die door andere groepen reeds zeer degelijk in kaart waren gebracht. Het is dan ook de vraag of de voortgang m dtt tempo kan plaats blijven vinden. Anderzijds nemen de sequentiecapaciteiten
wel zodanig toe, dat de algemeen aangehouden streefdatum voor de completering rond
2004/2005 algemeen als vrij reaUstisch wordt gezien. Zeker als men bedenkt dat tot
dusveiTc alle eerdere stadia van het project steeds raim binnen het budget en binnen de
gestelde tijd gerealiseerd zijn.
Ontdekking of uitvinding?
In het kielzog van deze sneUe voortgang is een felle discussie ontbrand over de pubUekeversus-private kanten van ons erfelijk materiaal. Op het terrein van de cDNA/EST-analyse,
maw. over de genen waar het aUemaal om draaft en die het basismateriaal leveren voor de
vergelijking tussen de verschillende soorten, bestaan wezenlijke, onopgeloste vragen. Hoe
kunnen wij het evenwicht vinden (en bewaren) tussen, eneaijds, maximale en ongestoorde wetenschappelijke vooraitgang (typisch het meest gebaat bij onmiddellijke en volledige
pubheke toegang) en, anderzijds, een goede octrookechtelijke beschemiing van het basismateriaal voor therapeutische toepassingen? Het ontwikkelen hieivan kost immers vele
honderden miljoenen doUars en geen bedrijf zal daaraan beginnen zonder degelijke

Düigentia

19

bescheiming van het intellectueel eigendomsrecht. Om een evenwichtige internationale
dicussie gaande te houden is wederom het bestaan van een internationale organisatie van
professionals als HUGO, onafhankelijk van specifieke regeringen, bedrijven en andere
betrokken partijen, van grote waarde. In 1992, 1995 en 1997 heeft H U G O verklarhigen
opgesteld met betrekking tot de publieke toegang en patentermg van genoom-mformatie
en vei-wante aspecten, o.a. de fundamentele verschillen tussen de octrooiwetgevingen i n
Europa en Amerika. De basis van HUGO's visie is is dat er een vloeiende lijn is van
ontdekking naar uitvinding, beginnend bij wülekeurige stukjes D N A en lopend via gen-segmenten tot complete genen, eerst met onbekende en later met bekende functie, weer later
m het proces gecorreleerd met mutaties bij ziekte, hetgeen op zijn beurt diagnostische
mogelijklieden oplevert en nieuwe onderzoeksmogelijkheden, uiteindelijk uitmondend i n
therapie-ontwikkeling. I n die lijn tekent zich duidelijk een toenemend üiventiviteitsgehalte af en daarmee een toenemende octrooieerbaarheid. Het 'grensgebied' zou daarbij
vooral gelegen moeten zijn rondom het bepalen van de biologische functies van genen
waaivan de producten therapeutische toepassingen hebben en het identüiceren van
causale mutaties i n ziektegenen. Het feit echter, dat het Amerkaanse Octrooibureau, na
jarenlange discussie over de patenteerbaarheid van EST's, onlangs toch een ESI-patent
heeft toegekend, waarbij het - voor patentering noodzakelijke - economische nut werd
omschreven als 'reagent in the identification of disease genes', en het verzoek van H U G O
om dit standpunt te hcEien, geeft al aan dat de discussie nog lang niet is afgerond.
Wereld^vyd perspectief: het kruispunt van ethiek en economie
Naast deze economische oveiwegmgen, die wereldwijd van verstrekkende waarde kunnen
blijken, zijn er ook andere zorgen rondom het genoomprojekt. Zeker op kortere termijn
moet het assimilatieveimogen van de maatschappij, om op een verstandige manier om te
gaan met de ontwikkelde en nog te ontwikkelen opties in eifelijklieidonderzoek en diagnostiek niet worden overschat. Regionaal noch wereldwijd: I n Westerse maatschappijen
tekent zich de dreiging af van maatschappelijke ongelijklieid en stigmatisatie op het gebied
van vei-zekering en werkgelegenheid. Het zou al te bitter zijn, als juist die groeperingen die
het meeste te winnen hebben van de nieuwe keuzemogelijkheden en begeleidmg, de risicodragers en hun famUieleden - die vaak het hardst hebben meegewerkt aan het onderzoek en voor wie de verbeterde opties met name bedoeld waren - , het meest geschaad
zouden worden i n hun privacy en economische levensomstandigheden, als zij metterdaad
van de ontstane mogelijkheden gebruik zouden maken. De dreiging van toenemende
ongelijkheid speelt ook op wereldschaal: Er zijn gi'ote verschülen tussen de culturen en
economische slagvaardigheid, gezondheid en welvaart van Europa, Azië en Amerika, en
nog grotere tussen Noord en Zuid in de wereld. Het ontwüdcelen van ethisch en moreel
acceptabele standaarden voor erfelijkheidsonderzoek en het omgaan met de resultaten
daarvan dient daarom met grote voomchtigheid benaderd te worden. Tot elke prijs dient
een 'dictaat' van de westerse normen en waarden te worden voorkomen. D i t kan alleen
maar door het open houden van een wereldwijde dialoog, waarin meer partijen betroken
worden dan alleen de onderzoekers, politici en industrie uit de welvarende landen. Ook
op dit terrein kan H U G O als ongebonden internationale organisatie van professionals met
veleriei achtergronden in genetica en genoomonderzoek een wezenlijke bijdrage leveren,
naast regionale genetische verenigingen als de Amerkaanse, Europese en Australazische
Societies for Human Genetics, en andere internationale instanties als UNESCO. I n 1996
heeft H U G O , bij monde van zijn 'Ethics committee', een 'Verklaring over de
Gedragsprmcipes van Genetisch Onderzoek' (Statement on the Conduct of Principled
Genetics Research) uitgegeven, die internationaal veel bijval heeft gekregen en waaivan
diverse elementen terug te vinden zijn in de momenteel i n ontwikkeling zijnde UNESCO
"Universele verklaring over de mensenrechten en het genoomonderzoek'. Op basis van de
eerdere verklaring werkt het H U G O Ethics committee momenteel nadere standpunten uit
op specifieke deelgebieden, zoals het omgaan met D N A monsters en privacy
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In het bijzonder is er een internationale dialoog geboden over hoe de economische vruchten te plukken van het genoomtijdperk Minder ontwikkelde landen dragen vaak veel bij
aan de inzichten omtrent ziektegenen en -mechanismen, door uniek bevolkingsmateriaal,
faniihestructuren en/of zeldzame vormen van aandoenmgen. Het hgt m de rede dat zij
daar m een later stadium ook de vrachten van zouden moeten plukken en dat de ontwikkelde voorzieningen niet uitsluitend bijdragen tot een verdere verbreding van de technologische en economische kloof tussen arm en rijk
Als we het bestaan van al deze vragen - en het zoeken naar oplossingen eivoor - niet onder
ogen zien, zal dat overigens even hard terugslaan op de stuatie in Europa zelf De schaalvergroting en hoogtechnologische aard van geavanceerd biomedisch onderzoek, gecombineerd met het huidige, consohderende en op korte-termijn-toepassingen gerichte onderzoeksklimaat in Europa, en de toenemende schaarste aan investeiingen in fundamentele
research vooral i n de kleinere Europese landen, leggen een zware hypotheek op de rol die
wij, zelfs al in de nabije toekomst, nog kunnen spelen in sequentie-, bioinformatica- en
functie-onderzoek, met de daaraan verbonden grote mogelijkheden m de gezondheidszorg.
Het zijn aUemaal gebieden waaiin vroege participatie van beshssend economisch belang
zal blijken in de 21e eeuw, en waarin snel handelen de enige weg is om te voorkomen dat
onze bijdrage aan de genetica, biologie en medische wetenschap, nu nog internationaal
gerespecteerd, door gebrek aan inzicht en innovatie v e m l t tot een afnemersrol van elders
ontwikkelde oplossingen.
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SPRAAKTECHNOLOGIE I N E E N TELECOMMUNICATIEOMGEVING
door
Ing. M.H. Damhuis

Inleiding:
De belangstelling voor spraaktechnologie groeit enorm. Vooral in de telefonische dienstvedening lijken geautomatiseerde systemen waarmee we m gesproken taal kunnen communiceren de toekomst te hebben. K P N Telecom werkt al jarenlang aan de ontwikkeling
van spraakgestuurde telefonietoepassingen. Momenteel is de technologie krachtig en
robuust genoeg om bestaande telefonieprocessen te optimaliseren of gebruikersvriendelijker te maken.
Spraaktechnologie is de verzamelnaam voor drie technieken: automatische spraakherkenning, automatische spraaksynthese (spraakgeneratie) en automatische sprekerherkenning
De geautomatiseerde systemen worden gebruikt bij producten en diensten, en spraaktechnologie fungeert hierin als de "enabling technology".
Dit artikel gaat in op de stand van de techniek en de toepasbaarheid van spraaktechnologie in een telecommunicatieomgeving. Vragen waarop wordt getracht een antwoord te
geven zijn: Hoe goed werken spraakherkenners onder bepaalde omstandigheden voor
bepaalde taken, hoe verstaanbaar en aangenaam is spraaksynthese en hoe veilig is
sprekeiverificatie?
Bij het toepasbaar maken van spraaktechnologie spelen meerdere disciplines een rol (zie
figuur 1).

Figuur 1: Spraaktechnologie

is een multidisciplinair

vakgebied

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 77. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 5 oktober 1998.
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De nadruk in dit aitilcel zal liggen op de spraakherkenning. Spraakherkenning maald een
veel flexibelere mteractie mogelijk tussen inens en machine over de telefoonlijn dan het
andere gebruikersinterface dat op dit moment daaivoor beschikbaar is: het toetsenbord.
Spraakherkenning zal daarom de communicatie tussen mens en machine voor telefonietoepassingen fundamenteel veranderen.
Zo werkt spraaktechnologie:
Spraaksynthese is het automatisch omzetten van tekst (geschreven taal) naar spraak
(gesproken taal). Populake toepassingen van tekst naar spraaksynthese zijn het voorlezen
van e-mail-berichten via de telefoon zonder dat dan verdere apparatuur voor nodig is, en
het voorlezen van de krant voor blinden.
Bij tekst-naar-spraak-synthese wordt de binnenkomende tekst omgezet in een reeks van
foneem- of klanksymbolen, welke veivolgens weer worden omgezet naar een spraaksignaal.
De taalkundige definitie van een foneem is dat een foneem de kleinste spraakeenheid is
die betekenisonderscheidend werkt, h i het Nederlands kun je ongeveer 40 basisklanken of
fonemen definiëren, tabel 1 toont hieivan een oveizicht.
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Tabel 1: Fonetische symbolen voor transcriptie van spraakklanken

in het Nederlands
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De meest gebruikte techniek voor omzetting van tekst naar spraak is concatenatieve
spraaksynthese. Deze combineeit opgenomen delen van natuurlijke menselijke spraak in
willekeurige uitmgen. Typisch gebruikte eenheden zijn difonen, een stukje spraak van het
midden van de eerste, tot het midden van de volgende klank Die eenheden die corresponderen met de fonetisch getranscribeerde uiting worden opgepikt. De pitch (grondfrequentie) en de duur van ieder foneem moeten worden veranderd om de prosodie te verkrijgen, die wordt gemodeUeerd door klemtoon- en tempoiuarkeringen in de tekst. Bij
menselijke spraak varieert de pitch ook gedurende het spreken (door stress, emotie-intonatie). De duur en de luidheid van de spraak zijn ook belangiijke prosodische parameters.

Difoon
wbordenbodk
Synthetische

Fonologische
tekst

p/lorfologische A n a l y s e
Syntax Analyse

Accentuatie
S.
Formulering

Transcriptie
(Taalafliankelijk)

Figiiitr 2: Schematische voorstelling van een

representatie

Spraak
Spraak eenheden

•

Concatenatle

Fono-akoestisch IModei
(Spreker-afhankelijk)

tekst-naar-spraak-symthese-systeem

De kwaliteit van de spraakuitvoer (verstaanbaar, juiste tempo en natuurlijk klinkend) is bij
telecommunicatiediensten erg belangrijk Momenteel is de stand van de techniek bij tekstnaar-spraak synthese zodanig dat deze spraak (zeker na enige gewenning) goed verstaanbaar is, maar onnatuurlijk klinkt. I n de meeste operationele diensten geeft men daarom
vaak de voorkeur aan menselijke spraak (vaak aan elkaar geplakte spraakfragmenten) in
plaats van spraaksynthese.
Spraakherkenning
Spraakherkenning is een middel om alleriei handelingen te vereenvoudigen en te versnellen. Het systeem onderneemt actie op basis van wat iemand zegt. Een persoon kan daarbij het systeem rechtstreeks commando's geven, keuzes maken uit potentieel lange lijsten
die niet telkens expliciet door het systeem opgedreund hoeven te worden, zoals bij de
meeste voice-response systemen die werken met herkenning van de tonen van de druktoetsen van je telefoon. Spraakherkenning kan voor telefonische informatie- en transactiediensten, waarin de spraakherkenner bepaalde taken overneemt van operators, kostenbe-
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sparing voor de dienstaanbieder opleveren (welke kunnen worden doorberekend aan klanten). Spraaklierkenning kan Interactieve Voice-Response diensten met druldoetsbesturing
een stuk gebruiksvriendelijker maken. Ook maald: het nieuwe diensten als VoiceDialling'
mogelijk die zonder het bestaan van de techniek niet mogelijk zouden zijn o f te duur I n
feite kan spraaklierkenning wellicht in de toekomst die service bieden die de telefonistes
boden aan het begin van deze eeuw toen zij alle telefoontjes lokaal doorverbonden.
Een andere toepassing die nu binnen handbereik komt is de mogelijklieid voor de gebruiker om h l tamelijk vage termen vragen te stellen aan de computer, die daarna bedenkt hoe
het probleem moet worden opgelost. Tn andere woorden: Het gebruiken van spraak als
medium voor de communicatie met intelligent agents.

Figuur 3: Schema modem spraakherkemiings

systeem

Bovenstaande figuur toont de belangrijkste componenten van een spraaklierkennings systeem. Het 'front-end' proces (parameter extractie) bemonstert het spraalcsignaal en zet het
om in een spectrale representatie. I n het algemeen wordt per 10-15 ms een spectrum berekend (zie figuur 4).
liainiiig
Het systeem heeft patronen nodig voor aUe eenheden die je wilt herkennen. Deze eenheden kunnen zijn losse woorden, fonemen of subwoord units (fonemen in context, ook trifonen genoemd). Foneeiiigebaseerde herkenning heeft het grote voordeel dat je flexibeler
het lexicon (lexicale modellen) van een systeem kunt vaststellen, immers, de basis-eenheden zijn er reeds, terwijl bij woordgebaseerde herkenning je voor elk woord i n het lexicon
een patroon moet trainen. Alleen de eenheden waar je patronen voor getraind hebt kunnen herkend worden. Het trainen van deze patronen (modellen) gaat door de statistiek te
bepalen over zeer veel observaties van die eenheden (corpora met veel spraakdata, hetgeen
het trainingsmateriaal vormt). Een veel gebruikte tecliniek voor patroonherkenning bij
hedendaagse spraaklrerkenners is Hidden Markov Modellering (HMM). Een H M M is een
statistische beschrijving van aUe bij die spraakeenheid behorende stukken spraak uit het
trainingscorpus. Dus bij training worden alle bij een patroon horende stukken spraaksignaal statistisch veiwerkt tot een H M M . Ook coarticulatieeffecten, kunnen worden meegenomen in de training van klanken. Coarticulatie gaat over bijvoorbeeld het feit dat een / k /
voor een / u / anders gerealiseerd wordt dan een / k / voor een /a/.
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Figuur 4: De woorden "Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde"
spmaksignaal met de spectrale analyse.

weergegeven als

Herkenning
De lierkenner probeert uit te vinden welke van de aanwezige en getrainde HMM's met de
gi-ootste waarscliijnlijklieid de geobseiveerde sequentie van spraak heeft gegenereerd. De
zoektocht wordt van te voren beperkt doordat je alleen zoekt naar woorden en sequenties
van woorden die je wilt herkennen. Als de basis eenheden fonemen zijn, zoek je alleen
naar sequenties van fonemen die woorden vormen. Het zogeheten Viterbi-algoritme
bepaalt de optimale oplijning tussen het spraaksignaal en de reeks foneemsymbolen (de
foneemtranscriptie). Daarbij berekent het Viterbi algoritme voor gevonden oplijningen de
kans dat het spraaksignaal en de foneemtranscriptie bij elkaar horen.
Bij het omzetten van het spraakgeluid in de corresponderende woorden, wordt kennis over
de context (syntactische modellen oftewel grammatica) worden gebruikt. Voorbeelden van
syntactische modehen zijn een unigram (kans op ieder woord) en een bigram (de kans op
een woordpaar), welke berekend worden vanuit het trainingscorpus.
Om actie te kunnen ondernemen, moet het systeem weten wat de gebruiker bedoelt, begrijpen wat hij zegt. Voor spraakherkennmg is het van belang dat aUe woorden correct herkend worden, teiwijl dat voor het begrijpen van de semantische betekenis (speech understandmg) niet altijd nodig is. Bij speech understanding wordt gezocht naar die woorden en
uitdrukkingen waar je betekenis aan kunt toekennen.
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Spraakdataveraamelingen
Voor het trainen en testen van sprekeronafhankelijke spraakherkenners zijn enonne hoeveelheden spraakdata nodig. Deze zogeheten spraakcorpora bevatten een gi'ote hoeveelheid opgenomen spraak (van meerdere sprekers) waarvan ieder gesproken woord, zin,
nummer of ander concept (bijvoorbeeld tijdstippen) als tekst is uitgeschreven en het sample is beoordeeld op kwaliteit. Het doel van deze verzamelingen van spraakdata is het
modeUeren van de effecten van de verschUlende bronnen van variatie m de eenheden van
de taal. Zoals reeds genoemd kunnen deze basis eenheden (patronen) van de Nederlandse
taal woorden zijn (> 100.000), klanken of fonemen (ongeveer 40), of subwoord eenheden
(ongeveer 2.500).
Het trainen van spraakherkenners kan taakonafhankelijk zoals bij de Polyphone [2] [3] dataverzamelmg (5000 sprekers, 50 items waronder 18.000 fonetisch lijke zinnen). Maar het kan
ook taakspecifiek (trainen van de herkenner voor bepaalde herkentaken in een applicatie)
zoals bij de OVR dataverzameling (12.000 dialogen met het Openbaar Veivoer
Reisinformatiesysteem).
De kwaliteit van spraakherkenners
Spraakherkenning is lastig vanwege de vele variaties in de menselijke spraak Zo zijn er uitspraakvarianten o f varianten in spreekstijl bijv. "Amst@rdAm" en "Ams@dAm", intra spreker variaties (spreeksnelheid, de fysieke/emotionele staat van de spreker) en inter spreker
variaties (individuele fysiologie, sociolinguistische achtergrond, accent, dialect). Daamaast
zijn de akoestische variaties (omgevingsgeluiden, type microfoon, kanaal) van invloed.
Spraakdataverzamelingen, die gebruUd worden voor de training van herkenners, kunnen
niet met al deze variaties rekening houden. De complexiteit van de herkentaak is met de
huidige stand van de techniek duidelijk van invloed op de performance van spraakherkenningssystemen. Deze complexiteit wordt ondermeer bepaald door de spreekmode (geïsoleerde woorden tot continue spraak), de spreekstijl (gelezen tot spontane spraak), de training van de herkenner (sprekerafhankelijk, sprekeradaptief of sprekeronafhankelijk), de
grootte van het vocabulaire (minder dan 50 woorden tot meer dan 20.000 woorden), de
perplexiteit, dwz de mate van onzekerheid over het volgende woord dat uitgesproken kan
worden (van laag <10, tot hoog, > 100), de signaal-ruis verhouding (van hoog: >30 dB tot laag:
<5 dB) en de codering van het spraaksignaal (breedbandig of telefoonspraak).
Herkenpercentages voor bepaalde telefonietoepassingen worden vaak gemeten door voorbeelden van spraak te verzamelen welke worden getest i n een experiment. Naast de
onnauwkeurigheid van metingen (mag een uiting waarin iemand zich versprak of een
uiting met abnormaal veel achtergrondlawaai, nu wel of niet worden meegenomen in de
meting) zegt de uitslag van zo'n experiment vaak weinig over de kwaliteit van de herkenning zoals een gebmiker van een toepassing die ervaart
Om u toch een idee te geven van de performance die met de huidige herkensystemen i n
operationele telefonie toepassingen kan worden bereikt het volgende voorbeeld. Bij een
vocabulaire van 100, niet teveel op elkaar lijkende woorden, mag verwacht worden dat een
herkenner, mits getraind en geoptimaliseerd voor deze specifieke toepassing met voldoende representatief spraakmateriaal, deze woorden over de vaste telefoonlijn met herkenpercentages boven de 96% kan herkennen. Met behulp van alleriei technieken (zie tabel 2) wU
men ervoor zorgen dat de performance van de spraakherkenning verder verbetert en voor
complexere telefonietoepassingen inzetbaar is.
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Herkenningsgraad

Robuust voor (veranderende) verschillen in spreker, taak, kanaal en akoestische omgeving

Confidence levels
Out-of-Vocabulary
Words

Besluit dat de match van de uiting met geen enkel van de woorden uit het vocabulaire groot genoeg is om
deze te accepteren

Gebruik herkenwaarschijnlijklieden om uitingen te accepteren ofte venverpen

Spontane Spraak

Omgaan met grammaticaal incorrecte spraak, woorden zonder betekenis, versprekingen

Portabiliteit
Groter vocabulaire

Een herkenner moet snel, goed en goedkoop aan te passen zijn voor nieuwe taak

Real time operation
Generiek e
hardware

Voor efficiënte inzet spraakherkenners voor moeilijke taken of groot vocabulaire

Mogelijk maken door syntactische en semantische beperkingen mee te nemen in search, nog snellere
computers
Spraakherkennings-software vaker beschikbaar op generieke multiprocessor kaarten (zoals Pentium of
Power P C chips)

Tabel 2: Dmds in de ontwikkeling van

spraakherkemmig

In geval van sprekerverificatie, herkent de computer wie er wat zegt. Bij het automatisch
herkennen van sprekers aan de hand van hun stem, onderscheidt men sprekerverificatie en
sprekeridentificatie. Het verschil bestaat hierin dat bij sprekerverificatie de persoon zich
eerst identificeert door middel van bijvoorbeeld een gesproken nummer, en daarna controleert de computer of de persoon wel degene is die hij of zij zegt te zijn. Bij sprekeridentificatie wordt een bepaalde persoon herkend uit een bepaalde groep aan de hand van
zijn of haar stem. Sprekerverificatie is dus een biometrische verificatie techniek die
gebruikt kan worden bij het beveiligen van telefonische banktransacties of alleriei kaartdiensten.
Sprekeiverificatie kan bij telefonische diensten fungeren in de vorm van portier (expliciete
authenticatie bij het begin, daarna toegang tot alle funkties van de dienst) of als alarmbel
(verificatie loopt in de achtergrond en genereert een waarschuwing voor de beheerder van
de dienst als de indruk ontstaat dat iemand probeert i n te breken. Sprekerverificatie kent
de volgende voordelen boven andere verificatie methoden:
• De gebruiker hoeft geen codes te onthouden (verificatie door iets wat men weet) of bijvoorbeeld een smartcard bij zich te dragen (verificatie door iets wat men heeft)
• Er is geen geavanceerde invoerapparatuur nodig (sprekerverificatie kan plaats vinden
via ieder telefoontoestel)
Net zoals bij mensen moet een computer eerst iemands stem leren kennen, voordat hij de
stem kan herkennen. Tijdens een 'enrollment' procedure legt de computer de stemkarakteristieken vast in een sprekeiTnodel op basis van een ingesproken tekst. Ook hiervoor worden vaak Hidden Markov Modellen gebmikt, net als bij spraakherkenning. De ingesproken
tekst kan een wachtwoord zijn, of een kaartnummer, dat vaak tevens dient ter identificatie
(tekstafhankelijke sprekerverificatie).
Een sprekerverificatie systeem kan twee typen fouten maken, die kunnen worden getypeerd
als 'ten onrechte verwerping', wanneer een gebruiker ten onrechte wordt afgewezen en 'ten
onrechte acceptatie', wanneer een persoon ten onrechte wordt toegelaten. Door de drempelwaarde voor de kans dat de uiting behoort bij de juiste persoon (maat voor de overeenkomst) te verhogen, wordt het systeem meer inbraakbestendig, maar tegelijkertijd wordt
de kans groter dat gebmikers ten onrechte worden geweigerd (zie figuur 4). Je kunt het een
evenwicht noemen tussen hoffelijkheid en veiligheid, waarbij het optimale evenwicht
afhahgt van de toepassing. I n testversies waarin cijferreeksen (zoals kaart- of rekeningnummers) werden gebmikt ter verificatie van de stem, bleek dat foutpercentages van minder
dan 2% mogelijk zijn. Er zijn effectieve maatregelen te nemen tegen pogingen tot inbreken
door middel van opnamen.
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Figuur 5: Fouten van een sprekeiverificatiesysteetn

Sprekerverificatie
Spreke ride ntificatie

Authenticatie van een spreker, wei of niet degene die hij zegt te zijn, ("Hallo, met Martin")
Identificatie van een spreker uit N gebruikers die bekend zijn bij het systeem ("Hallo, ik ben het")

Tekstafhankelijke
S.V.
Tekst onaflianlielijke
S.V.

De fonetische struktuur van een zin wordt meegenomen in de beslissing, de gebruiker moet bepaalde
woorden zeggen
De gebruiker kan willekeurige woorden uitspreken (meer spraakmateriaal nodig voor een goede verificatie
in vergelijk met tekstafhankelijke S.V.)

T e l ö t prompted S . V .

Het systeem zegt de gebruiker een bepaalde zin of woorden voor, die de gebruiker moet herhalen

Tabel 3: Enkele vonnen van spreketveriflcatie

Dialoog systeem
Een gesprolcen-dialoogsysteem integreert o.a. bovengenoemde technologieën, zie figuur 6.
Maar er zijn ook additionele technologieën nodig, zoals "dialoog management", "database interactie", "taaigeneratie", "semantische analyse" en een telefoon interface (met eventueel echo cancellmg om barge-in, het door de computerstem heen praten en toch verstaan worden, mogelijk te maken). Een telefoon alleen al kent daamaast ook nog andere
modaliteiten als D T M F (de dmktoetsen van je telefoon), en een schermpje. Sommige toestellen beginnen op computers te lijken (compleet met groot scherm en alfanumeriek toetsenbord). De multimedia kent diverse mogelijkheden, die ik hier niet aUe kan en wil
beschrijven. Ook ontbreekt de mimte om in te gaan op het ontweip van een dialoog en
het gebruikersinterface, cruciaal voor het succesvol in de markt zetten van spraakgestuurde diensten
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Figuur 6: Schematische

voorstelling van een dialoog systeem

Samenvatting
D i t artikel beschreef i n het koit de basis van spraaksynthese, spraakherkenning en sprekerverificatie, technieken van de sprekende en luisterende computer I n de toekomst zullen veel telefoondiensten uitgerust worden met spraaktechnologie. D i t levert gebruikersvriendelijkere en en betere dienstveriening op. Spraaktechnologie is een 'enabling' technologie die rijp genoeg is om door dienstaanbieders te worden ingezet i n hun bestaande
of nieuwe toepassingen en op die manier geld op kan leveren.
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Noten
1. Sinds oktober 1997 bieden K P N Telecom en Libertel een VoiceDialling dienst aan hun
GSM abonnees. Met VoiceDialling is het mogelijk te beUen met behulp van je stem. Je
maakt daartoe een persoonlijke namenlijst aan tot 40 personen (KPN Telecom) en belt
hen door eenvoudigweg de naam uit te spreken. De spraakherkenning vindt hierbij plaats
in het netwerk Er zijn ook telefoons (o.a. van Philips) op de markt met een VoiceDial functie.

DNA O N D E R Z O E K IN H E T G E R E C H T E L I J K LABORATORIUM
door
H.J.T. Janssen

1. Inleiding
Toen prof. Alec Jeffreys van de Universiteit in Leicester (Engeland) in 1987 voor het eerst
de mogelijkheden van DNA-onderzoek aantoonde bij de oplossing van een verkrachting
en moord op twee 15-jarige meisjes, betekende dit het begin van een revolutie op het terrein van het onderzoek van biologische sporen. DNA-fingeiprinting, of beter DNA-profüing,
wordt daarom ook wel gezien als de grootste doorbraak i n de kriminahstiek - dit is de verzamelnaam voor alle natuurwetenschappen die bijdragen tot het onderzoek in strafzaken
-

van deze eeuw. DNA-analyse wordt hier toegepast bij het onderzoek van biologische
sporen. Deze sporen kunnen bestaan uit en een rol spelen bij:
bloedsporen bij een moord, doodslag of mishandeling;
spermasporen bij een verki'achting;
speekselsporen, bijv. bij een oveival;
(bot)weefsel bij de identificatie van (overleden) personen.

DNA-profüing, de naam die gegeven is aan de nieuwe techniek, maakt het mogelijk met
een zeer hoge mate van waarschijnlijkheid de herkomst van een biologisch spoor vast te
steüen. Een parallel die getrokken wordt met de vingerafdruk ligt mede aan de naam DNAfingerprinting ten grondslag.
2. DNA-eigenschappen
Het DNA-molekuul is de drager van genetische eigenschappen en is aanwezig in alle kernhoudende ceUen. I n de kem van een menselijke cel is het D N A verdeeld over drieëntwintig chromosomenparen, waarvan één paar bestaat uit de geslachtschromosomen (twee X
chomosomen bij een vrouw en een X en een Y chromosoom bij een man). Van elk chromosomenpaar bij een individu is één chromosoom afkomstig van de vader en het andere
chromosoom van de moeder.
De sttuctuur van het DNA-molekuul bestaat uit een dubbele spiraal, lijkend op een wenteltrap. De treden van deze trap bestaan uit maar vier verschülende bouwstenen: de organische basen Adenine (A), Guanine (G), Cytosine (C) en Thymine (T). Kenmerkend is dat
op een trede Adenine altijd tegenover Thymine ligt en Cytosine tegenover Guanine. De
combinatie van twee tegenover elkaar liggende basen heet een basenpaar Het gehele D N A
bestaat uit ongeveer diie miljard basenparen en wordt het menselijk genoom genoemd,
(zie figuur 1)

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 77 Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde 'Düigentia' te 's-Gravenhage op 22 november 1998.
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Figure 1. De organisatie van het DNA in een cel (bron Cellmaric Diagnostics)
Over het D N A verspreid liggen op bepaalde plaatsen (loei) de genen. Dit zijn stuklcen D N A
met een unieke volgorde van bouwstenen die bepalend zijn voor de structuur van bepaalde
eiwitten. Deze eiwitten spelen een belangrijke rol in praldisch aUe biologische processen. Zo
zijn eiwitten onder andere in betroldcen bij het transport van stoffen (bijvoorbeeld hemoglobine transporteert zuurstof) of werkzaam als antistoffen in het mimuunsysteem. De variatie
in eiwitten kan tot uitdruMdng komen in de vaiiatie in bepaalde eigenschappen, zoals bloedgroepen of bijvoorbeeld in de aanwezigheid van ziekten. De medische wetenschap houdt
zich voornamelijk met dit stuk van het 'coderende' D N A bezig. Chca 5% van het totale D N A
is coderend.
Bij het kriminahstische (forensische) DNA-onderzoek wordt voornamehjk gekeken naar de
overige 95% van het DNA, waarvan de functie nog niet geheel duidelijk is. D i t D N A wordt
wel het niet-coderende D N A genoemd. Grote delen van het niet-coderende D N A blijken te
bestaan uit vaste herhalingen van blokjes ter grootte van een aantal basenparen (repeats). De
repeats kunnen een verschillend aantal inalen achter elkaar voorkomen. Bestaat zo'n repeat
uit twee tot zes basenparen dan spreekt men van een Short Tandem Repeat, (zie figuur 2)

TCAT

3 ^

r^'^

repeat element

flanking s i n g l e
copy s e q u e n c e s

AlleleA: 5 repeats

TCAT TCAT TCAT TCAT TCAT
Allele B : 7 repeats

TCAT TCAT TCAT TCAT TCAT TCAT TCAT
figuur 2. Organisatie en interne stmctuur van sliort tandem repeats,
(bron: P.M. SclineiderlForensic Sciensic Intemational 88 (1977) 17-22)
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Het aantal repeats op een locus kan van persoon tot persoon verschillen. Deze varianten
van een locus worden allelen genoemd. Per locus zijn maximaal twee allelen te bepalen;
elk allel is afkomstig van een van de twee homologe chromosomen. Zijn de allelen op de
twee chromosomen van het chromosomenpaar gelijk, dan spreeld men van een homozygoot; bij verschillende allelen wordt gesproken van een heterozygoot.
Zoals al vermeld, bevindt het DNA zich m alle kemhoudende cellen. Op een enkele uitzondering na, is het DNA in de verschillende cellen van een individu gelijk. Daarom kan
bij een onderzoek het DNA in diverse biologische materialen (bloed, speeksel, weefsel,
e.d.) met elkaar worden vergeleken. Na vergelijking van DNA-profielen verkregen uit na een
misdrijf aangetroffen biologische sporen en vergelijkingsmonsters van verdachte(n) en/of
slachtoflFer(s) kan een uitspraak gedaan worden over de herlcomst van de biologische sporen.
3. DNA-vermeerderingstechniek (PCR)
DNA moet eerst uit het biologisch materiaal worden geïsoleerd alvorens het geanalyseerd
kan worden. In veel gevallen is de hoeveelheid geïsoleerd DNA uit een biologisch spoor
onvoldoende om direct een DNA-profiel te kunnen vervaardigen. Tegenwoordig is het echter mogelijk om bij het onderzoek - gebraik makend van de belangrijkste eigenschap van
het DNA, namelijk dat het zich kan vermenigvuldigen - de hoeveelheid geïsoleerd DNA te
vermeerderen. HieiYOor wordt gebraikgemaakt van de zogenaamde Polymerase Chain
Reaction.
Het proces van DNA-vermenigvuldiguig, zoals dat in de levende cel plaatsvindt, wordt bij
de PCR-techniek m het laboratorium nagebootst. Een bepaald stuk variabel DNA op een
locus wordt aan beide kanten gemarkeerd met zogenaamde primers. De primers zijn korte
stukken gesynthetiseerd DNA met een constante lengte van ongeveer 20 basenparen en
van bekende basensamenstelling. Een van de primers is gemerkt met een 'label' met fluorescerende eigenschappen. Door een combinatie van de werldng van een hitte-stabiel
enzym (DNA-polymerase) en een cyclische temperatuurwisseling wordt bij elke cyclus het
met primers geselecteerde stuk DNA verdubbeld. Dertig cycli leveren op deze wijze miljoenen kopieën op. i n elke kopie van het vermeerderd stuk DNA is de fluorescerende label
ingebouwd. Deze vermeerderingstechniek wordt op dit ogenblik wereldwijd gebruikt bij de
DNA-analyse van biologische sporen en is in het bijzonder geschüct om de herkomst van
minimale hoeveelheden biologisch materiaal vast te stellen. De DNA-vermeerderingstechniek is eveneens geschikt om profielen te vervaardigen van DNA dat sterk in kwaliteit is
teraggelopen. Afgebroken DNA wordt aangetroffen in oude dan wel m deels in staat van
ontbinding verkerende biologische monsters.
4. Analyse van DNA-kenmerken
De vemieerderde stukjes DNA kunnen worden gescheiden door middel van elektroforese.
De vermeerderde DNA-fragmenten worden hiertoe aan de bovenzijde van een verticale
matrix (in dit geval een polyaciylamide-gel) opgebracht. De in grootte versclullende, negatief geladen DNA-fi-agmenten zullen in een aangebracht elektrisch veld naar de positieve
pool bewegen met verschillende snelheden: de grote fragmenten verplaatsen zich langzamer door de matrix dan de kleme deeltjes. Hierdoor treedt een scheiding op tussen de verschülende fragmenten. De detectie van de vemieerderde DNA-fragmenten vindt plaats aan
het onderkant van de matrix.
De met een fluorescerend label gemerkte PCR-producten kunnen worden aangestraald
met laseriicht, waardoor deze fluorescerende labels zelf Hcht gaan uitzenden. Dit licht
wordt vervolgens opgevangen door de detector. Met behulp van eveneens opgebrachte
DNA-fragmenten met een bekende lengte, zgn. markers, en met behulp van een compu-.
telprogramma kan vervolgens voor de gedetecteerde DNA-fragmenten de lengte worden
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bepaald (uitgedrukt in basenparen), waarmee kan worden bepaald welk allelen het betreft.
Door op deze wijze een aantal DNA-kenmerken met versehiUende labels tegelijk te analyseren is het mogelijk om met zeer wemig biologisch sporenmateriaal en in een korte tijd
een DNA-profiel te vemardigen. Tegenwoordig wordt ook gebruikt gemaakt van de capillaire elektroftirese-techniek Het piincipe van de scheidmg van D N A fragmenten is hetzelfde, maar bij deze techniek vindt de scheiding plaats in een capillair met een doorsnede van 50 |rm.
In een aantal testreacties worden meerdere STR kenmerken zichtbaar gemaakt. Anno 1998
bepaalt het Gerechtelijk Laboratorium met behulp van twee multiplex reacties i n totaal
negen D N A merkers, waaronder het amelogenine kenmerk D i t kenmerk geeft aan of het
ondei-zochte materiaal afkomstig is van een mannelijk danwel vrouwelijk individu. Naast
deze kenmerken kunnen zeven DNA-kenmerken worden bepaald die op het Y chromosoom liggen en derhalve alleen bij mannelijke individuen aangetoond kunnen worden.
In de onderstaande figuur wordt de geautomatiseerde detectie van twee verschülende STRloci getoond. Het betreft de profielen die zijn verki'egen na het D N A / P C R onderzoek in
een zedendehct Van boven naar beneden worden de profielen van de vergelijkingsmonsters van het slachtoffer en de verdachte en het profiel van het spermaspoor. I n de figuur
zijn de typeringen voor het HUMVWA31/1 (VWA) en het HUMF13A1 (F13) locus weer- •
gegeven.
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In Europees verband wordt gestreefd naar standaardisatie van DNA-technieken. Bovendien
is het belangrijk dat een DNA-profiel bepaald in de verschiUende landen uit eenzelfde
combinatie van DNA-kenmerken bestaat. D i t maakt in de toekomst uitwisseling van DNAprofielen mogelijk
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5. DNA-fiiigerprint
Met de naam 'DNA-fmgeiprint' wordt ten om-echte de indiuk gewekt dat het DNA-profiel
van een mdividu uniek is. Hoewel gesteld kan worden dat ieder mens een uniek genoom
heeft (uftgezonderd eeneiige tweelingen), maakt een DNA-profiel slechts een zeer klein
gedeelte van het totale genoom zichtbaar Naaimate een profiel uit meer DNA-kenmerken
bestaat, wordt de kans dat twee personen hetzelfde DNA-profiel hebben steeds klemer
Wanneer een DNA-profiel van een bloedspoor op de kleding van een verdachte overeenkomt met dat van het slachtoffer hoeft dat nog niet veel te betekenen. Veel hangt af van de
vraag hoe vaak het betreffende DNA-profiel voorkomt binnen een bevolkuigsgi-oep. Voor
het berekenen van de waarschijnlijkheid dat een profiel voorkomt bij een wülekeurig gekozen mdividu uit de blanke Nederiandse bevolking wordt gebmik gemaakt van gegevens die
verki-egen zijn uit een eigen ondeizoek van het Gerechteüjk Laboratorium.
Een ander belangiijk punt is, dat de statistische berekeningsmethode niet opgaat als de
groep van betrokken personen niet representatief is voor de bevolkingsgroep waaruit de
gegevens van de populatiegenetica zijn samengesteld. Om practische redenen zijn tot nu
toe bmnen Nederiand aüeen blanke individuen onderzocht ten behoeve van het populatie-onderzoek Theoretisch kan een persoon uit een andere bevolkuigsgroep een zeldzaam
profiel bezitten ten opzichte van de gemiddelde blanke Nederiander, maar ten opzichte
van een ander wülekeurig individu van diezelfde andere bevolkingsgroep kan het gevonden profiel minder sterk onderscheidend zijn.
Diverse bevolkingsondeizoeken over de hele wereld geven evenwel geen aanwijzingen dat
de DNA-merkers i n kwestie bij deze bevolkingsgroepen niet ook extreem variabel zouden
zijn. Indien meerdere DNA-kenmerken worden bepaald, ontstaat altijd een zeer individuspecüïek profiel. De waarschijnlijkheid van overeenkomende DNA-profielen bij twee willekeurig gekozen individuen kan hierbij minder dan één op de vele miljoenen bedragen
Opgemerkt moet worden dat de kansen op overeenkomende DNA-profielen bij famUieleden ook klem is maar toch vele malen gi-oter dan bij twee wiUekeurig gekozen individuen.
6. DNA-wetgeving
De grote bewijskracht die een DNA-ondeizoek kan hebben bij het ondeizoek ter terechtzitting, heeft geleid tot een aanvulling op het Wetboek van Strafvordering met betrekking
tot het DNA-onderzoek De DNA-wetgeving wordt gekenmerkt door een aantal belangrijke elementen. Enkele hieivan zuüen hier nader worden toegelicht:
de gedwongen afname van lichaamsceUen van een verdachte;
- het recht van de verdachte op een tweede DNA-ondeizoek (contra-expertise);
- het opzetten van een DNA-profielenregistratie.
6.1 De gedwongen afiiame van lichaamscellen van een verdachte
De DNA-wetgeving maakt het mogelijk dat de rechter-commissaris een verdachte van een
misdrijf verplicht een monster celmateriaal af te staan voor een vergelijkend DNA-onderzoek Ter verduidelijking: een rechter-commissaris heeft in het algemeen tot taak langs de
weg van verhoren van verdachten, getuigen, van opdrachten aan deskundigen enz. al die
gegevens te verzamelen die kunnen dienen als grondslag voor de Officier van Justitie voor
zijn besüssing omtrent verdere veivolging en voor de rechter bij zijn onderzoek ter terechtzitting. De rechter-commissaris maakt geen deel uit van het rechterlijk coUege bii de
terechtzitting.
Het monster celmateriaal van de verdachte kan bestaan uit een bloedmonster, een speekselmonster of een getrokken hoofdhaarmonster De rechter-commissaris kan slechts een
monster celmateriaal vorderen indien het een misdrijf betreft met een gevangenisstraf van
acht jaar of meer Bovendien is een verplichte afname van celmateriaal mogelijk bij ver-
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denking van misdrijven die een emstige inbreuk op de reclitsorde betel«nen, zoals openlijke geweldpleging, mishandeling of incest. Het is wel noodzakelijk dat feiten en omstandigheden wijzen op een serieuze verdenking tegen de verdachte en dat DNA-onderzoek
dringend noodzakelijk is om de waarheid aan het hcht te brengen.
6.2 Het recht op een tweede DNA-onderaoek
Een ander belangrijk element van de DNA-wetgeving is het recht van de verdachte op een
tweede DNA-onderzoek ook wel contra-expertise genoemd. Bmnen twee weken nadat de
verdachte op de hoogte is gebracht van de resultaten van het vergelijkend DNA-onderzoek,
kan de verdachte een tweede DNA-onderzoek vragen. De wetgever benadrukt dat een
minünale hoeveelheid sporenmateriaal gebruikt dient te worden voor een DNA-onderzoek D i t om te bevorderen dat er voldoende materiaal overblijft voor een eventueel tweede DNA-ondei-zoek Door gebruik te maken van de DNA-vermeerderingstechniek kan aan
deze vooiwaarde worden voldaan, hidien er onverhoopt niet voldoende D N A in een biologisch spoor aanwezig is voor een tweede DNA-ondcKoek, kiijgt de verdachte het recht
het laboratorium aan te wijzen waar het DNA-onderzoek moet worden uitgevoerd. H i j
heeft daarbij de keus uit twee door de Minister van Justitie aangewezen laboratoria: het
Gerechteüjk Laboratorium in Rijswijk of het Eorensisch Laboratorium voor DNAOnderzoek in Leiden.
6.3 DNA-profielenregistratie
De DNA-wetgeving maakt ook het mogelijk dat het Gerechteüjk Laboratorium een systeem
voor DNA-profielregistratie gaat beheren. Ifet doel van deze DNA-profielenregistratie is:
- identificatie van eerdere verdachten;
- identificatie van (overieden) personen;
- vasüegging van statistische informatie omtrent de frequenties van DNA-kenmerken.
Het gebruik van de profielenregistratie is gebonden aan strenge regels: DNA-profielen van
een verdachte moeten uit de profielenregistratie worden veiwijderd zo gauw blijkt of is
gebleken dat h i j / z i j ten onrechte als verdachte is aangemerkt, h i aüe andere gevaüen
mogen profielen van verdachten voor een periode van dertig jaar opgeslagen worden.
DNA-profielen van biologisch sporenmateriaal moeten na achttien jaar uit de profielenregistratie worden veiwijderd.
I n het kader van de opsporing kunnen DNA-profielen van biologische sporen i n een zaak
zonder een verdachte vergeleken worden met opgeslagen DNA-profielen van sporen i n
nog andere onopgeloste zaken of van verdachten die reeds in het bestand zijn opgenomen.
Op deze wijze is het mogelijk om een verband te leggen tussen een aantal misdrijven (bijvoorbeeld een serie verki-achtingen) of om de dader van een misdrijf op te sporen.
Begin 1999 zal een wetsvoorstel betreffende het DNA-onderzoek in strafzaken i n het parlement worden behandeld waardoor de mogelijkheden van het DNA-onderzoek zuüen
worden vemiimd.
7. Conclusie
Het forensisch DNA-ondeizoek heeft sinds de eerste toepassmg door prof Alec Jeffreys in
1987 een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Met de komst van de DNA-vermeerderingstechniek (PCR) is het mogelijk van minimale biologische sporen een DNA-profiel te
maken. Door zo'n profiel op te bouwen uit een groot aantal DNA-kenmerken kan een zeer
specifiek DNA-patroon worden verki'cgen. De veiwachting is dat in de toekomst het aantal te bepalen DNA-kenmerken sterk zal toenemen, waardoor een nog specifieker DNAprofiel wordt verki-egen. D i t zal leiden tot een nog sterker bewijs in de rechtzaal.
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D E LAATSTE STELLING VAN FERMAT
De geschiedenis van een probleem.
door
A,W. Grootendorst

0. In dit artikel is een grote rol toebedeeld aan getallen. Het is daarom nuttig -ter voorkoming van misverstanden- vooraf te vernielden hoe deze getallen worden ingedeeld en
benoemd. AUereerst is daar de vei-zameling
N van de natuurlijke getaUen: [1, 2, 3,...).
Deze wordt uitgebreid met O en de tegengestelden van de natuurlijke getaUen tot de verzameling
Z van de gehele getaUen: (.... -3, -2, -1, O, 1, 2, 3,....).
Toevoeging van de bekende breuken (quotiënten van gehele getaUen) geeft de verzameling
Q van de rationale getaUen: (
- 1 3 / 4 , - 2 , - 1 / 3 , O , 2 / 5 , ...,17/6,25,...).
Daarnaast zijn er nog onmeetbare of irrationale getallen; deze zijn niet als een breuk te
schrijven. Hierin onderscheidt men nog twee soorten:
algebraïsche getallen, d.w.z. getaUen die oplossing zijn van een algebraïsche vergelijking,
d.w.z. een vergelijkuig waaivan (indien op nul herieid) het linkeriid een veelterm in de
onbekende is, met gehele coëfficiënten.
Voorbeelden: •/2, ^|2 + \/3,. Deze voldoen immers respectievelijk aan
= 2
en x^ - lOx^ + 1 = 0 .
transcendente getallen, zoals n en e; deze zijn niet rationaal en zelfs niet algebraisch.
De bovengenoemde getallen vormen tezamen het lichaam R van de reële getallen.
D i t lichaam kan men uitbreiden tot het Uchaam C van de complexe oftewel
niet-reële getallen, d.w. z. aUe getallen van de gedaant a + bi, waarbij a en b reëel zijn en
voor i geldt: i = - 1.
1. Na deze voorbereiding kunnen we het probleem waarom het gaat, de zogenaamde
Laatste Stellmg van Fermat, vaak aangeduid als FLT (Fermat's Last Theorem), exact formuleren en wel als volgt:
De vergelijking
x° + y" = z°
heeft geen niet- triviale oplossingen met gehele getaUen x, y, z voor gehele n > 3.
Hierbij maken we vier opmerkingen:
i. Onder een oplossmg verstaan we een dnetal (x, y, z) dat voldoet aan deze vergelijking,
d.w.z. bij substitutie daarin, een gelijkheid oplevert.
ii. Niet-triviaal betekent: xyz ^ O, anders gezegd x, y en z zijn geen van drieën nul.
iü. We beperken ons tot primitieve oplossingen, d.w.z. die drietaUen (x, y, z) waarbij x, y en
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z geen gemeenschappelijke deler hebben. Deze laatste beperking is duidelijk immers
uit een priinitieve oplossing ontstaan oneindig veel oplossingen door x, y en z elk met
hetzelfde getal te vermenigvuldigen,
iv. Het zal blijken dat we kunnen 'volstaan' met het onderzoek voor n = 4 en voor die
gevallen waarin n een priemgetal, is, groter dan of gelijk aan 3.
Hierbij verstaan we onder een priemgetal een natuurlijk getal (ongelijk aan 1), dat als
enige natuurlijke factoren het getal 1 en zichzelf heeft.
Deze laatste beperking berust op de volgende observatie:
Indien n = pm en a" + b" = c", dan geldt a""" + b"" = e'" en dus ook
(a"')" + (b'")" = (c'")",
maar dan zou de vergelijking x' + ƒ = zf een oplossing hebben, dus wanneer de
Fermatvergelijking niet oplosbaar is voor p, dan is deze ook niet oplosbaar voor een veelvoud van p.
N u is ieder natuurlijk getal n öf een priemgetal óf een veelvoud van een priemgetal; hierbij onderscheiden we twee gevallen:
1. n heeft een priemfactor p a 3. Voor zulke exponenten n kunnen we volstaan met het
bewijs voor de priemgetallen p = 3, 5, 7, 11,...
ü. n heeft niet zo'n factor, maar dan heeft n aUeen factoren 2 en is dus een macht van 2.
Voor 2 zelf is de situatie bekend (zie paragraaf 3), dus het gaat ons om machten van
2, groter dan of gelijk aan 4. Voor deze exponenten kunnen we dan weer volstaan met
het bewijs voor n = 4.
D i t bewijs is reeds in 1659 door Fermat geleverd, met behulp van de befaamde 'descente
infinie', een methode die hierin bestaat dat men, uitgaande van de kleinste oplossing (met
natuurlijke getallen) van een probleem, de existentie van een nog kleinere oplossing met
natuuriijke getallen afleidt, hetgeen tot een tegenspraak leidt.
De strijd om de prieme exponenten p kon dus beginnen. Hierop gaan we nader in in paragraaf 5.
2. De hoofdrolspelers in dit verhaal zijn Diophantus van Alexandrië (ca. 250 A.D.) die het
probleem voorbereidde, Pierre de Femiat (1601-1665) die het probleem formuleerde (en
beweerde dat hij een bewijs had, dit niet opschreef en er nooit meer op terugkwam) en
André Wiles (1953- ), die na 7 jaren eenzame worsteling het bewijs in zijn definitieve vonn
uiteindelijk in 1994 gereed had, waama publicatie in 1995 volgde.
Daarnaast zijn er in de loop van de 357 jaren waarin het probleem op een oplossing
wachtte, taUoze grote en minder grote wiskundigen geweest die zich emiee bezighielden
en ook waardevolle bijdragen gaven, maar de uiteindelijke oplossing kwam uit een totaal
onveroachte hoek en zelfs als een 'bijproducf van een totaal andere theorie.
Over het leven van Diophantus is eigenlijk niet veel meer bekend dan dat hij (vennoedelijk) ca. 250 A D . werkte i n Aexandrië en dat hij de auteur is van de Arithmetica, een werk
over getaUentheorie en algebra in (volgens het voowoord) 13 delen, waaivan slechts de eerste zes bewaard zijn gebleven, een veizameliiig van 189 vraagstukken met oplossingen.
In 1621 publiceerde Bachet de Mézériae daaivan de Griekse tekst met een Latijnse vertaling en deze werd de inspkatiebron voor Pierre de Fermat, raadsheer bij de rechtbank in
Toulouse en commissaris voor de vcKoekschriften en als zodanig de schakel tussen
Toulouse en Parijs, waar hij waarschijnlijk nooit is geweest.
Ofschoon hij geen grote reputatie had als jurist, steeg hij toch hoog op de ambtelijke ladder. Daarnaast was hij geen onverdienstelijke classicus, vooral echter was hij een brilliant
wiskundige, die niet alleen naam maakte met het naar hem genoemde probleem, maar ook
zeer grote mathematische ontdekkingen op zijn naam heeft staan: onafliankelijk van
Descartes creëerde hij de analytische meetkunde, legde mede de gi-ondslag voor de differentiaalrekening, was in staat maxima en minima te berekenen, droeg bij aan de bereke-

Diligenlia

41

ning van oppewlakten en legde ook de gi-ondslag voor de waarschijnlijkheidsrekenmg.
Hierbij zij opgemerlct dat Fermat een belangrijke bron van inspiratie had in de reconstructie van wiskundige werken uit de Griekse Oudheid,
Helaas publiceerde hij niets in druk hij schreef alleen brieven, vooral naar de Parijse kring
van wiskundigen rondom Père Marin Mersenne (1588-1648), die dan weer voor verdere
verspreiding zorgde.
Zijn vondsten deelde hij veelal zonder bewijs mee. A l zijn stellingen bleken achteraf juist,
maar de onderhavige 'Laatste Stelling' (vandaar de naam) bood 358 jaren hardnekkig weerstand.
Na zijn dood publiceerde zijn zoon Clément- Samuel al het werk van zijn vader in druk
daaronder ook zijn werkexemplaar van de Arithmetica met Fermat's persoonlijke aantekeningen.
De beroemdste daaivan, die hier centraal staat, is de opmerking bij het vraagstuk waarm
Diophantus het getal 16 schrijft als de som van twee rationale kwadraten. Fermat schrijft
naar aanleiding daamn, in 1637, in de kantlijn (in het Latijn):
Hel is echter lüet mogelijk een derdemacht te splitsen in twee derdemachten of een vierdemacht
in twee vierdemachten en in het algemeen een macht hoger dan de vierde te splitsen in hvee
sooHgeliJke machten. Hieivan heb ik een werkelijk bijzonder wonderbaarlijk bewijs ontdekt,
maar de marge is te klein om dit te bevatten.
Het is merkwaardig dat hij nooit op dit ondeiwerp is teraggekomen. Vennoedelijk was zijn
bewijs incorrect en heeft hij dit ingezien en er maar verder over gezwegen. Deze kanttekening heeft echter wel enomie gevolgen gehad voor de ontwikkeling van de wiskunde!
Overigens heeft het werk van Fermat lange tijd weinig aandacht gehad, totdat Euler (1707¬
1783) het oppakte en het in de belangsteUing bracht.
Aan het (vooriopige?) einde van de serie pogingen dit probleem de baas te worden (zie
paragraaf 6 en 7) staat de Engelsman André Wiles, geboren in 1953 m M ü t o n Road bij
Cambridge (UK), die al vanaf zijn tiende jaar door dit probleem werd gefascmeerd en de
oplossing zou geven. Via een bibliotheekboek was hij in aanrakmg gekomen met het probleem.
Na zijn BA-studie i n Oxford deed hij zijn promotieondeizoek onder leiding van prof
Coates i n Cambridge. Het ondeiwerp van zijn dissertatie was niet het probleem van
Fermat, immers de kans op enig succces daarbij was te gering. WUes sloot zich aan bij het
lopende ondei-zoek van Coates op het gebied van elliptische functies en het is buitengewoon opmerkelijk dat hij zijn oplossing van het probleem van Femiat uiteindelijk bmnen
deze theorie zou ontdekken!
Kort na zijn promotie in 1980 werd hij hoogleraar in Princeton. Nadat hij in 1986 kennis
genomen had van het TSW-vermoeden (zie paragi-aaf 7) besloot hij zich geheel, i n vrijwel
volkomen isolement, daaraan te wijden daar dft de mogelijkheid inhield de Laatste Stelling
van Fermat te bewijzen.
Een groot deel van die tijd bracht hij door in Oxford. Op 23 juni 1993 hield hij zijn
befaamde rede in het Isaac Newton Institute i n Cambridge, die uitliep op een bewijs van
FLT Helaas werd daarin door Katz een fout ontdekt die hij echter na verbeten strijd en
o.a. met hulp van zijn vriend Taylor, wist te hersteUen zodat hij op 19 september 1994 het
bewijs rond had.
Hierop volgde een periode waarin dit bewijs door een keur van streng geselecteerde, hoog
gespecialiseerde mathematici aan een nauwkeurig ondeizoek werd ondeiworpen en correct bevonden.
Publicatie van het 130 pagina's teUende artikel had plaats in het mei-nummer van de
Annals of Mathematics in 1995 onder de titel
Modular elliptic ciiives and Fermat's Last Tlieorem.
Het is van een dergelijke diepzinnigheid en eist zoveel speciahstische kennis dat het althans op dit ogenblik- vermoedelijk slechts weinig wiskundigen in de wereld gegeven is
dit te doorgronden; men schat dit aantal op maximaal 200.
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3. Een voor de hand hggende vraag is: hoe Iwam men tot dit probleem?
Het is onmiddellijk duidelijk dat het gaat om een generalisatie van een soortgelijk probleem met n = 2, d. w. z,: los op (met gehele x, y en z):
+ y- = t}.
Dit probleem boeide de wiskundigen al vanaf de Babylonische tijd, getuige een kleitablet
(Plimpton 322) dat gedateerd wordt tussen 1900 en 1600 v C.
Het is eenvoudig m te zien dat deze vergelijking oneindig veel oplossingen heeft. Daartoe
schrijven we achtereenvolgens aUe kwadraten van de gehele getaUen op:
1
4
9
16
25
36
49
64
81
100
(*)
en bezien we de opvolgende verschUlen:
3
5
7
9
11
13
15
17
19
(**)
Deze blijken de rij van aUe oneven getaUen te vormen, hetgeen duidelijk is, want twee algemene, opvolgende termen van de rij (*) zijn m^ en (m+ 1)^; hun verschU is dus (2m + 1) en
dat is juist de overeenkomstige term van de rij (**). In de rij (**) komen aWe oneven getallen voor, dus ook aUe oneven hmdraten.
Elk oneven kwadraat, zeg k-, is dus het verschU van twee opvolgende kwadraten m^ en n\
Er zijn dus oneindig veel drietaUen k m, n zodat
k^ = n^ - m^ dus ook oneindig veel zodanig dat k^ + m^ = tf.
Bij een gegeven k zijn m en n gemakkelijk te vinden.
Voorbeeld: neem k = 35, dan geldt
35^ = (m + 1)^ = 2m + 1.
dus
1225 = 2m + 1
zodat
m = 612,
hetgeen leidt tot
35' = 613' - 612' oftewel 613' = 35' + 612'.
De gestelde vergelijkuig heeft dus inderdaad oneindig veel oplossingen, maar zijn dit aUe
oplossingen en: hoe bepaalt men die?
Dit was reeds in de Griekse Oudheid bekend; men vindt een (meetkundige) oplossing bij
Euchdes (Elementa I I , 28). Het resultaat luidt:
Indien m en n gehele getaUen zijn, waarbij geldt m > n > O, terwijl zij geen gemeenschappelijke factor hebben en ook niet beide oneven zijn, dan is het drietal (x, y, z) met
X = m ' - n'
y = 2mn
z = m ' + n'
een primitieve oplossing van de vergelijking x' + y' = z' en omgekeerd iedere primitieve
oplossing heeft deze gedaante.
Het eerste gedeelte van deze bewering is triviaal: vul maar in. Het omgekeerde, dat elke primitieve oplossing deze gedaante heeft, is minder triviaal en kost meer werk Men vindt
dit bewijs in elk elementak boek over getallentheorie. Essentieel daarbij is de eenduidige
ontbinding van natuurlijke getallen in priemfactoren.
Een voorbeeld; neem m = 5 en n = 4, dan geldt
x = 25-16=9;
y = 2.5.4 =40;
z = 25 + 16 = 41.
en, inderdaad
9' + 40' = 81 + 1600 = 1681 = 41'.
Een fraaie methode, gemakkelijk te onthouden, maar met behulp van complexe getaUen
en dus met verdergaande theorie, is de volgende:
Ontbind hnks en rechts in complexe getallen van de gedaante a + bi waarbij geldt i ' = -1.
Dan volgt uft
x' + y' = z'
dat
(x + yi)(x -yi) =p' q' t'
waarin p, q, t de (complexe) priemfactoren zijn van z (niet noodzakelijk verschUlend).
Men kan aantonen dat x + yi en x - yi geen (complexe) factoren gemeen hebben en dus
zijn X +yi en x - yi elk het kwadraat van een complex getal op grond van de eenduidigheid
van de ontbinding i n complexe priemfactoren. D f t laatste is cruciaal en het niet onder-
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kennen daaivan zou later tot grote misvattingen leiden*).
dus bijv
X + yi = d' = (m + ni)' = m ' + 2mni - n',
zodat
X + yi = m ' - n ' + 2mni
en dus
x = m ' - n';
y = 2mn
maar
z' = x' +y'
dus
z'= (m' - n')-' + 4m'n' = (m' + n')'
zodat
z = m ' + n'.
Elke eventuele oplossing moet dus de gedaante hebben
(m' - n', 2mn, m ' + n')
en het is duidelijk dat elk drietal van deze gedaante mderdaad voldoet.
4. Diophantus van Alexandrië komt in het beeld door het stellen van een zeer concrete
vraag in Aiithmetica, n , 8.: een gegeven kwadraat (i.e. 16) te schrijven als de som van twee
kwadraten. Blijkbaar bedoelde hij een sphtsing van een geheel kwadraat in de som van
twee rationale kwadraten; hij zegt dit niet, maar het blijkt uit zijn voorbeeld.
Hij gaat dan als volgt verder (wij zullen grotendeels onze notatie gebruiken, al is de zijne
zeer interessant):
'Laat de opgave zijn 16 te verdelen in twee kwadraten.
Stel het ene deel x', dan is het andere deel dus 16 - x' en er moet gelden:
16 - x' is een kwadraat.
Ik vorm het vierkant van een willekeurig veelvoud van x venninderd met de zijde (= wortel) van 16. Laat dit zijn 2x - 4.
Het kwadraat hiervan is 4x' - 16x + 16. Dit is gelijk aan 16 - x', dus 5x' = 16x en dus x = y
Het ene deel is dus ~
en het andere ^
kwadraat'.
Eerst even onze strakke wijze van noteren:
X' + (2x - 4)' = 16
x' +4x' -16x+ 16 = 16
5x' - 16x = O
X= y
met als resultaat

(y )

, waarvan de som 16 is en elk deel is een

( X = O laat hij buiten beschouwing),
+( y )

=16.

De achtergrond van deze oplossing is zeer essentieel. I n de keuze van 2x - 4 is 4 bepaald
als wortel van 16 (om in de vergelijking de bekende term tot nul te reduceren en dus de
ontbinding mogelijk te maken). Wij zouden het 'willekeurige veelvoud 2x' voorstellen door
tx (t rationaal) en vinden dan als algemene oplossing voor de gezochte delen: x' en
(tx - 4)1
Dit geeft
x' + (tx - 4)' = 1 6
dus
(t'+l)x=8t

Door t alle reële waarden te laten doodopen vinden we alle reële oplossingen, maar mdien
we t alle rationale getallen laten doodopen vinden we, met behulp van dé oplossing x = O,

*) N.B.: 6 = 2.3 = (1 + 51) (1 - 51) en toch kan men bewijzen dat ahe factoren priem zijn in
het systeem van de getallen (a + bi) met gehele a en b.
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y = 4, alle rationale oplossingen van deze zgn. Diophantische vergelijking.
Dit zijn er oneindig veel, maar vooi-waarde is wel dat er minstens één rationale oplossing
is (i.e. liet paar met x = O en y = -4). Dit is niet altijd het geval; zo heeft bijvoorbeeld de vergelijking x' + y' = 3 geen enkele rationale oplossing.
We kunnen onze oplossmg meetkundig interpreteren: x' + y-' = 16 is de vergehjking van de
cirkel met middelpunt O (O, 0) en met straal 4. Alle punten hierop, met rationale coördinaten X en y, zijn te beschrijven door te steUen
^ - t' + 1 ' y " f + 1 '
waarbij t alle rationale getaUen doorloopt.
We zeggen dan dat dit een parametrisering is van deze cirkel d.m.v. rationale functies van
de parameter t. Met een rationale functie van t bedoelen we in het algemeen een functie
die het quotiënt is van twee veeltermen m t.
Meetkundig gesproken gaat het hier om het snijpunt van een rechte door het punt
(O, -4) met deze cirkel, d.w. z. de rechte met vergelijkuig y = tx - 4. (zie Fig. I)

Fig. I.

Men kan deze cirkel ook paraiiietriseren met goniometnsche functie en wel door te
stellen
x = 4 cos oc, y = 4 sin a,
met variabele a (O < a < 2n) immers x' + y' = 16 cos'a + 16 sin' a = 16.
Aangezien het gaat om rationale oplossingen, is het is duidelijk dat men dft probleem kan
reduceren tot, de cirkel met de vergelijking x' + y' = 1, door te delen door 16.
We kunnen dit meetkundige beeld aanhouden bij de oplossing van de 'hogere' Fermat- vergelijkingen X' + y = 1. Het is niet zo moeUijk om in te zien dat bij even n (> 4) krommen
van de gedaante I I behoren, die voor grotere n steeds meer op een vierkant gaan lijken en
voor oneven n (> 3) krommen van de gedaante I I I , die ook steeds 'hoekiger' worden bij
toenemende n.
Y

Y

(0.1)

(0,1)

f
(-1.0)

(1,0)

(1,0)
X

X

\

j
(0,-1)

Fig. II

Fig. III
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Hiei-voor zijn echter niet zulice fraaie parametriseringen mogelijlc.
We vernielden hier dat Diophantus (Lib. IV, 24.) op uiterst slmime manier de algemene
oplossing met rationale getallen van de derde-graadsvergelijking x' - x = y(6 - y) wist te
vinden, ook weer uitgaande van een bekende oplossing nl. x = -1, y = O en een slimme
keuze van de lijn door het rationale punt (-1, 0) op de kromme die voorgesteld wordt door
deze vergelijkuig.
D i t brengt de vraag naar voren om bij een willekeurige gegeven Diophantische vergelijking een parametrisering te vinden.
Hierbij zuUen we met een Diophantische vergelijking een vergelijking bedoelen, waaivan
het Imkeriid (indien op nul herieid) een veelterm is met gehele coëflTiciënten in één of
meer onbekenden x, y, z....
De Femiatvergelijkingen zijn daaivan voorbeelden; een veel voorkomend voorbeeld is ook
f = x^ + bx' + cx + d en het gaat daarbij steeds om rationale oplossingen.
Als we ons beperken tot functies van twee variabelen, x en y, dan verstaan we onder een
parametrisering van zo'n vergelijkuig het bepalen van twee functies, zeg f e n g, van t zodat
men alle waarden van x en y (dus aUe punten op de bijbehorende ki'omme) kan beschrijven door X = f(t) en y = g(t) indien we geschikte waarden aan t toekenen. D i t mogen ook
complexe waarden zijn. De uitbreiding tot meer variabelen spreekt voor zich.
We zagen zojuist een voorbeeld van rationale parametrisering, maar voor de meeste andere Diophantische vergelijkingen is geen parametrisering mogelijk
Voor een beperkte klasse echter wel: de vergelijkingen van de zojuist genoemde gedaante
y-' = x^ +ax' + bx + c. Dit lukt echter niet met rationale functies, wel met zgn. elliptische functies.
Op deze functies kunnen we hier niet nader ingaan; we merken slechts op dat het generahsaties zijn van de sinus- en de cosinusfunctie en dat voorbeelden van deze functies o.a.
voorkomen bij het bepalen van de omtrek van een ellips, vandaar de naam. Het zijn functies van complexe variabelen.
Vergelijkingen die zich laten parametriseren d.m.v elliptische functies noemen we elliptische vergelijkingen. De bijbehorende krommen noemen we eUiptische krommen. De vergelijking y' = x' + ax' + bx + c (met nog de vooiwaarde dat het rechterhd drie verschillende nulpunten heeft) is daaivan een voorbeeld.
Deze blijken in het verband van dit artikel een voorname rol spelen, aangezien het bewijs
van FLT uit deze hoek komt.
5. N u eerst iets over de periode tussen Feimat en Wiles, de moeizame strijd om de priemexponenten.
Het duurde tot 1753 voordat Euler het geval p = 3 bewees. Tussen 1825 en 1847 bewezen
Dirichlet en Legendre FLT voor p = 5 en Lebesgues behandelde p = 7, we zijn dan circa
100 jaren verder! De vrouwelijke wiskundige Sophie Germain behandelde aUe prieme p
waaivoor ook 2p+ 1 priem is en wel aheen voor het als Case I aangeduide geval, d.w. z.
het geval waarin p niet deelbaar is op het product abc van de mogelijke oplossing. Het
andere geval, waarin een van de componenten van de oplossing deelbaar is door p, zou
als Case I I door de wereld gaan.
In 1847 leek het erop of het doel bereikt was door de oplossing die Lamé aandroeg. Helaas
bleek zijn bewijs een fundamentele fout te bevatten doordat Lamé aannam dat voor
bepaalde algebraische getaUen de eenduidige ontbinding i n priemfactoren zou gelden.
Deze fout bleek echter een 'schitterend ongeluk' daar de vraag wanneer zo'n eenduidige
ontbinding wel zou gelden, leidde tot de theorie van de algebraische getallen die later uitmondde i n de zgn. commutatieve algebra.
Kummer, die deze fout signaleerde, bewees dat FLT juist is voor p < 37 en in het algemeen voor een bijzonder soort priemgetallen, de zogenaamde reguliere priemgetallen; 37
is het kleinste niet reguliere priemgetal.
I n 1926 bewijst Vandiver FLT voor p < 157 Een uitgebreider overzicht van de vorderingen
vindt men in Lit. [6] en [9].
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Hier volstaan wij met de stand van zaken in 1993, het jaar van de beroemde lezing van
WUes, weer te geven.
hikeii had al in 1953 bewezen dat, in de met Case I aangeduide situatie, de Ideinste a in
een eventuele oplossing (a, b, c) minstens 7,8x10" cijfers zou teUen. Rekent men op een
ruimte van 0.5 cm om een cijfer op te schrijven, dan zou a ongeveer de lengte hebben van
de afstand van de aarde tot de dichtstbijzijnde ster Proxima Centauri die 4,3 hchtjaren van
ons veiwijderd is; de bijbehorende p is gi-oter dan 1,56x10".
In 1993 waren deze getaUen voor Case I I resp. p > 4x10' en a met meer dan 7x10' cijfers,
dus met minstens de bescheiden lengte van 350 km.
Hoe indrakwekkend het werk van de betrokken computers ook is, het bewijs van FLT was
er niet mee geleverd: dit zou op louter theoretische argumenten gebaseerd worden.
Overigens zij opgemerkt dat Terjanian in 1977 het Case I-geval voor aUe even exponenten
had bewezen.
Een belangrijke stap in de theorie was in 1983 het bewijs door Fallings van het vermoeden van MordeU uit 1922 dat voor exponent n > 4 het aantal oplossingen eindig is, maar
het uiteindelijke bewijs is hieivan geen voortzetting.
9. Reeds eerder is erop gewezen dat er geen sprake kan zijn van een behandelmg van het
bewijs van WUes.
Toch is het mogelijk een indicatie te geven van de kern ervan.
Stel dat de vergelijking
X" + y" = z"
(n a 3)
een geheeltaUige oplossing (a, b, c) heeft, dus dat er gehele getaUen a, b, c zijn, zodanig
dat
a" + b" = c".
Stel even a" = A, b° = B (A en B hebben dan dus wel een bijzondere eigenschap: zij zijn
n-de machten en hun som is weer een n-de macht) en beschouw de vergelijking (de zogenaamde vergelijking van Frey)
y-' = x(x - A)( X + B).
D i t is een elliptische vergelijking en dus parametriseerbaar met behulp van elliptische
functies.
Deze vergelijking zou volgens een uitermate diepzinnige theorie een bepaalde eigenschap
moeten bezitten (zie hierna), maar blijkt deze juist niet te bezitten voor deze bijzondere A
enB.
Conclusie:
deze A en B bestaan dus niet,
en de vergelijking
X" + y = z«
heeft dus geen geheeltaUige oplossing.
10. Voor een nadere toelichting op paragraaf 9 gaan we terug in de geschiedenis naar het
zgn. Taniyama-Shimura-Weil-vermoeden (TSW), uitgesproken i n 1965 door Yutaka
Taniyama (1927 - 1958), Goro Shimura (1928) en André WeU (1906 - 1998).
D i t luidt als volgt:
Iedere elliptische ki'omme (met rationale coëfilciënteii) is te parametriseren d.m.v. een
andere soort functies, de zgn. modulaire functies.
Hierbij is een modulaire functie een functie F van een complexe variabele z met de eigenschap dat
. az + b .
waarbij a, b, c, d geheel zijn, met ad - bc = ±1.
Deze functies vertonen veel symmetrie, meer dan bijvoorbeeld de sinus- functie.
Hiermee bedoelen we het volgende: steUen we de sinusfunctie voor door fl(z), dus f(z) =
sin(z), dan is bekend dat f(z +2n) = f(z). We zeggen dan dat deze functie ftz) invariant is
onder de transformatie die z overvoert in z + 2n, d.w.z. de bekende grafiek herhaalt zich.
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Modulaire functies zijn invariant onder veel meer transformaties, namelijk die, waarbij z
wordt veivangen door

^
CZ

T"

, met gehele a, b, c en d en ad - bc = ± 1.
Q

Dit bedoelen we als we zeggen dat zij meer symmetrie vertonen.
Zo zou men dus ook de vergelijking van Frey moeten kunnen parametriseren met behulp
van modulaire functies.
In 1986 leidde Ribet af dat men de vergelijking van Frey echter niet op deze wijze kan parametriseren indien TSW waar is. I n dit geval bestaat deze vergelijkuig dus niet en dus
bestaan ook de veronderstelde a, b en c niet.
Het probleem was dus herleid tot het TSW-vermoeden, althans tot een beperkte versie
daarvan die voldoende was voor het doel. Ook hierop kunnen wij niet nader ingaan.
Aan dit vermoeden, dat dus behoorde tot het gebied van de eUiptische krommen, heeft
WUes gedurende zeven jaren al zijn aandacht besteed omdat hier de mogelijkheid lag om
Fermafs Laatste Stelling te bewijzen.
In 1993 meent hij daarin geslaagd te zijn en op 23 juni 1993 houdt hij zijn beroemde
lezing m Cambridge, waarin hij zijn bewijs geeft van het deel van het TSW-vermoeden dat
hij nodig had. Helaas bevatte dit bewijs een fout die door zijn coUega Katz werd ontdekt.
Onverdroten zet Wiles zich aan het hersteUen van deze fout, hetgeen hem op 19 september 1994 gelukte, waardoor na 357 jaren het vermoeden van Feimat bewezen was.
11. Een vraag die zich vanzelf opdringt is 'kan het niet eenvoudiger?' Voorlopig blijkbaar
niet, al is het probleem zelf zo simpel te fomiuleren, maar dat geldt voor zoveel getaUentheoretische problemen: het probleem is voor iedereen begrijpelijk, de oplossing is onvindbaar
I n dit verband zij de uitspraak van Leopold Kronecker (1821 - 1891) aangehaald:
Die ganzen Zahlen hat der Hebe Gott gemacht, alles andere ist Menschetxwerk
Een ander voorbeeld van een eenvoudig te formuleren stelling is het nog onbewezen
vermoeden van Goldbach (1690 - 1764):
'Ieder even getal (?= 2) is de som van twee priemgetaUen, maar ook het verschU van twee
priemgetallen'.
Een andere vraag 'zijn er oneindig veel priemgetaltweelingen, d.w.z. paren priemgetaUen
die slechts 2 verschülen?'.
Ook hiervan van is nog steeds geen bewijs gevonden.
Met betrekking tot de SteUing van Fermat vennelden we hier nog dat sinds een aantal jaren
een andere benadering wordt geprobeerd en wel met het zgn. ABC- vermoeden van
Oesterlee en Masser uit 1985.
D i t vermoeden kan als volgt geformuleerd worden, maar daarvoor eerst nog een definitie.
Laat A een natuuriijk getal zijn dat het product is van machten van de onderling verschillende priemgetaUen P|, P 2 , . . . PnMen definieert dan het van A afhankelijke getal N(A) als volgt:
N(A) = Pl P 2 . . . p„.
N(A) is dus het product van alle priemfactoren van A, maar dan elk in de eerste macht.
Voorbeelden:
A = 8 = 2^ dan N(A) = 2,
A = 84= 2'.3.7, dan N(A) = 2.3.7 = 42.
Direct duidelijk is:
N(ABC) s ABC
en
N(A)N(B) = N(AB)
als A en B geen factor gemeen hebben.
Het ABC- vermoeden (voor exponent 2) luidt nu als volgt:
Als
en
dan geldt

A+B= C
A en B hebben geen factor gemeen
C < [N(ABC)]l
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en we zien
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4 + 1 1 = 15
A = 4 = y , B = 11, C = 15 = 3.5
N(ABC) = N(2'. 11.3.5) = 2.11.3.5 = 330
15 < 330', dus C < 1N(ABC)P.

Als A en B een factor gemeen hebben dan geldt de stelling zeker niet, want dan kan men
met weinig verschillende priemfactoren in A en B een zeer grote C construeren.
Voorbeeld:
A = 32, B = 64, dus C = 96.
Er geldt dan
ABC = 2'. 2'. 2'.3 = 2".3
N(ABC) = 2.3 = 6 en
dus
C = 96 > 6' = N(ABC)'.
Het verband met de Laatste Stellmg van Fermat wordt gelegd door de
Stelling:
Indien het ABC-vermoeden waar is, dan behoeven we Fermat slechts voor
n = 3, 4 en 5 te bewijzen!
Bewijs:
Stel
a" + b" = c",
met a en b onderling ondeelbaar en O < a < b < c.
Stelt men nu A = a", B = b" en C = c", dan geeft het A,B,C-vemioeden
c« < [N(a"b"c")F = [N(abc)l' s (abc)' < c'
dus
n s 6,
maar we mogen ons beperken tot 4 en priemgetallen, dus het gaat nog slechts
om de exponenten n= 3, n= 4 en n= 5.
Voor deze gevaUen is de stelling reeds bewezen, dus dan zouden we klaar zijn.
Het zal duidelijk zijn dat het bewijs van het ABC-vermoeden dus wel heel
moeUijk zal zijn!
Het probleem vraagt niet alleen om andere oplossingen, maar is ook op vele wijze generaUseerd. Allereerst: los op x"' + y = z\ met natuurlijk x, y, z en m, n, k en, nog erger,
Ax" + By" = Cz'. I n Lit. [9] vindt men hierover meer
In het verieden is ook de moeilijke vraag gesteld op hoeveel manieren een wUlekeurig
natuuriijk getal geschreven kan worden als de som van kwadraten of hogere machten van
natuurlijke getaUen. Het is duidehjk dat het aantal problemen dat geformuleerd kan worden, onbegrensd is.
12. Tenslotte dit: een vraag die onherroepelijk gesteld wordt is deze: Wat heb je eraan?
Deze vraag is volkomen legitiem en mag niet afgedaan worden op de manier waarop een mij
bekende wiskundeleraar zich m voorkomende gevaUen eivan afmaakte met het antwoord:
'Jongetje, als je dit vraagt, dan heb je er inderdaad niets aan'.
Deze vraag verdient wel degelijk een antwoord.
Om te beginnen kan men eenvoudigweg zo hevig geïnteresseerd zijn in, ja bezeten zijn van,
een probleem, zoals WUes, dat dit het gehele leven gaat beheersen, zonder dat men zich
deze vraag stelt en dat is op zich al voldoende rechtvaardiging.
Het probleem is wel geïsoleerd genoemd o.a. door een van de aUergrootste wiskundigen,
C F Gauss (1777 -1855), maar daar kan men toch wel iets tegenover steUen.
Voor de oplossing eivan kwamen immers de meest uiteenlopende gebieden van de wiskunde aan de orde en dat brengt mij tot wat men tegenwoordig bij een proces de 'spin-off
noemt en die is enorm.
Allereerst zijn daar de methoden die bij de oplossing ontwikkeld zijn, ik noem slechts de
eerder vermelde descente infinie, die aan het begin staat maar dat is er slechts één, de
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theorie van de algebraische ki-ommen, de eUiptische en modulane functies, de algebra en
de algebraische meetkunde zijn er vol van.
Ook op het gebied van computeiprogi-amma's bij het zoeken naar voorbeelden en tegenvoorbeelden, zijn huzarenstukjes uitgehaald, al is het uiteindelijke bewijs zonder computer geleverd.
Dan moeten ook de fouten vermeld worden die gemaakt werden en die bij de pogingen
tot reparatie aanleiding gaven tot enorme theorieën die geheel onafliankelijk van het oorspronkelijke probleem van grote waarde bleken te zijn.
Hier noem ik als voorbeeld de eerder genoemde theorie van de algebraische getaUen,
waaruit later de zgn. commutatieve algebra ontstond.
Kortom, het probleem als geheel bleek uitermate vruchtbaar en de poguigeii om het
anders en wellicht korter te bewijzen zullen nog lang wiskundigen aanzetten tot intensief
ondei-zoek en daarom gaat het uiteindelijk in de wiskunde.
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D E 0 R E S U N D VASEE OEVERVERBINDING
TUNNEL ONDER D E D R O G D E N
door
ir. W.P.S. Janssen

l n november van dit jaar zal de laatste beton voor de tunnelelementen van de Drogden
tunnel, onderdeel van de 0resund vaste oeveiverbinding worden gestort. Hiermee wordt
een belangrijke mijlpaal bereikt in de realisering van dit deel van de oeveiverbinding die
voor het eerst het vaste land van Zweden en Denemarken met elkaar zal verbinden. Bij het
ontwerp en de bouw van de 16 km lange oeveiverbmding zijn vanaf het begin Nederiandse
adviseurs, aannemers en leveranciers betrokken. Met name voor het ontwerp van werelds
langste afgezonken betonnen tunnel is de Nederiandse mbreng bepalend geweest. Tunnel
Engineering Consultants (TEC) is vanaf het begm, i n 1993 betrokken bij het project. TEC
heeft voor het project een samenwerking met de Bouwdienst Rijkswaterstaat afdeling tunnelbouw. De i n Nederiand in de afgelopen 50 jaren bij meer dan 25 afgezonken tunnels
opgedane eivaring is op deze wijze m het project ingebracht I n de afgelopen jaren is m
het kader van de privatisering van overheidsdiensten de bij deze diensten aanwezige
kennis overgedragen aan het bedrijfsleven. D i t geldt ook voor de bij de Rijkswaterstaat
aanwezige kennis op het gebied van tunnelbouw. Een van de doelstellingen van de privatisering is het verbeteren van de concurrentiepositie van het Nederiandse bedrijfsleven in
het buitenland. D i t project is hier een geslaagd voorbeeld van.
De oeveiverbinding zal in j u h 2000 in gebruik genomen worden.
Tunnel Engineering Consultants
Tunnel Engineering Consultants (TEC) is een vennootschap onder fmna tussen drie toonaangevende Nederiandse adviesbureaus: D H V MUieu en Infrastructuur, Witteveen en Bos
Ingenieursbureau en HASKDNING higenieurs- en Architectenbureau. Het samenwerkingsverband is opgericht in 1988 en heeft als doelstelhng gezaiiieiUijk de advisering te verzorgen op het gebied van het ondergrondse bouwen. I n zijn tienjarig bestaan is TEC
betrokken geweest bij een groot aantal tunnelprojecten m binnen- en buitenland.
Voorbeelden hieivan zijn o.a. de Noordtunnel, de Wijkertuiinel, de Calandtunnel,
Schipholtunnel, de tunnel onder de Kaagbaan op Schiphol, Medwaytunnel, Maliakos Gulf
Crossing en de 0resund L i n k
Voor de 0resund Link is TEC een van de partners in een internationaal samenwerkingsverband genaamd: 0resund Link Consultants (0LC). D i t samenwerkingsverband bestaat
verder uit Rambfll uit Denemarken, het Zweedse Scandiaconsult en de Engelse consultant
Sir Wilham Halcrow & partners. 0 L C wordt voor de vormgeving ondersteund door Dissing
+ Weftling, architects uit Denemarken. Het samenwerkingsverband is in het vooijaar van

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 77. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde 'DUigentia' te 's-Gravenhage op 30 november 1998.
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1993 geselecteerd als adviseur van de opdrachtgever belast met het ontwerp, de begeleiding van de aanbesteding, de duectievoering en het toezicht op de uitvoering van de verbindmg. De selectie vond plaats na een aanbestedmg waaivoor een zestal combinaties van
intemationale adviesbureaus na een voorafgaande prelcwalificatie waren uitgenodigd.
Naast de fuianciële aanbieding is bij de selectie rekening gehouden met de Icwaliteit van
een in te dienen ontwerp. D i t ontwerp bestond uit twee delen; een ontwerp, gebaseerd op
een door de opdrachtgever vastgesteld tracé en lay-out van de verbuidhig en een alternatief ontwerp. Voor het alternatief was er nagenoeg volledige ontwerp vrijheid. Met name het
alternatieve ontwerp diende te voomen in een beperking van de milieu-effecten van de
bouw i n termen van verminderde waterdoorstroiiiing en nadelige milieugevolgen veroorzaakt door het baggeiwerk
Binnen 0 L C is TEC hoofdzakelijk betrolden bij de afgezonken tunnel onder de Drogden.
Dit artikel behandelt dan ook voornamelijk dit gedeelte van de verbinding. Bij dit gedeelte van de verbinding is de Nederiandse betrokkenheid het gi'ootst.
Het project
In maart 1991 hebben Zweden en Denemarken een verdrag gesloten voor de reahsering
van een vaste oeveiverbinding tussen de twee landen. De verbinding moet de communicatie tussen de twee landen en .in het bijzonder tussen de steden Kopenhagen en Malmö
verbeteren en een impuls geven aan de economische en culturele samenwerking in de
regio. De verbinding zal naar veiwachting een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de
regio tot een van de belangi'ijkste economische centra i n het noordelijke deel van de
Europese Gemeenschap. De oeveiverbmding is slechts een van de verbetermgen üi de
mfrastructuur die ui deze regio worden uitgevoerd. Een betere ontsluiting van de Deense
luchthaven Kastrap en aansluitingen op
het Deense en Zweedse spoor- en autowegennet completeren de nieuwe
infrastructuur (fig. 1).
Voor de realisering en de toekomstige
exploitatie is een Zweeds-Deense onderneming, het 0resundkonsortiet opgericht. De Deense en Zweedse overheid
nemen via de staatsbedrijven A / S
0resundsforbindelsen
(Deens)
en
Svensk-Danska Broforbindelsen SVEDAB AB (Zweeds) ieder voor 50 % deel
in het 0resundskonsortiet Deze twee
bedrijven zijn op de respectievelijke
oevers verantwoordelijk voor de reahsering van de aansluitende infrastructuur
Het project wordt gefinancierd door
leningen op de internationale kapitaalmarkt. Deze worden gegarandeerd door
de beide overheden. TolheflTing moet de
inkomsten genereren voor de afbetaling
van deze leningen en de exploitatie van
de tunnel. In het kader van het programma voor ondersteuning van het Trans
European Transport Network verstrekt de
EG een subsidie van 250 miljoen DKK.
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De verbinding bestaat uit een autoweg met twee keer twee rijstroken en een spoorlijn met
dubbelspoor Het tracé van de ongeveer 16 km lange oeveiverbinding loopt van de luchthaven Kastrup in ICopenhagen naar Lernaclcen ui Zweden, ten zuiden van Malmö. Vanaf
een kunstmatig schiereiland van ongeveer 450ni lengte ter plaatse van de luchthaven,
wordt de Dr0gden gekniist met een 3,5 lan lange afgezonken tunnel. Deze eindigt op een
4,05 km lang kunstmatig eiland ten zuidwesten van het eiland Saltholm. Voor de ki'uising
van de Drfgden wordt een tunnel toegepast en geen brug ivm de aanwezigheid van de
internationale luchthaven ICastnip waaivan een van de aanvhegroutes het tracé van de
verbinding kraist. Van het oostelijke uiteinde van het kunstmatige eiland bestaat de
verbinding uit twee lage bruggen met in het midden een tuibrug over de Flinterenden en
Trindelrenden navigatiekanalen. De brag bestaat uit een onderdek voor de spoorlijn en een
bovendek voor het autoverkeer (figuur 4A). De totale lengte van de brug is 7845 ni en de
vrije dooivaarbreedte en hoogte van de tuibrug bedragen resp. 490 m en 57 m (figuur 2).
De totale investeringskosten zijn, gebaseerd op prijspeil 1990, begroot op 13,925 miljard
D K K (circa 4,1 müjard NLG).

Milieuaspecten
Een van de belangrijlcste ontwerpdoelstellingen was, de hivloed van de verbinding op het
müieu, voornamelijk veroorzaakt door de verminderde waterdoorstroming en het baggerwerk, te beperken.
In tegenstelling tot het zoute zeewater in het Kattegat is het water in de Baltische golf brak
c.q. zoet. Ter plaatse van de verbuiding bevindt zich in de 0resund een drempel die de
waterdiepte beperkt en de doorstroming van zout water beperkt. Door de drempel is er
sprake van een subtiel evenwicht i n de verticale verdeling van het zoete en zoute water Het
biologisch müieu i n de Baltische golf wordt mede hierdoor bepaald en is zeer gevoelig
voor de wateiveiversing vanuit het Kattegat.
Dertig procent van deze verversing vindt plaats door de 0resund onder invloed van wind
en atmosferische drukverschiUen. Dagelijkse getijbewegingen ontbreken üi de 0resund.
De Zweedse en Deense müieu autoriteiten zijn van oordeel dat iedere wijzigmg ui het
biologische müieu van de Baltische golf ten gevolge van de verbinding onacceptabel is. D i t
betekende dat een beperking van de doorstroming ten gevolge van de verbinding niet toegestaan was. Deze zogenaamde nuloplossing kon uiteraard slechts bereikt worden door de
verliinderde doorstroming, ontstaan door het eiland en de brugpijlers te compenseren
door extra baggeiwerk Maar de bodem van de 0resund bestaat voornamelijk uit kalksteenhoudend gesteente, waardoor tijdens het baggeren fijne kalkdeeltjes i n suspensie
komen. Deze beperken de lichttoetreding en hebben een ongunstige invloed op de onderwater flora en fauna. De niosselbanken zullen hierdoor in omvang en kwaliteit afnemen
waarmee de voedselbron voor de op het eüand Saltholm broedende vogelkolonies gevaar
loopt. Saltholm is een belangrijke foerage- en broedplaats voor diverse trekvogels en als
zodanig heeft het de status van beschermd Europees natuurgebied (figuur 3). Hierdoor
dient tevens het baggeiwerk tot een minimum te worden beperkt.
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Figuur 3

Na diverse optimalisaties van het ontwerp en hoorzittingen zijn de definitieve ontwerpeisen door de Zweedse en Deense autoriteiten vastgesteld. Deze hielden een begrenzing in
van de totale hoeveelheid baggeiwerk tot 7 miljoen m\ waaivan 2,3 miljoen m^ compensatie baggei-werk mocht zijn. Teroijl de hoeveelheid door het baggei-werk i n suspensie
gebracht materiaal niet meer mocht bedragen dan 5 % van de gebaggerde hoeveelheid. D i t
diende door metingen gecontroleerd en bewaakt te worden.
Aan deze eisen kon uiteindelijk worden voldaan door toepassing van een relatief lange tunnel van 3,5 km, wat het mogelijk maakte om het kunstmatige eiland te positioneren in de
schaduw van Saltholm, de concentratie van de verkeers- en spoorbuizen i n een dwarsdoorsnede, het onderbrengen van het baggei-werk in een separaat bestek, de bouw van het
kunstmatige eiland en schiereiland bmnen dijken die opgebouwd zijn van schoon materiaal en de toepassing van een monitoring programma voor de bewaking van de t.g.v het
baggei-werk in suspensie gebrachte materiaal.
Hmnelcontract
Het tunnelcontract omvat niet alleen de tunnel onder de Drogden maar ook de toeritten
op het schiereiland en het eiland. De belangrijkste onderdelen van de verbinding zijn
ondergebracht in een drietal hoofdcontracten: Baggei-werk en Landaanwinning, de Tunnel
en het Bniggen contract. In j u l i 1995 is het Tunnel contract voor een aanneemsom van
3,766,000,000 D K K opgedragen aan de 0resund Tunnel Contractors (0TC). 0TC is een
vennootschap onder fuma waarm N C C contractors uit Zweden, Dumez G T M uit
Franki-ijk John Laing uit Engeland, Phil & Son uit Denemarken en Boskahs Westminster
uit Nederiand participeren. De vonn van het tunnelcontract is Design and Build, wat
inhoudt dat de aannemer binnen vastgestelde functionele randvooiwaarden en eisen een
eigen ontwerp mag indienen. Als referentie en maatstaf voor de beoordeling van de aannemersontwerpen is een conceptueel ontwerp bij de aanbestedingsstukken van de tunnel
gevoegd. Voor wat betreft het definitieve werk was de aanbieding van de aannemer gebaseerd op dit conceptuele ontwerp van 0LC. In de uitvoeringsfase is dit ontwerp door de
aannemer nader uitgewerkt tot een detailontweip. Om te kunnen voldoen aan de strenge
milieu- en esthetische eisen is het conceptuele ontweip vrij ver uitgewerkt en bindend op
hoofdonderdelen, tracé, vormgeving en hoofdafmetingen.
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Hmnelconstructie
De tunneldoorsnede bestaat uit twee autoverkeerbuizen, twee enkelspoorbuizen en een
midden-tunnelkanaal. Het bovenste gedeelte van dit middentunnelkanaal doet dienst als
kabel- en leidingen koker, het middendeel heeft een ftmctie als rookvrije vluchtweg, terwijl
het onderste deel mimte biedt voor brandblusleidingen en de afvoerbuizen (figuur 4).
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Figuur 4
Het tunneldak is aan de binnenzijde bekleed met een brandwerend materiaal om de
betonconstructie te bescheimen i n geval van brand. De wanden zijn vooizien van eenvoudig te reinigen kunststof panelen geplaatst boven New Jersey profielen. I n de wanden
zijn op regelmatige afstanden hulpposten opgenomen. Deze bevatten brandblusapparaten,
telefoon en alarmknop. Teneinde de hoogte van de tunneldoorsnede zo veel mogelijk te
beperken is voor de spoorraU een vaste spoorstaaf bevestiging toegepast en zijn i n de autoverkeerbuizen de ventüatoren aangebracht i n inkassmgen in het dak De tunnelinstaUaties
en provisorische bedieningsvoorzieningen voor bediening ter plaatse zijn ondergebracht in
ondergrondse ruimten ter plaatse van de overgang van de open toeriften naar de tunnel
(figuur 5). I n normale gebruiksomstandigheden wordt de tunnel op afstand bediend.
Bediening ter plaatse blijft beperkt tot noodgevaUen en onderhoudssituaties.
De dienstengebouwen zijn aan beide zijden van de tunnel min of meer gelijk Vanaf het
diepste punt bestaan de toeritten uit een ter plaatse gestort gesloten tunnelgedeelte, het
tunneldeel met de dienstengebouwen en een open bak constructie met aan het eind hiervan een onder het grondwater gelegen open ontgraving i n een kunstmatig aangebrachte
vliesconstructie. Het afgezonken tunnelgedeelte bestaat uit 20 tunnelelementen, elk ongeveer 175 m lang. D i t resulteert in een afgezonken tunneUengte van 3510 m. Elk element
bestaat uit 8 secties die tijdens het opdrijven, transport en afzinken bij elkaar worden
gehouden door tijdelijke voorspanning. Met buiten afmetingen van 8,60 x 38,7 x 175 m
weegt een element ongeveer 54000 ton. De waterdichtheid van de voegen worden veizorgd
door injecteerbare dilatatieprofielen, GINA en Omega profielen.

Figuur 4A
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De elementen hebben geen buitenbekledhig, de waterdichtheid wordt uitsluitend door de
beton verzorgd. De elementen worden geplaatst in een vooraf gebaggerde zinksleuf en
gefundeerd op een grindbed. De tunnel ligt over de gehele lengte onder de bestaande
bodem. Op het diepste punt ongeveer 1,5 m. Een afdekkuig van rotsbloklcen moet de tunnel voldoende bescherming bieden tegen vallende ankers, zinkende schepen e.d. De diepteligging van de tunnel staat een verdieping van de vaargeul tot 10 m toe. De aannemer
voor het baggeren en de landaanwinning is de Oresund Marine Jomt Venture waarin participeren Per Aarsleff A/S (Denemarken), Ballast Nedam Dredging (Nederland) en Great
Lakes Dock & Dredging (USA).
Installaties
De tunnel is voorzien van langsventilatie. Op een aantal plaatsen m de autoverkeerstunnel
wordt permanent de zichtafstand, het CO- en NOx-gehalte gemeten. De ventilatie wordt
op basis hieivan aangestuurd. In normale gebruiksomstandigheden zorgt het verkeer zelf
voor voldoende luchtveiversing en is de ventilatie niet in gebruik. De ventilatie wordt tijdens brand tevens gebruikt om de rookverspreiding te controleren en een benadering van
de brandhaard door de brandweer mogelijk te maken. Tevens wordt de ventilatie gebruikt
om onvoUedige verbranding en daarmee de kans op een explosie te voorkomen. Naast de
vluchtdeuren zijn brandkanen aangebracht die gebruikt kunnen worden door de brandweer.
Een drainage systeem met bijbehorend pompputten en pompinstaUaties moeten naar bmnen gereden water, wanden waswater en eventueel lekwater atvoeren. De pompputten zijn
gescheiden per tunnelbuis voomen van reseivepompen, automatische werkende schuiminrichting, stanksloten en olie-afscheiders.

Figuur 5
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De stroomvooizienmg van de hele verbinding wordt verzorgd door een hoogspanningsringleiding, die zowel vanuit het Zweedse als Deense net gevoed kan worden. Alle voor een
veilig gebruik van de tunnel benodigde voorzieningen zijn aangesloten op een no-break
installatie.
De veriichting dient te aUen tijde binnen de benodigde remweg een goed zicht mogelijk
te maken. Volledig i n het ontwerp geïntegreerde daglichtroosters moeten het ongunstige
zwarte gat effect dat optreedt bij het bmnen rijden van de tunnel opheffen (figuur 5).
De vaste oeveiverbinding wordt voorzien van een verkeersmanagementsysteem dat het
autoverkeer bewaakt en alle mstallaties aanstuurt. Gegevenstransport vindt plaats via een
glasvezelkabel van en naar de centrale bedieningsruimte, gelegen bij het tolplein in
Zweden.
Uitvoeringsmethode

Figuur 6
De toeritten worden gebouwd in den droge, binnen door de baggeraannemer gemaakte
dijken, waarin een waterdichte slurry-wall is aangebracht om de bemaling zoveel mogelijk
te beperken (figuur 6). De bakconstructies worden verzekerd tegen opdrijven door de toepassing van permanente verticale groutankers. De betonwanden hebben een beperkte
hoogte wat mogelijk is door een langs de zijwanden aangebrachte vliesconstructie waarbinnen de waterstand kunstmatig door middel van een drainage op een laag peil wordt
gehandhaafd. D i t vhes is tevens aangebracht aan de uiteinden van de toeritten zodat hier
een kunstmatige polder gevormd wordt. D i t vhes bestaat voor beide toeritten uit totaal
85000 m ' LLDPE folie met een dikte van 2,0 mm, geleverd door het Nederiandse bedrijf
GENAP uit 's Heerenberg. Bij het storten van de wanden wordt de beton gekoeld om
hydratatiescheuren te voorkomen teneinde de waterdichtheid te garanderen.
De tunnelelementen worden geproduceerd in een speciaal gebouwde fabriek in Nordhavn,
ongeveer 12 km van de bouwlocatie (figuur 7). Deze bestaat uit een productiehal, een verplaatsbare sluisdeur, een schutbassin en een drijvende dokdeur Het schutbassin wordt aan
de ene zijde begrensd door de sluisdeur en aan de andere zijde door de dokdeur. Dokdeur
en sluisdeur zijn aan weerszijden van het schutbassin verbonden door een 11 ni hoge dijk
Tn de productie hal wordt de wapening geassembleerd, de bekisting aangebracht, de wapening gesteld en de beton gestort. AUe wapening wordt zoveel als mogelijk geprefabriceerd.
De elementen worden gestort in 22 m lange moten, 8 stuks per element. Na het verhar-
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den van de moot wordt deze door vijzels vooruit geduwd over vooraf gestorte glijbalken
waardoor ruimte vrijkomt voor het storten van de volgende moot. Wanneer alle acht moten
van een element gestort zijn worden deze elementen vooruit geduwd tot voorbij de sluisdeur Na de verdere afbouw van het element, bestaande uit het aanbrengen van de tijdelijke voorspanning waarmee de moten worden samengevoegd, het aanbrengen van de kopschotten en de afzinkequipement wordt de sluisdeur gesloten en het schutbassin gevuld
met water.
Na het opdrijven van de elementen kunnen deze geschut worden naar zeeniveau en na het
openen van de dokdeur worden uitgevaren naar de parkeer- of afzmklocatie. Hier worden
de 20 elementen samengesteld tot een 3510 m lange tunnel. De tunnelelementen worden
hierbij afgezonken in een vooraf gebaggerde sleuf en een op de sleufbodem aangebracht
grindbed dat met grote nauwkeurigheid wordt geplaatst volgens een door Bos Kahs
Westminster ontwikkeld systeem.
Het stort van een moot duurt 24 uur,waarbij vloeren, wanden en dak in een continue proces gestort worden onder gecontroleerde klimatologische omstandigheden. Deze stortvolgorde maakt de koeling van de gestorte beton overbodig. Hierdoor kunnen stortvoegen
worden voorkomen. Deze productiemethode wordt mogelijk gemaakt door de grote lengte van de tunnel en het rechte alignement. N ^ een leerproces is de cyclus voor de twee
productielijnen teruggebracht tot een week per moot. De totale productietijd van de elementen bedraagt 22,5 maand.
Als de tunnel onder de Drogden gereed is zal het de gi'ootste afgezonken betonnen tunnel ter wereld zijn. Deze grote lengte is een gevolg van de strenge miUeueisen betreffende
de doorstroming en de beperkingen aan de hoeveelheid baggerwerk Het rechte alignement en de grote lengte hebben het mogelijk gemaakt om de tunnelelementen op industriële wijze te produceren.
Nederlandse betrokkenheid
Bij de 0resund vaste oeververbinding is er bij aUe projectfasen van ontwerp tot oplevering
een grote Nederlandse betrokkenheid. De Nederlandse participatie in het project is hieronder weergegeven:
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Tunnel Engineering Consultants:
Als onderdeel van het samenwerldngsverband 0 L C verantwoordelijk voor het ontwerp,
aanbestedingsbegeleidmg, controle van de detailengineeiing en toezicht op de uitvoering
van het Tunnel contract en het Bagger- en Landaanwinningscontract.
Bos Kalis Westnmster:
Onderdeel van de aannemers combinatie 0TC, aannemer van het Tunnelcontract ter waarde van 3,766,000,000 D K K Binnen de aannemerscombinatie hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de natte werken.
Simtech:
Adviseur voor de 0TC als engineer voor de afzinkengineering.
Geocoiv
Onderaannemer van 0TC voor de maatvoering en plaatsbepaling van de tunnelelementen.
Genap:
Leverancier van de 85000 m ' kunststoffolie LLDPE toegepast m de kunstmatige polderconstracties van de toeritten .
Trelleborg Bakker Rubber:
Leverancier van de GINA en Omega profielen.
Vredestein:
Leverancier van de dilatatie voegbanden W9Ui.
Ballast Nedam Dredging:
Combinant in de aannemers combinatie Oresund Marine Joint Venture, aannemer van het
bagger en landaanwinningproject
CMG:
Adviseur voor systeemontwikkeling betrokken bij Informatie Technologie management en
de ontwikkeling van de software voor de tolsystemen.

O P T I S C H E INTERFEROMETRIE
door
Prof.dr ir H.J. Frankena

Inleiding
Interferentie van liclitgolven is een verschijnsel dat al chca honderdvijftig jaar gebruikt
wordt om zeer nauwkeurige metingen te veixichten. Om de werking daaivan te doorgronden is het goed om eerst de definities van de met interferentie samenhangende begrippen
nader te beschouwen.
Volgens Webster's Third New Intemational Dictionary' zijn deze de volgende:
Literfere: <MF entreferii'»to strike each other
Interference: the mutual eflect on meeting two wave trains of the same type so that:
•
such wave trains of light produce lines, bands or fringes either altemately light and dark
or variously coloured
and
such wave trains of sound produce silence, increased intensity or beats.
Hierbij zijn kanttekeningen te maken ten aanzien van enkele details. I n de eerste plaats zal
een dergelijk verschijnsel optreden indien er sprake is van een samentrefien van meer dan
twee golven van hetzelfde type. I n de tweede plaats betekent 'hetzelfde type' niet aUeen dat
er slechts interferentie optreedt tussen twee hcht- of twee geluidsgolven (en niet tussen een
hcht- en een geluidsgolf), maar ook dat deze twee golven met dezelfde ft-equentie van de
tijd afhankelijk moeten zijn, geen grote onderiinge fasesprongen mogen vertonen (hetgeen
uitgedmkt wordt met de eis dat deze golven in zekere mate coherent moeten zijn) en, i n
het geval van vectoriële verschijnselen, golffuncties moeten hebben die (op zijn minst) niet
onderhng loodrecht staan. Interessant is het ook om enkele omschrijvingen uit andere
werken te beschouwen; de Technische Winkler Prins zegt bijvoorbeeld:
Interferentie: het verschijnsel dat optreedt wanneer t^vee of meer lopende golfbewegingen
in ruimte en tijd samenvaUen totale intensiteit niet simpel de som is van de intensiteiten
van de afzonderiijke golfbewegingen
Dit sluit al direct aan bij de manier waarop interferentie waargenomen wordt: alle detectoren 'zien' aUeen maar de mtensiteit en deze grootheid zal daardoor in alle beschouwingen over interferometrie een gi-ote rol spelen. Ook is het goed om nog een toonaangevend
boek uit dit vakgebied te beschouwen; ik heb daartoe uit W.H. Steels boek 'Meiferometiy'
de volgende zin opgediept:
Interference occurs when radiation foUows more than one path from its source to the point
of detection. It may be described as local departures of the resultant intensity from the law
of addition
Hierin komt een nieuw probleem om de hoek Zoals ik al eerder opmerkte is de mate van
coherentie tussen de samenwerkende golven van belang. D i t begiip kan als volgt worden
omschreven:

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 76. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 14 december 1998.
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Coherentie: (in klassieke zin): vaste faseverhoudmg m een deel van de tijd en een deel van
de ruimte tussen twee golven of twee delen van dezelfde golf (gedeeltelijke/volmaalde
eoherentie).
N u blijkt het niet mogelijk te zijn om twee bijdragen die afkomstig zijn van onafhankelijke lichtbronnen coherent te maken. Daarom beperkt Steel zijn omschrijving tot het in de
optica/praktisch altijd aan de orde zijnde geval van twee of meer lichtbijdragen die uit
dezelfde bron komen. Bij fasesprongen, zoals die in incoherent hcht optreden, zal het
intensiteits-patroon telkens verspringen, waardoor waarneming ervan doorgaans onmogelijk wordt.
Wij gaan ons derhalve m het volgende betoog beperken tot optische opstellingen waarin
het hcht van een enkele bron wordt opgesphtst m twee of meer bijdragen die, na verschillende wegen te hebben dooriopen, weer samengebracht worden in een gebied alwaar
detectie van de totale intensiteit plaatsvindt
Historisch gezien is interferentie reeds meer dan diie eeuwen bekend.
In de tweede helft van de zeventiende eeuw trachtten Boyle, Hooke zowel als Newton reeds
een verklaring te geven voor de kleurige patronen die op dunne lagen (bijvoorbeeld olie
op water) optreden en beschreef Grimaldi het optreden van diffractiepatronen aan een
spleet. De theoriën erover leden schipbreuk op twee aspecten: die van Newton omdat
interferentie niet strookte met zijn deeltjestheorie voor licht, en die van de navolgers van
de golftheorie (Huygens) doordat deze 'uitsluitend longitudinale golven beschouwden.
Eerst i n 1802 kwam hierin een doorbraak door de experimenten van Young, die de moed
vertoonde om de theorie van Newton te verlaten en er een beter bniikbare golftheorie over
voorstelde. Na het beëindigen van het Napoleontische tijdperk namen ook de Franse
onderzoekers hiervan kennis en kwam er een werkelijke doorbraak nadat Fresnel het
begrip transversale golf invoerde.
Daama zijn er, vooral dankzij Lloyd, Fizeau en later Michelson, Fabry en Pérot, sterke ontwikkelingen naar voren gekomen die het ontstaan van de interferometrie betekenden.
Hierbij wordt de interferentie van golven gebmikt om optische opstellingen te construeren
waarmee een groot aantal verschillende grootheden nauwkeurig bepaald kunnen worden,
zoals: brekingsindices, afstanden, golflengten, vormen van oppervlakken en homogeniteiten van materialen.
Interpretatie van interferogrammen
In het geval van sinusvormige tijdafhankelijkheid is de complexe rekenwijze i n te voeren
voor de golffuncties die de velden beschrijven in de diverse takken van een interferentieopstelling. Ons beperkend tot een tweestraals-uiterferometer (zie Fig.l) is dan te schrijven
voor de totale golffunctie ter plaatse van de detector:

waarin de (complexe) grootheid

A = Ue
de golffunctie is van het veld i n een der takken ter plaatse van de bron en 0 verschU is dat
opgelopen wordt tijdens de voortplanting van de golf vanaf het betreffende bronpunt naar
het beschouwde punt op de detector
voorwerpscombinatie, lak ,

tak

Fig. 1

Ttveestraals-inteiferometer
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Hierbij is ondersteld dat er in de interferometer geen demping optreedt en en de media in
beide takken zich isotroop gedragen zodat de richtingen van de amphtude-vectoren niet
veranderen. Meestal is de hchtweg in één der takken voUedig bekend (de zogenaamde
referentietak) terwijl in de andere tak een gedeelte voorkomt waarvan de een of andere
onbekende gi-ootheid bepaald moet worden.
De intensiteit in het detectorpunt is dan:
I =

Ü*Ü*
2

+

A, V 2 R e

A

•A

In deze formule hangt aUeen cpj-cpj af van de plaats op de detector; dientengevolge is het
duidelijk dat I maxima en minima op het detectieoppeivlak zal vertonen, de interferentielijen, die te zamen het inteiferentie-patroon vormen. De eerste twee teimen geven een vaste
intensiteit over het detectie-oppervlak de achtergrond, de derde een modulatie die echter
verdwijnt indien de twee amplüude-vectoren onderhng loodrecht zijn en klein is ten
opzichte van de achtergrond voor velden die óf sterk m polarisatierichting, dan wel sterk
in grootte van de amplitudevectoren verschUlen. Als maat voor het contrast in het totale
patroon op de detector geldt de zichtbaarheid, gedefinieerd als:
y = l m ^ z l i ^

( 0 < y < l ) .

Veelal streeft men naar situaties waarin

A ~ A'
dan is

I = 2|Af [ l + cos(0, - 02 -M/^, - vaJ],
met mmima die absoluut duister zijn en een zichtbaarheid gelijk aan de eenheid. Omdat
de functie

bepalend is voor de plaats van het patroon op de detector is tevens in te zien dat gedeeltelijke of volledige incoherentie (in de tijd) van de velden problemen oplevert bij het waarnemen ervan. Dan treden er in het faseverschÜ

zodanig veel sprongen per tijdseenheid op dat van een nauwkeurig waamemen van de
vorm en plaats van het, daarmee telkens meespringend, patroon geen sprake kan zijn.
Veelal is het geoorioofd, de golfvoortplanting in de verschülende takken te beschrijven als
die van een vlakke golf waar dan de fase op oninteressante constante termen na- de
gedaante heeft van

waarin
k = ks =
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de voortplantingsvector is en r de plaatsvector. In bovenstaande formule zijn tevens ingevoerd het golfgetal K , de brekingsindex n, de eenheidsvector m de voortplantingsrichting .§
en de golflengte van het licht in vadium Xq. In een tak met een inhomogene samenstelling geldt voor de totaal opgelopen faseverandering op analoge wijze:

'O bnin
Omdat s in de richting van de hchtweg zal staan. De optische weglengte w wordt met deze
definitie in golflengten gemeten hetgeen, gezien de geringe waarde eivan voor zichtbaar
licht, de weg opent voor zeer nauwkeurige metingen.
Wij nemen nu aan dat de initiële fasen \jr constant zijn; indien ii' met de waarde 1/2 toeof afneemt (dus de optische weg een halve golflengte groter of Ideiner wordt) komt er juist
een maxhnum op de plaats waar eerst een mmmium was en andersom. Daarbij merken
wij nog op dat de brekingsindex normaliter tussen 1 en 2,5 ligt, zodat zo'n toe- of afname
overeenkomt met zeer kleine weglengte-veranderingen. Met een geoefend oog kan men
ook klemere verschuivingen, bijvoorbeeld tot 1/10 lijnafstand, nog waarnemen en aldus
zonder veel hulpmiddelen wegveranderingen van enkele tientallen nanometers bepalen.
Een veelgebruikt voorbeeld van een dergelijke interpolatie treedt op bij de bepaling van
de vormnauwkeurigheid van optische oppeivlakken met behulp van een proefglas. Daarbij
wordt het proefglas met de goede zijde op het te testen oppeivlak gelegd; door de altijd
aanwezige stofdeeltjes ontstaat dan een wigvormige luchtspleet tussen beide oppeivlakken
(zie Eig.2). Door interferentie tussen de twee bijdragen die ontstaan doordat van boven
opvallend licht zowel aan de onderkant van het proiefglas, als aan de bovenkant van het
te testen voorwerp teruggekaatst wordt, zal een waarnemer boven de opstelling een patroon
zien. Indien deze oppeivlakken exact dezelfde vorm hebben zal dit patroon uit rechte,
evenwijdige lijnen bestaan.

te testen oppervlak

Stof-

deeltje

Flg.2 Proefglas voor
het testen van de
vorm van een
optisch oppeivlak

Bij afwijkingen in de vorm van de twee oppeivlakken worden deze lijnen gekromd (zie
Fig.3). I n het speciale geval dat één 'ring' door het middelpunt gaat en de volgende precies op de midellijn de rand snijdt, komt de afwijking tussen de beide oppeivlakken van
middelpunt tot rand overeen met een verschil in faseverschillen tussen de twee golven van
2JI:. Omdat de aan het testobject gereflecteerde golf de luchtspleet tweemaal doorloopt.
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betekent dit dat de twee oppei-vlaldceii op dit traject een halve golflengte van elkaar afwijken. Een optisch slijper zal echter ook geringere krommingen kunnen beoordelen;
normahter is 1/10 van een rmgafstand goed waar te nemen, zodat een afwijking tot op'
1/20 golflengte (chca 30 nm) te meten is.

Flg. 3 Gekromd interferemlepatroon

Voor bolvormige oppervlakken is een groot aantal
proefglazen beschikbaar en voldoet deze methode
goed voor de productie van vele optische componenten, maar in het laatste decennium is de vraag
naar grotere nauwkeuiigheid, en grilliger vormen van
oppeivlakken (asferen), zodanig gegroeid dat sterk
verbeterde meetmethoden ontwikkeld moesten worden. Deze verbetering kan niet alleen in de optische
opsteUing gevonden worden. Ook de moderne detectieiiiethoden zijn veel machtiger geworden dankzij
het beschikbaar komen van (CCD-)camera's, die signalen afgeven die direct voor het inlezen in computers geschikt zijn, en dankzij een sterke ontwikkeling
in de beeldbewerkhig met behulp van computers.
Daarnaast zijn de eisen ten aanzien van de structuur

op nano- en subnanonieterschaal, dat wil zeggen de
aan- of afwezigheid van zeer kleine krasjes op en
direct onder het gepolijste oppeivlak veel strenger geworden. Deze stractuur wordt geheel
bepaald door de laatste polijststappen en de strengere eisen hebben aanleiding gegeven
tot hernieuwd, en intens, onderzoek naar nieuwe polijstmethoden. Ook het bepalen van
deze oppeivlakteruwheden was tot voor kort nog een groot probleem, bij de oplossing
waaivan de interferometrie een gi-ote rol kon spelen.
Vonnen van interferometrie
De hedendaagse interferometrie omvat, naast de rechttoe-rechtaan methoden waaivan
Fig.l een voorbeeld geeft en waaronder ik ook de meerstraals-interferoiiietrie (zoals bijvoorbeeld in de Fabiy-Pérot opstelling) reken, een beduidend aantal afwijkende vormen
waaivan ik er een paar vanwege hun praktische belang wil noemen (daarbij uit plaatsgebrek vele andere overslaand, zoals laser-doppler snelheids-metingen, aligneren met interferometrie en mtemiteils-inteiferometrie in de astronomie).
De eerste klasse, waarop ik i n een later voorbeeld zal terugkomen, zijn de interferentiemicroscopen. In hun eenvoudigste vorm zijn het tweestraals-interferometers gecombineerd
met microscoop-objectieven (vóór of m elk van de takken) waardoor een afljeeldingssysteem gelijk aan dat i n een normale microscoop wordt gecreëerd (Linnik, Mirau).

Fig.4

Savan-plaat

Andere types zijn de polarisatie-systemen, die doorgaans gebaseerd zijn op
het idee van het WoUaston-prisiiia of van
de Savait-plaat. Deze laatste (zie Fig,4)
bestaat uit twee even dikke, gekraiste
(eenassige) kwaitsplaatjes achter elkaar
waaivan de optische assen onder 45°
met de normalen (de richting van het
invallende hcht) staan. De gewone en de
buitengewone stralen (die i n zijwaardse
richting onderiing verschoven raken) verwisselen van rol bij overgang van het ene
naar het andere gedeelte zodat daardoor

66

Diligentia

geen netto onderling faseverschil ontstaat. Opname hieivan in een microscoop geeft aanleiding tot een tweetal, m dwarsrichting verschoven (shear) beelden met onderlmg loodrechte polarisatielichtingen. Combinatie hieivan met een ander dubbelbrekend element,
als onderdeel van een microscoop, geeft de mogelijklieid deze dwarsverplaatsing nog te
regelen en een interferentiebeeld van de twee bijdragen te verkrijgen. Hierdoor worden met
name brekingsindex-overgangen i n een overigens doorzichtig vooiwerp duidelijk zichtbaar
(Nomarski).
Als tweede klasse is de holografische mteiferometrie te noemen, waarin hologi'afische beelden worden gecombineerd zodat een interferentiepatroon over de afbeelding ontstaat.
Problemen bij een nauwkeurige kwantitatieve interpretatie, plus de intrinsieke problematieken van de hologi'afie (grote gevoeligheid voor (incoherent) omgevingslicht en voor trillingen van buitenaf en zeer beperkte gevoehgheid van filmmateriaal) maken dat deze systemen slechts i n beperkte mate, en dan vooral voor kwalitatieve bepalingen, te gebruiken
zijn.
Als verdere klasse wil ik nog ingaan op de spikkel-inteiferometrie. Als een (enigszins) ruw
oppeivlak afgebeeld wordt met coherent ücht zal, door de ruwheid, op elk punt van de
detector (ook indien dit het netvhes van een waamemer is!) bijdragen van verschillende
vooi-werpspunten terechtkomen. Deze zullen interfereren en een typisch patroon van licht
en donkere spikkels over het beeld veroorzaken. Opgemerkt wordt dat dit patroon ook zou
ontstaan indien er ideale afl^eeldings-systemen bescliikbaar zouden zijn: door buiging aan
de zijkanten eivan wordt elk vooi-werpspunt toch afgebeeld als een vlekje en komt er
wederom interferentie waar deze vlekjes elkaar overiappen. Details van het spikkelpatroon
hangen (onder andere) af van de toestand van het oppervlak ten tijde van de opname.
Door twee van deze patronen, overeenkomend met verschiüende oppeivlaktetoestanden,
te vergelijken is infomiatie te verkrijgen over de veranderingen over dat oppervlak (bijvoorbeeld tussen een onveivormde referentietoestand en de vorm na vei-warmüig, drukbelasting of een andere mechanische deformatie). Uit die veivorming is tevens de spaiinüigstoestand te berekenen, doch doordat deze wiskundig gezien uit de ruimtelijke afgeleiden van de verplaatsingen moet volgen vereist dit een zeer hoge nauwkeuiigheid van het
meetsysteem. Van het moment af aan dat deze methode (ESPI) werd getatroduceerd is een
elektronische vastlegging van de beelden gebruikt, een andere naam voor deze vroege vormen is dan ook TV-holografle. Daarbij wordt een interferentiepatroon van de vooi-werpsgolf
en een (in-line) referentiebundel via een TV-camera opgenomen en eventueel op videowijze vastgelegd. Reconstmctie van het vooiwerp gebeurt dan elektronisch op een TVnionitor
Als het vooi-weip i n (snelle) trilling verkeert is dat vasüeggen niet nodig, ter plaatse van knopen staat het spikkelpatroon stU en is op de monitor continu zichtbaar, daartussenin (bij
de buücen) verschuift dit patroon te snel om op de monitor te volgen; aldus ontstaat er een
patroon over het beeld dat infomiatie bevat over het trülingspatroon van het voorwerp. Bij
een statisch vooiwerp is het verschil tussen de twee beelden, na een (ruimtelijke) bovendooriatende filtering, op de monitor zichtbaar te maken als een interferentiepatroon.
Een belangrijke uitbreiding van deze methode is de spikkel-shearing interferometrie thans
vaak kortweg shearografle genoemd. Het idee daarbij is, om twee hchtelijk i n een bepaalde dwarsrichting (stel, de x-richting) ten opzichte van elkaar (over een afstand 5x) verschoven afbeeldingen over elkaar heen (via een camera) in een computergeheugen vast te leggen. Deze techniek zal in een later te behandelen voorbeeld aan de orde komen. Een vervormmg van het vooi-weip zal nu een verandering (ten opzichte van het referentie-geval) i n
het faseverscliü tussen de twee verschoven bundels veroorzaken. Vastleggen van de lichtverdelingen vóór en na de veivorming, gevolgd door het (elektronisch) weergeven van hun
verschü na filtering, geeft weer een mterferentie van de twee betreffende spikkelpatronen.
Daarin krijgt men duisternis op plaatsen alwaar de veivormmg overeenkomt met een verandering van het faseverschil tussen de twee verschoven bundels veroorzaken. Vasüeggen
van de lichtverdeling vóór en na de veivorming, gevolgd door het (elektronisch) weergeven
van hun verschU na filtering, geeft weer een interferentie van de twee betreffende spikkel-

Diligentia

67

patronen. Daarin krijgt men duisternis op plaatsen alwaar de veiYorming overeenkomt met
eenv erandeiing van het faseverschÜ gelijjk aan een oneven aantal malen n rad. Met voldoende kennis van het optiche systeem is hieruit de veivonningstoestand, en i n tweede
instantie de mechanische spanning, over het oppervlak te bepalen. Een voordeel van dit
systeem is dat het duidelijke patronen oplevert en dat de eisen aan de coherentie van het
bronlicht en aan de trillingsisolatie ten opzichte van de omgeving germger zijn dan bij
andere systemen.
Digitale analyse
Bij het analyseren van een inteiferogi-am langs elektronische weg gaan wij uit van de thans
vrijwel standaard geworden situatie, dat een CCD-camera die het interferentiepatroon registreert de gegevens direct aan een computer toevoert Bij het interpreteren van dat patroon
in termen van de te bepalen grootheid (die een uitwijking, een spanningsverioop, een brekingsindexverioop o f een andere fysische gi-ootheid kan zijn) kunnen wij verschülende
stappen onderscheiden. Allereerst moet uit de eigenschappen van de patronen (ligging van
ki-ommen waar maxima of minmia optreden, hun vorm en onderlinge afstand) het verioop
van de veranderingen i n het faseverschÜ tussen vooweips- en referentiebundel over het
voonveip bepaald worden. Een volgende stap is dan om dit faseverioop te koppelen aan
de uiteindelijk te bestuderen fysische grootheid. Veelal wordt het bewerkingsproces beëindigd met een presentatie van die grootheid, hetzij kwantitatief in de vorm van tabellen of
krommen, dan wel kwahtatief op een beeldschenn in de vorm van (false colour) k o m m e n
over het vooi-weip. Zonder daarin enige voUedigheid te willen suggereren, worden hier een
aantal belangrijke onderdelen van deze processen genoemd.
Als eerste kan men, door de grijswaarden-schaal in het patroon te veranderen (histogram
modification), het contrast in dat patroon sterk verbeteren. Dan is er een middelingsproces
mogelijk, waardoor de intensiteit in een beeldpunt vervangen wordt door het gemiddelde
van de intensiteiten i n een bepaalde omgeving (smoothing), waardoor veel ruis wordt
verwijderd. Daarna dienen de lijnen van maximale (of minimale) intensiteit met grote
scherpte bepaald te worden, een proces dat dient te eindigen in een verzameling van
lijnen met breedtes van één beeldelement over het beeld in plaats van de oorspronkelijke,
meestal veel bredere, interferentielijnen (skeletonizing).
Hierna moet, voor verdere interpretatie, veelal een ordening (nummering) van de interferentieki-ommen tot stand gebracht worden. D i t is een oud probleem uit de mterferometrie,
het bepalen of de ordes toe- of afnemen gebeurt vaak door het vooiweip enigszins uit zijn
vlak te draaien en te kijken in welke richting de ki-ommen verschuiven. Ook hieivoor zijn
echter andere, digitale, hulpprogramma's ontwüdceld.

Fig.5 Aanvankelijk

opgenomen (links) en bewerkt (rechts) patroon
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Dikwijls is het mogelijk, directere fase-metingen toe te passen. Daartoe gebruikt men de
informatie uit een aantal interferogi-ammen van het veivormde voowerp, die onderiing verschillen doordat de referentie-bundel een zeer preciese faseverandering ondergaat. Bij de
fasestap-methode gebruikt men dan drie of meer patronen met vaste verschillen m de fase
van deze referentiebundel. Het opnemen van deze verschihende patronen kan, bijvoorbeeld door de fase te veranderen door het zeer beheersd verplaatsen van een spiegel, na
elkaar gebeuren doch dat heeft het nadeel dat dit tijd kost. Dan heeft een verandering in
de ongevingstoestanden (turbulentie, vemarming, trillingen) op de verscliiUende opnamen
ook verschillende invloed, hetgeen niet meer te compenseren valt en de bepalmg zeer
onnauwkeurig kan maken. Beter in dit opzicht zijn de technieken om deze opnamen gelijktijdig plaats te doen vinden (real ?(»)e-methoden), waarin deze verstormgen gecompenseerd. De techniek komt erop neer dat de fase waarom het gaat bepaald wordt uit m elk
punt van het beeld digitaal berekende verschiUen van de intensiteiten in de verschillende
opnamen. Deze fase wordt berekend uit een boogtangens-fomiule die de uitkomst slechts
modulo Jt kan opleveren. Ten einde optredende discontmuiteiten in de fase op te heffen
is dan nog een extra procedure, p/wse unwrapping, nodig. Doordat al deze berekeningen
ook uiterst snel kunnen geschieden, is de informatie ten aanzien van dit fasebeeld vrijwel
momentaan (met video-snelheid, d.w.z. i n 40 mUUseconden, beschikbaar Zijn er echter
nog filterbehandelingen nodig om het beeld te verbeteren (bijvoorbeeld het veroijderen
van de op dat moment hmderiijk geworden spikkels) dan wordt de bewerkingstijd, afliankelijk van de capaciteit van de gebruikte computer, mogelijk langer
Thans zal, aan de hand van twee voorbeelden, getoond worden hoe interferometrie in
combinatie met digitale veiwerking veiwezenlijkt kan worden.
Ruwheidsmetingen aan optische oppervlakken
Voor het bepalen van de ruwheid op sub-nanometerschaal van optische oppervlakken
wordt gebruik gemaakt van een inteiferentieniicroscoop volgens Linnik (zie Fig.6).

CCD-camera

A

U

\

\

d
\

referentieoppervlak

kleurfilter
testoppetvlak^^^
op piezo's
Fig.6 Linnik opsteUing voor

50xobjectieven

ruwheidsbepaling

Hierm zijn de twee microscoop-objectieven nauwkeurig gelijk zodat de lichtwegen in de
onderste en recliter takken, op de vormen van de reflecterende oppeivlakken na, nauwkeurig dezelfde zijn. De gebruikte programmatuur vereist de opname van vijf interferogrammen die van elkaar verschUlen aangezien de lichtweg in de onderste tak, doordat
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het vooi-weip met behulp van drie piëzo-elektrische transducenten ongeveer een kwart
micron verplaatst wordt, bij elke opname een achtste golflengte groter is gemaakt. Gezien
de beoogde grote nauwkeurigheden (van 0.05 nm in een gladheid van - 0.2nm RMS voor
zwak reflecterende (4%) oppeivlakken) was een ijking van deze piëzo's ten aanzien van
niet-lineariteiten, noodzakelijk De elektrische aansturing eivan vereist een zeer preciese en
uitgebreide programmatuur en apparatuur Nadat voor elk beeldelement van de CCDcaiiiera de intensiteiten zijn bepaald kan een zogenaamd gemeten fase-profiel berekend
worden nadat nog correcties zijn uitgevoerd ten aanzien van optische restverschülen in de
beide inteiferometertakken en van laagfrequente (hier worden steeds ruimtelijke frequenties bedoeld!) onnauwkeurigheden in de fasestappen, van mechanische trillingen en van
instabiliteiten in de lichtbron. Uit een dergehjk faseprofiel volgt tenslotte het hoogteprofiel
van het te testen vooiwerp via een lineaire relatie. Een dergelijk ingewikkeld meetproces
vereist een zeer preciese foutenanalyse. Systematische fouten, treden vooral op m de referentiefase en als niet-lhieariteit van de detector Diepgaande analyse leidde tot het ontwikkelen van cahbratie-systemen en het invoeren van correctie-factoren en flternien in de
berekening van het faseprofiel. Willekeurige fouten treden onder andere op als gevolg van
de eerder genoemde laagfrequente onnauwkeurigheden. Afschattüigen van hun efièct op
het eindresultaat is uitgevoerd voor een groot aantal verschillende meetmethoden, die
onder andere verscliillen in het aantal fasegestapte intensiteiten die gebruikt worden. Deze
vergelijkingen hebben uiteindelijk geleid tot het kiezen van een meetmethode ('RBuckets')
met 5 faseverschuivingen. Ook detector- en kwantisatieruis in het hcht beïnvloeden de
meetnauwkeurigheid. Ofschoon hun invloed in het gekozen meetsysteem niet de kleinste
is van alle methoden, is het versclul dusdanig klem dat de keuze op grond van de andere
fouteniiivloeden gehandhaafd moest blijven.
Door het middelen van de resultaten van een aantal metingen kan de nauwkeurigheid ook
sterk verbeteren; bij een (praktisch goed te reahseren) aantal van vier verkregen wij een
nauwkeurigheid van 0.05 nm I ^ S voor een glasoppeivlak Dank zij snelle gegevensverwerking is thans ook het middelen van veel meer (60) metingen goed mogelijk Lage waarden van de onnauwkeurigheid zijn er onder andere aan te danken dat, voor gladde oppervlakken, laagfrequente variaties gemakkelijk uit te filteren zijn.
De verdere ontwikkeling van optische systemen vereist een betrouwbaar produceren (en
dus ook meten) van zeer gladde oppeivlakken, niet aheen vlakke doch ook geki-omde.
Hieivoor is verder onderzoek noodzakelijk te meer daar voor willekeurige krommingen
geen referentie-oppeivlakken beschikbaar zijn. hiteiferometers, waarin door middel van
een zijwaartse verplaatsing (shear) het oppervlak met zichzelf vergeleken kan worden zijn
hiertoe üi ontwikkeling. Dankzij de reusachtige toename in de mogelijkheden van snelle
gegevensvei-werking kan veiwacht worden dat ook voor asferische oppervlakken binnenkort
nauwkeurige meetsystemen, zowel voor de vorm als voor de gladheid, ter beschikking
komen.
Detectie van fouten in materialen
De ontwikkeling van nieuwe materialen en constracties i n de vüegtuigbouw heeft de noodzaak gecreëerd om systemen te bedenken voor het detecteren van onregelmatigheden. Een
voorbeeld zijn de composieten, materialen waarin een groot aantal lagen op elkaar geplakt
worden. Indien tijdens de productie, dan wel tijdens het bedrijf de hechting tussen twee
lagen slecht wordt, ontstaan er luchtbellen die de sterkte ongunstig beïnvloeden. Ook
deukjes ten gevolge van mslag tijdens het vhegen en loslatüigen i n honhigraatstructuren
van vleugels behoren tot de klasse van beschadigingen die men in een zo vroeg mogehjk
stadium, tijdens pauzes in het vliegbedrijf op luchthavens, wü proberen te detecteren.
Daartoe staan een aantal meetsystemen in de aandacht, gebaseerd op ultrageluid, wervelstromen en licht. Deze methoden zijn min of meer complementair in hun meetniogelijkheden en wordt vei-wacht dat een operationeel systeem minstens twee verschillende van
deze processen bevat. Om de doeleinden (in-semce defect-detectie) te bereücen moet er
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gestreefd worden naar een draagbare installatie zonder koeling met stromend water of
hoogvermogen elektrische voeding. Gezien de gi'ootte van de te inspecteren oppeivlaktes
is er tevens een sterke neiging naar het ontwildcelen van een real-time stelsel, zodat de
inspectie-tijd beperkt kan blijven. De eerste vooiwaarden beperken de mogelijkheden voor
het gebruik van grote lasers als lichtbron, teiwijl de coherentie-eisen wél een laser nodig
maken. Thans is een systeem ontwikkeld dat een (lichtgewicht) halfgeleider-laser toepast
en daarnaast voor de gelijktijdige opname van de vier inteiferogi-ammen slechts twee (en
hl de toekomst één) CCD-camera's bevat.
Bij intrede van het ücht bevat de opstelling een groep van componenten waarin het hcht
dat van het voorwerp afkomt gesplitst wordt i n twee bijdragen die onderling een -instelbare- dwarsverplaatsing (lateral shear) vertonen en die uiteindelijk zullen interfereren.
De bepaling van de faseverdeling van het licht in de vooiweipsbundel is mogelijk uit een
aantal (bij ons vier) van dergelijke interferogi'ammen die onderling telkens een fasestap
(hier j t / 2 rad) vertonen. De benodigde verschülende fasestappen worden verki'egen door
het licht (de twee verschoven bundels te zamen) eerst i n twee takken te splitsen. De fase
in één van de twee takken wordt met behulp van een half-lambda plaatje met k/2 vergroot.
Daarna wordt het licht in beide takken door een soort van Savart-structuur gestuurd die
zodanig ontworpen is dat aan de uitgang twee onderling loodrecht gepolariseerde bijdragen ontstaan die in een dwarsrichtmg zodanig verschoven zijn dat de twee corresponderende interferogrammen precies naast elkaar op het gevoelige oppervlak van een CCDcamera passen. I n elke tak krijgen de twee (in de Savart-configuratie) verschoven bundels
met behulp van een anisotrope component onderling een faseverschÜ van jt rad, waardoor
tenslotte vier interferentiepatronen tussen de g'shear'de bundels verkregen zijn, met
faseverschiüen van o, jr/2. n en 3n/2 rad. De vier verki-egen beelden kunnen met behulp
van progi-ammatuur üi een computer met elkaar gerelateerd worden, waaruit dan de
faseverdeüng over het vooiwerp volgt.
Het systeem blijkt minder gevoelig te zijn voor trillingen uit de omgeving dan de oudere
vergelijkbare stelsels, teiwijl de (coherentie-)eisen aan de hchtbron minder hoog zijn.
Thans is het inspectiegebied nog beperkt tot ongeveer 25x35 cm bij gebruik van een laser
van 1 W. Verdere verberingen moeten dit gebied vergroten tot tenminste 0.25 m\
Abenaties in de Savart-elenienten en onnauwkeurigheden i n de polariserende elementen
vomien nog beperkingen. Op dit moment is de meetnauwkeurigheid X/22, hetgeen leidt
tot een kleinste meetbare veivorming van 22nm.

A T M O S F E R I S C H E E F F E C T E N OP WAARNEMINGEN OVER Z E E
door
Dr. Gerrit de Leeuw

Samenvatting
Voor de detectie van doelen boven zee wordt onder meer gebmik gemaakt van waarneemsystemen die werken bij golflengten in het zichtbare en infrarode deel van het spectrum. De betrouwbaarheid van dergelijke waarneemsystemen wordt aanzienlijk beïnvloed
door de atmosfeer, zeker over grotere afstanden. Moleculen en aërosolen verstrooien en
absorberen de stralmg, waardoor de mtensiteit die het detectiesysteem bereikt aanzienhjk
wordt beperkt. In het bijzonder wordt het kontrast tussen doel en achtergrond door de
atmosfeer bemvloed. Daamaast vindt in de atmosfeer buiging plaats van de straling.
Enerzijds beïnvloedt dit de detectieafstand van doelen laag boven zee, en anderzijds kan
dit aanleiding geven tot de vorming van mirages, waardoor het beeld wordt vervormd.
Verder is de atmosfeer turbulent, waardoor de ontvangen stralmg kan fluctueren, hetgeen
aanleiding kan geven tot scintillatie en veivagurg van het beeld. Beide effecten, buiging en
turbulentie, worden veroorzaakt door temperatuur effecten. Echter, het licht wordt afgebogen door temperatuurgi-adiënten, terwijl snelle fluctuaties m the temperatuur verantwoordelijk zijn voor turbulente fluctuaties van de hchtintensiteit. Deze effecten, transmissie, verstrooüng, buiging en turbulentie worden bestudeerd tijdens experimenten op zee. De experimentele gegevens worden gebruikt voor het ontwüdcelen en testen van modeüen.
1. Inleidmg
Voor de detectie van doelen boven zee wordt naast radar gebruik gemaakt van waarneemsystemen die werken bij golflengten m het visuele en infrarode deel van het elektromagnetisch spectmm. Hoe betrouwbaar dergelijke waarneemsystemen werken wordt bepaald
door een aantal factoren, zoals de eigenschappen van het systeem zelf de eigenschappen
van het doel, en de eigenschappen van het tussenhggende propagatiemedium. I n deze bijdrage wordt ingegaan op de invloed van het propagatie medium, in d ü geval de atmosfeer,
waarin de straling die door het doel wordt uitgezonden zich voortplant i n de richting van
het waameemsysteem. Van belang zijn de detectie van het doel, de lichting waarin het doel
wordt gedetecteerd, en de herkenning van het doel.
De atmosfeer kan worden opgedeeld in een aantal lagen met karakteristieke eigenschappen die de voortplanting van elektromagnetische straling beïnvloeden. Voor de detectie
van doelen laag boven zee gaat het voornamelijk om propagatie in de onderste laag, de
atmosferische grenslaag, welke direkt grenst aan het aardoppeivlak De grenslaag kan op
zijn beurt weer worden onderverdeeld in een drietal lagen. D i t zijn de visceuze sub-laag,
met een dikte van minder dan 0,001 m die de atmosfeer scheidt van het oppervlak, de
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atmosferische oppervlaldelaag met een dikte van ongeveer 10-100 m waarin de invloed van
het oppervlak nog duidelijk aanwezig is, en de menglaag welke zich uitstreld tot een hoogte van ca. 100-2000 m. Aan de top van de atmosferische grenslaag bevindt zich de inversie
waar de grenslaag overgaat in de vrije troposfeer Aan de inversie vindt een viij plotselinge
verandering plaats m de temperatuur, waardoor menging tussen de grenslaag en de vrije
troposfeer wordt bemoeilijkt. Als gevolg daaivan treden aan de inversie vaak ook plotselinge veranderingen op in de concentraties van gassen en aërosolen.
De voortplanthig van elektromagnetische straling in de atmosfeer wordt bemvloed door
een aantal processen, welke op hun beurt bepaald worden door de atmosferische samenstelling. De processen die een rol spelen zijn de verstrooihig en absorptie van de straling
door moleculen en aërosolen, buiging door graduele veranderingen in de brekingsindex
(aangeduid met refractie) en buighig door klemschalige veranderingen in de brekingsindex
(turbulentie). Hier onder zullen deze processen verder worden uitgelegd en het effect eivan
op waarnemingen wordt geïllustreerd met enkele voorbeelden. De propagatie-eigenschappen zijn niet alleen belangi-ijk voor de prestaties van waameemsystemen, de versti-ooiing
en absoiptie door gassen en aërosolen zijn ook van gi-oot belang voor het klimaat.
Ondanks de gi-ote onzekerheid in de effekten van aërosolen op de stralhigsbalans van de
aarde, is men er van overtuigd deze een belangrijke rol spelen. Het effect van aërosolen
wordt geschat op dezelfde orde van grootte als dat van broeikasgassen, maar met tegengesteld teken [ICCP, 1995]. Met andere woorden, de koelmg ten gevolge van de verstroomig
door aërosolen werkt de opwarming door absorptie door broeikasgassen tegen. Deze constatering heeft geleid tot een golf van ondei-zoek aan de optische eigenschappen van aërosolen.
2. Atmosferische processen die electro-optische propagatie beïnvloeden
2a. Verstrooiing
De detectie van een doel berust op het onderscheiden van het doel i n de achtergrond. Als
evenveel stralmg wordt ontvangen van het doel als van de achtergrond zal detectie moeilijk zo niet onmogelijk zijn, tenzij gebruik gemaakt kan worden van effecten zoals bijvoorbeeld polarisatie. De intensiteit van de sti-aling van het doel kan groter zijn dan die van de
achtergi-ond (bijvoorbeeld als het doel warmer is dan de achtergrond, het contrast is dan
positief), maar het omgekeerde kan ook het geval zijn.
Het gaat er dus om de straling die wordt opgevangen van een doel te scheiden van de straling afkomstig van de achtergrond. De laatste wordt vooral veroorzaakt door zonhcht dat
wordt verstrooid door de achtergi-ond. Deze achtergi-ond kan een willekeurige scene zijn,
zoals natuurlijke achtergronden gevormd door bomen, rotsen, grasland, etc., of de atmosfeer Daarnaast wordt op elk punt in de atmosfeer nog straling verstrooid door moleculen en aërosolen. Door verstrooiing i n het pad tussen doel en detectiesysteem wordt de
achtergrondstraling afgezwakt, maar door verstrooiing buiten het pad zal stralmg worden
toegevoegd. Als resultaat wordt de scene wazig. Een voorbeeld is mist waarbij zich veel
waterdruppeltjes (aëi-osol) in de atmosfeer bevinden. Het doel wordt al op korte afstand
onzichtbaar doordat enerzijds de straling van het doel sterk wordt verzwakt tei-wijl anderzijds de indruk wordt gewekt dat de wereld wit is door de verstrooiing van straling op de
mistdi-uppeltjes.
2b. Refractie
In vele gevaUen zal de strahng die door het doel wordt uitgezonden het detectiesysteem
niet bereiken. Naast het liierboven aangegeven fenomeen van verzwakking van de straling
en de invloed van de atmosfeer op het contrast tussen doel en achtergrond, spelen nog
twee andere faktoren een rol. Deze zijn refractie en turbulentie. Refractie is het verschijnsel dat straling zich in de atmosfeer niet rechtlijnig voortplant. Een lichtstraal die evenwij-
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dig aan liet oppeivlak wordt uitgezonden bevindt zich al snel op een iets grotere afstand
van de aarde. Naarmate de hoogte boven het aardoppeivlak varieert wordt de hchtstraal
enigszins afgebogen doordat de brekingsmdex in de atmosfeer geleidelijk verandert.' D i t is
het gevolg van de geleidelijke afname van de luchtdruk met de hoogte, en daarmee ook de
luchttemperatuur De luchttemperatuur is de belangrijkste parameter voor refractie bij golflengten in het zichtbaar en infrarood (voor radar worden de refractie eigenschappen vooral bepaald door de hoeveelheid waterdamp).
Drie situaties kunnen worden onderscheiden, afhankelijk van de vertikale temperatuurgradiënt. Bij neutrale stratificatie volgt de temperatuur exact de afkoehng veroorzaakt door
de verandering m de luchtdruk (9.8 °C/km). Bij stabiele stratificatie is de temperatuur gi'adiënt groter, tei-wijl bij instabiele stratificatie de gradiënt klemer is. Bij stabiele stratificatie,
populair gezegd als de lucht warmer is dan het oppeivlak is de variatie van de brekingsindex met de hoogte zodanig dat lichtstralen naar de aarde toe worden gebogen. In dat
geval zal men in principe verder kunnen kijken dan de geometrische horizon' en spreekt
men van super-refractie. I n de andere gevallen is de gradiënt in de brekingsmdex negatief
en wordt de straling van de aarde weg gebogen. Naaiinate de gradiënt in de brekingsindex
sterker negatief is wordt de lichtstraal sterker weg gebogen en wordt de afstand waarop een
doel nabij het aardoppeivlak kan worden gedetecteerd kleiner I n dergehjke gevaUen
spreekt men van sub-refractie.
De richting waarm het doel wordt gedetecteerd hangt af van de hoek van inval van de straling. Bij een uitgestrekt doel kunnen stralen van verschillende punten het waameemsysteem bereiken onder verschUlende hoeken, waardoor het doel vervormd kan worden waargenomen.
2 c. Turbulentie
Kleine fluctuaties rond de gemiddelde waarden van meteorologische parameters zoals de
windsnelheid, luchttemperatuur en concentraties van gasvormige verbindingen worden
aangeduid met turbulentie. De mimtelijke variaties van dergelijke fluctuaties overspannen
een groot aantal waarden, van ca. 1 km tot ca 0,001 km, of hi het frequentiedomein van
meer dan mmder dan 0.1 Hz tot meer dan 10 Hz. De turbulente fluctuaties in de luchttemperatuur verooEaken gelijktijdige fluctuaties i n de brekingsindex. Als gevolg daaivan
worden de hchtstralen over soms hele kleine afstanden steeds weer afgebogen, hetgeen
aanleiding geeft tot verbreding van de hchtbundel en fluctuaties in de intensiteit Een
bekend verschijnsel is de scintUlatie van stenen (twinkelen) of andere hchtbronnen op
grote afstand. Een ander gevolg is het 'dansen' van het beeld doordat over zeer korte tijd
de beeldpunten voortdurend van plaats veranderen. Het resultaat van deze turbulente fluctuaties is dat het beeld onscherp wordt doordat het steeds weer van plaats verandert, beeldpunten onderiing niet op dezelfde afstanden worden waargenomen en de intensiteiten
sterk wisselen.
3. Karakterisatie van liet propagatiemedium
Voor een adequate beschrijvmg van het propagatiemedium worden metingen gedaan en
modeUen ontwikkeld. De metingen kunnen gebmikt worden voor een directe voorspelling
van de propagatie-eigenschappen. Echter, omdat de atmosferische omstandigheden sterk
kunnen wisselen wordt veelal gekozen voor een fysische aanpak waarbij de metingen worden gebruUd om modellen te ontwikkelen welke ook onder andere omstandigheden en in
andere gebieden gebruikt kunnen worden. Deze modellen dienen te allen tijde met metingen te worden gevalideerd, terwijl ook voor de initiaUsatie van de modeUen een aantal
experimentele gegevens nodig zijn.
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3 a. Lokale metingen.
De karakterisatie van het propagatiemedium is niet eenvoudig en vereist gespeciahseerde
apparatuur Daamaast zijn er nog een aantal logistieke problemen, vooral met metingen
boven zee. Voor deze metingen wordt gebruik gemaakt van opstellingen op het strand, op
pieren, op platforms, op schepen, en soms van boeien en vhegtuigen. Voor het bemonsteren van aërosolen zijn bij het TNO Fysisch en Elektronisch Laboratorium (TNO-FEL)
optische deeltjesteUers aanwezig, waarmee deetjesgrootte-verdelingen kunnen worden
gemeten van 0,1-47 |am in diameter Het is vaak echter ook belangrijk om informatie te
verkiijgen over de chemische samenstelling van de deeltjes. Hiervoor kunnen diverse technieken worden gebruikt, waaronder impactoren en metingen aan de vluchtigheid van de
deeltjes. Voor de analyse van de aërosolgegevens is het noodzakelijk te beschikken over de
lokale meteorologische gegevens zoals wmd snelheid en relatieve vochtigheid. Bovendien
is meetapparatuur voorradig waarmee de turbulentie lokaal kan worden gemeten, zoals
een ultrasone anemometer en instmmenten om de fluctuatie in de C O j / H j O concentratie te meten. Met al deze gegevens samen kan de invloed van het aërosol, de turbulentie
en de refractie op de propagatie-eigenschappen ter plaatse van de metingen worden uitgerekend, tei-wijl tevens uitspraken kunnen worden gedaan over een aantal geofysische
parameters zoals het transport van gassen en aërosolen en de uitwisseling ervan tussen zee
en atmosfeer De grote variatie in de aërosolconcentraties wordt geïllustreerd in Figuur 1,
waar tijdseries worden gepresenteerd van aërosolconcentraties en van windsnelheid, wmdrichting, luchttemperatuur en relatieve vochtigheid, verki-egen tijdens een meetcampagne
in 1997 op het Zweedse eiland Östergarnsholm, een onbewoond eiland in de Oostzee op
enkele km ten oosten van Gotland. De grootste variaties in de aërosolconcentraties
worden verooi-zaakt door variaties in de relatieve vochtigheid, bijvoorbeeld tijdens een
periode met mist en regen op 5 en 6 mei. Ook de windrichting heeft een grote invloed.
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Figuur 1. Variaties van aërosolconceiUraties (bovenste panelen) voor deeltjes met diameters
van 0,25, 0,28, 1,85 en 5,5 jn op het Zweedse eiland östergarnsholm, in de periode van
3 tim 13 mei 1997. In de onderste pattelen worden de gelijktijdig gemeten waarden getootid
voor de windsnelheid, de windiichting, te luchttemperatuur en de relatieve vochtigheid.
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zoals bijvoorbeeld in de middag van 7 mei. De plotselinge verandering in de windrichting
van oost naar west verooizaakt een zeer sterke daling van de concentraties. Mhider duidelijk is de toename in de aërosolconcentraties met de windsnelheid. D i t is enigszins ven'assend omdat lokaal deeltjes worden geproduceerd door brekende golven, en de concentraties van deze deeltjes toenemen met de windsnelheid. Nadere analyse heeft geleerd dat
zelfs bij verschillende situaties met, lokaal, dezelfde windrichtmg het effect van de wüidsnelheid vaak verborgen is in de relatief hoge concentraties van deeltjes die over gi'ote
afstanden naar de meetlokatie worden getransporteerd [De Leeuw en Vignati, 1998[.
3b. Remote sensing met lidar.
Naast lokale metingen wordt ook gebruik gemaakt van remote sensing voor de karakterisatie van het propagatiemedium. Hierbij wordt gebruik gemaakt van hdarsystemen en van
sateUiet gegevens. Een üdar (light detection and ranging) is een optische radar waarbij een
laserbundel de atmosfeer wordt ingestuurd en het licht dat door aërosoldeeltjes wordt verstrooid in de tenigwaartse richting wordt opgevangen met een detector Door het opgevangen hcht in de tijd op te lossen wordt infomiatie verfaegen over het aërosol als functie van
de afstand (of hoogte) tot de Udar Dit wordt geülustreerd in Figuur 2, waar tijdseries worden getoond van aërosolconcentraties die werden gemeten op een schip op de Oostzee, in
j u h 1997 Tegelijkertijd genieten temgstrooi-coëfficiënten, met een Udarsysteem dat werkt
met een lasergolflengte van 1,06 |.iiii, volgen zeer goed de concentraties van de aërosoldeeltjes met een diameter van 1 |im. Deze deeltjes zitten in dat deel van het deeltjes-spectrum dat het meest gevoelig is voor straling met de gebruikte golflengte van 1,06 | i m .
Figmir 2. Lidar teriigstrooi coëfficiënten [knr'.sr'] (x, rechter verticale as) en concentraties van aërosol
deeltjes van 0.5 _ | i (s) and 1.1 |j. (s)
in _\i-'.cm-' (linker verticale schaal).
De lidar teriigstrooi coëfficiënten en
de concentraties van deeltjes met
een diameter van 1.1 [i volgen
elkaar uitstekend tijdens de periode
van viff dagen (7-12 juli, 1997)
waaivoor lidar gegevens zijn weergegeven.

3 c. Satelliet remote sensing.
Radiometers aan boord van satelheten meten de uitgaande straling aan de top van de
atmosfeer, die bestaat uit zonhcht dat is gereflecteerd aan het aardoppervlak, aan de wolken, en aan het aërosol m de atmosfeer Bij bewolkte hemel wordt het signaal geheel overheerst door de wolkenreflecties. Bij onbewolkt weer daarentegen, bevat het signaal mformatie over het aërosol in de atmosfeer Methoden zijn ontwikkeld om deze informatie te
scheiden van de reflecties aan het aardoppeivlak Boven zee was dit al langer mogelijk Bij
TNO-FEL zijn recent methoden en algoritmen ontwikkeld waannee ook boven niet al te
sterk reflecterende land oppervlakken aërosolparameters kunnen worden afgeleid uit het
satellietsignaal. Met deze gegevens kunnen aërosolvelden in kaart worden gebracht. Een
voorbeeld van een dergelijke retrieval boven zee wordt getoond in Figuur 3, voor de
Oostzee op 30 j u h 1997 Het linkerpaneel toont de wolken, het rechteipaneel laat de aërosol optische dichtheid zien.' Het is duidelijk dat de aërosol concentraties in het wolkemvrije gebied boven de Oostzee aanzienlijk variëren op deze dag.
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Figuur 3. Voorbeeld van aërosol informatie afgeleid
a: AVHRR beeld dat de wolkenbedekking laat zien
b: Aërosol optische dichtheid boven het wolkenvrije
van de Oostzee kon geen aërosolinformatie worden
schittering van de zon op het water oppeivlak.

uit satellietgegevens.
boven de Oostzee
deel van de Oostzee. Boven het ZW deel
verkregen door de grote invloed van de

3d. Aërosolvariabiliteit en effecten op extinctie.
Het verloop van de aërosolconcentraties in Figuren 1, 2 en 3 laat zien dat aërosoldeeltjes
met verschillende diameters niet altijd op dezelfde manier variëren. D i t komt doordat kleine en gi'ote deeltjes (de scheiding ligt bij ongeveer 1 pm) meestal een verschülende
oorsprong hebben waardoor ook de chemische samenstelling anders is, tei-wijl ook de fysische eigenschappeq verschillen. Deeltjes kleiner dan 1 |am hebben vaak een continentale
oorsprong, terwijl boven zee de grotere deeltjes meestal zeezoutdeeltjes zijn die worden
geproduceerd door de brekende golven. De verhouding van de concentraties van deze
componenten verandert met de afstand tot het land, waardoor ook de deeltjesgrootteverdelmg verandert. Boven land kan de deeltjesgi-ootteverdeling meestal redelijk worden
beschreven met een machtswet (dn(D)/dD-D'', met v~4-5), tei"wijl boven zee vaak een
bimodale verdeling wordt gemeten waarbij de variatie van de concentraties met de
diameters veel minder sterk is. De optische eigenschappen worden vooral bepaald door de
deeltjes met een diameter die ongeveer gelijk is aan de golflengte van de straling. Echter,
doordat de concentraties zo sterk variëren met de diameter hebben door liun grote aantal
ook deeltjes kleiner dan de golflengte een aanzienlijke invloed. Als gevolg van de steüere
aërosoldeeltjesgi-ootteverdelingen boven land veranderen ook de optische eigenschappen
boven land sterk met de golflengte, teiwijl boven zee de extinctie vrijwel onafliankelijk is
van de golflengte in het visuele en nabij-infrarode deel van het spectrum. D i t wordt
geïllustreerd in Figuur 4 aan de hand van de variatie met de golflengte van extinctiecoëfficiënten die werden berekend uit aërosoldeeltjesgrootteverdelingen gemeten boven land
en boven zee.
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Figmir 4. Variatie van de extinctie-coëfflcienten met de golflengte
voor een continentaal (vierkantjes) aërosol en voor een marien
aërosol (bolletjes).

4. Modellen
Modellen met verschillende graad van complexiteit worden ontwikkeld en toegepast bij het
TNO-FEL voor de karakterisatie van de propagatie-omgeving. In het algemeen worden de
modellen ontwikkeld op gi'ond van de experimentele gegevens, maar fysische grootheden
liggen hieraan ten grondslag. Zo blijkt het vrijwel onmogelijk een model te ontwikkelen
voor de voorspelling van de extinctie zonder daarbij eerst uit te gaan van aërosolen. De
verdehng van de groottes van de aërosoldeeltjes is in dit geval de basisparameter die gemodelleerd wordt op grond van meteorologische parameters zoals wind snelheid en relatieve
vochtigheid, waarbij overigens de eventuele aanwezigheid van antropogene bronnen nog
in rekening gebracht dient te worden. Uit de verdelingen van de grootte van de aërosoldeeltjes en de chemische samenstelling (of brekhigsindex) kunnen veivolgens de extinctiecoëflTiciënten worden berekend met behulp van een programma gebaseerd op Mie-theorie
[Mie, 1908[.
Empirische modellen worden ontwikkeld waarmee aërosolconcentraties worden beschreven op grond van statische analyse in termen van meteorologische parameters zoals de
windsnelheid, windiichting en eventueel parameters zoals de lucht- en watertemperatuur
De invloed van de relatieve vochtigheid wordt apart in rekening gebracht met formuleringen die veelal gebaseerd zijn op thermodynamische berekeningen. D i t wordt toegepast i n
het HEXOS model [Van Eijk en de Leeuw, 1992], dat in detail de aërosolconcentraties
boven de Noordzee i n een relatief klein gebied rond Meetpost Noordwijk beschrijft. De
betrouwbaarheid neemt snel af met de afstand tot Meetpost Noordwijk
Empirische modehen zijn meestal slechts toepasbaar voor de omgeving waaivoor ze zijn
ontwikkeld. Ze geven aan hoe de aërosolconcentraties variëren met meteorologische parameters, waaruit dan conclusies getrokken kunnen worden over de fysische mechanismen
die hieraan ten grondslag liggen.
Fysische modehen zijn gewoonlijk meer algemeen toepasbaar De basis voor een aërosoltransportiiiodel is het oplossen van de transpoitvergelijking met daarin termen die de productie en de verwijdering van het aërosol beschrijven. Het bij TNO-FEL i n samenwerking
met de Ecole Centrale de Nantes (Frankrijk) ontwikkelde model SeaCluse [Mestayer et al,
1995] beschrijft het transport van zeezoutaërosol dat wordt geproduceerd aan het zee-
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oppeivlak, i n een windveld dat sterk wordt beïnvloed door de golven. Met dit model kan
de verticale verdeling van de aërosolconcentraties worden berekend, maar ook de invloed
van het aërosol op de profielen van temperatuur en waterdamp, en de daarmee samenhangende fluxen. Het model wordt momenteel gebruikt voor de ontwikkeling van een
operationeel model voor de voorspelling van aërosolprofielen en de invloed daaivan op
de propagatie i n de oppeivlaktelaag [Van Eijk et al., 1998|.
Het menglaag model van de Naval Postgraduate School (NPS, Monterey, CA, USA) werd
aangepast om de profielen van de aërosolconcentraties te beschrijven vanaf het zeeoppeivlak tot de top van de menglaag [De Leeuw, 1989|. D i t model bevat een meteorologische model waarmee de ontwikkeling van de menglaag wordt beschreven. Naast veiwijdering van aërosol door depositie aan het oppervlak vindt aan de top van de menglaag ook
uitwisseling plaats met de vrije troposfeer Het NPS menglaag model is een onderdeel van
het Naval Oceanic Vertical Aerosol Model (NOVAM) ontwikkeld door Gathman (1989), zie
ook De Leeuw et al. (1989). TNO-FEL heefl meegedaan aan de vahdatie van NOVAM
(Gathman et a l , 1989).
Het transport van aërosol i n kustgebieden wordt beschi'even met het Coastal Aerosol
Transport Model (CAT) (Vignati et al, 1998). CAT beschrijft het transport van aërosol dat
boven land wordt geproduceerd en met de wind wordt meegevoerd over zee. Aan de kust
wordt hieraan zeezoutaërosol toegevoegd dat wordt geproduceerd i n de branding, tei"wijl
verder op zee zeezoutaërosol wordt geproduceerd door brekende golven. Het aërosol wordt
door difflisie verdeeld over de menglaag, effekten van gi'avitatie worden üi rekening
gebracht en aan het zee oppeivlak wordt aërosol vei-wijderd door depositie. CAT is toegepast om de invloed na te gaan van zeezoutaërosol dat wordt geproduceerd i n de branding
op de aërosolconcentraties boven zee, en op de relatieve bijdragen van zeezout en continentaal aërosol op de deeltjesgrootteverdelingen, alsmede de variatie van de extinctie met
de afstand tot de kust [Vignati, 1999[.
5. Conclusies
Het propagatiemedium wordt door TNO-FEL gekarakteriseerd met verschülende methoden, zowel experimenteel als met modeüen. Deze kennis word toegepast in een operationeel model waarmee voor een gegeven sensor de prestaties kunnen worden berekend.
Dit model wordt voortdurend verbeterd naamiate nieuwe gegevens beschikbaar komen.
Veel onderzoek aan aërosolen en hun invloed op de optische eigenschappen van de
atmosfeer wordt uitgevoerd in binnen- en buitenland, vooral geïnduceerd door het effect
van aërosolen op het klimaat. Nieuwe expeiinientele technieken worden ontwikkeld en
toegepast, en de toepassing van m o d e ü e n leidt tot een beter begrip van de processen die
plaatsvinden.
Bij de experimentele karakterisatie van het propagatiemedium is hdar zeer bruikbaar. Van
een puur onderzoeksinstrument is lidar nu uitgegroeid tot een volwaardig stuk gereedschap waarmee zeer waardevoüe gegevens verkregen kunnen worden.
SateUiet remote sensing is veelbelovend voor de toekomst, maar hier moet nog veel onderzoek worden gedaan. Met satellietgegevens kan een gedetaUleerd beeld worden verki'cgen
van de aërosol- concentraties en de ruimtelijke variaties op schalen van honderden km,
zowel boven zee als boven land. Deze informatie kan gebruikt worden voor studies naar
het voorkomen en transport van aërosolen, en voor het ontwikkelen en de validatie van
modellen. Een nadeel is dat het momenteel slechts mogelijk is kolom-geïntegreerde grootheden af te leiden en dat geen gedetaüleerde informatie beschikbaar is over de hoogte
waarop het aërosol zich bevmdt. Ondeizocht wordt of technieken kunnen worden ontwikkeld waannee i n de toekomst dergelijke informatie kan worden verkregen. Een ander
nadeel is dat de meeste satelheten slechts op gezette tijden over een bepaald gebied vhe-
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gen, waardoor alleen discrete waamemingen beschikbaar zijn. Geostationaire satellieten
zullen hierin verbetermg brengen, maar deze kunnen uiteraard slechts een beperkt gebied
waarnemen. Bij gebruik van polake satelheten kunnen gaten in de tijd worden opgevuld
met modelberekeningen, waarbij satelhetgegevens gebmikt kunnen worden om het model.
te initiahseren en na elke overkomst opnieuw bij te stehen. ModeUen waarin een dergelijke data asshnUatie wordt toegepast zijn in ontwikkelmg.
Verantwoording
Het atmosfeeronderzoek bij TNO-FEL wordt gesteund door het Nederiandse Müristerie
van Defensie, de Europese Commissie (EC DG-XII), het US Office of Naval Research
(ONR), de Stichting Ruhnte Onderzoek Nederiand (SRON) en de Beleids Commissie
Remote Sensing (BCRS) via een groot aantal verschiUende opdrachten, contracten en
grants, zowel nu als i n de afgelopen jaren. Het onderzoek vindt meest plaats in het kader
van internationale samenwerking met een groot aantal onderzoeksinstUuten en universiteiten i n Nederiand, Europa en de Verenigde Staten, en in samenwerking met mijn coUega's bij TNO-FEL: Hans Dekker, Lex van Eijk, Gerard Kunz, Leo Cohen, Marcel Moerman
en Pepijn Veefkind.
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Voetnoten
1. Vergelijk de wet van Snellius: bij de overgang tussen twee media zal een lichtstaal naar
de normaal toe buigen als de brekingsindex groter wordt.
2. De geometrische horizon wordt bepaald door van het punt van waamemen een raaklijn te trekken aan de aardbol.
3. De optische dichtheid wordt gegeven door het product van extinctie en afstand, geïntegreerd over de totale kolom. De kolom is hr dit geval de afstand van het aardoppervlak tot de satehiet.

D E Z I E K E E VAN ALZHEEVIER - E E N OPRUE3CENDE VOLKSZIEKTE
door
F.W. van Leeuwen
Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek*

De Nederiandse bevolking is de afgelopen eeuw gemiddeld flink ouder geworden.
Daardoor worden wij steeds vaker geconfronteerd met ouderdomszieken zoals kanker, cardiovasculair-e ziekten, suikerziekte, en vele vormen van dementie, waaivan de ziekte van
Alzheimer de bekendste is. Momenteel zijn er ongeveer 200.000 dementerenden in
Nederiand (20 miljoen wereldwijd). Hiervan lijdt ongeveer 72% aan de ziekte van Alzheimer,
16% aan vasculahe dementie, 6% aan de ziekte van Parkinson en 6% aan overige vormen
van dementie (bijvoorbeeld de ziekte van Piek en multisysteem atrophic'). Afgezien van het
leed voor de betrokkenen en hun naasten, kost de verpleging van een dementerende patiënt
momenteel ongeveer f 100.000 per jaar In de komende decennia, en met name na 2025,
valt te veiwachten dat de frequentie van de ziekte van Alzheimer explosieve groei zal vertonen. De hiermee gepaard gaande kosten zuUen navenant zijn.
Het onderzoek naar de ooizaken van de ziekte van Alzheimer is pas sinds tien jaar goed op
gang gekomen. Er worden twee vormen onderscheiden; een vroege en een late: de eerste
herkenbare verschijnselen (zoals geheugenproblemen) openbaren zich voor of na het 65ste
jaar. Gemiddeld duurt de ziekte van Alzheimer 7 a 8 jaar De late vorm is het meest frequent (ca. 94% van ahe Alzheimer patiënten), teiwijl de vroege vorm (ca. 6%) in Nederiand
toch nog 12.000 gevaUen betreft. Door de ontwikkeling van de moleculaire biologie, de
moleculaire genetica (familie-onderzoek) gekoppeld aan de neuropathologische analyse
van obductiemateriaal zijn nu een aantal genen (o.m. op chromosoom 1, 14 en 21) gekoppeld aan het ontstaan van de ziekte van Alzheimer. Voorts zijn er een aantal risicofactoren
(zoals het apolipoproteine - polymoifisme op chromosoom 19) ontdekt. Deze bepalen of
de ziekte van Alzheimer zich eerder manifesteert. Over de ooizaken van de; ziekte van
Alzheimer lopen de meningen sterk uiteen. Gebaseerd op de neerslag van het amyloid eiwit
in de extracellulahe plaques, het vóórkomen van Alzheimer in een aantal famihes met een
overeifbare mutatie i n het amyloid gen en het feit dat bij het syndroom van Down (trisomie 21) dementie al begint rondom het veertigste levensjaar, heeft veel onderzoekers overtuigd dat het extracellulaire aiiiyloideiwit toxisch is en centraal staat bij het ziekteproces.
Het voorkomen van het neerslaan eivan zou de ideale therapie zijn. Het is echter gebleken
dat amyloiddeposities ook voorkomen in de hersenen vaan mensen die niet dementeren.

Het Nederiands Instituut voor Hersenonderaoek is een van de Instituten van de Koninklijke
Nederiandse Akademie van Wetenschappen. Op 8 j u n i 1999 bestaat het instituut 90 jaar. Het is
sinds 1984 gevestigd op het tenein van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam.

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 77 Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde 'Dihgentia' te 's-Gravenhage op 20 januari 1999.
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Een tweede groep onderzoekers gelooft daarom meer in de neerslag van het tau-eiwit in
de neurofibriUaire tangles, het andere kenmerk van de ziekte van Alzlieimer hiderdaad
blijkt uit onderzoek van de groep van Braak i n Erankfurt aan de hersenen van meer dan
2000 overiedenen dat de tangles beter correleren met de mate van dementie. Heel recent
zijn inderdaad mutaties i n het tau-gen aangetoond bij een beperkt aantal families met
dementerende patiënten, maar deze leden niet aan de ziekte van Alzheimer
De overeifbare vormen van de ziekte van Alzheimer betreffen maar een zeer kleine minderheid (< 3%) van het aantal ziektegevaUen. Het merendeel kiijgt de ziekte van Alzheimer
zonder dat overeiibare factoren een rol lijken te spelen. Tot voor kort was voor deze gi'ote
gi'oep Alzheimerpatiënten geen verklaring voorhanden voor het ontstaan van de ziekte.
Door ons m beghi 1998 verschenen onderzoek in het Amerikaanse blad Science is echter
nieuw ücht op de ziekte van Alzheimer geworpen, en mogelijk ook op andere leeftijdsafhankelijke ziektebeelden.'
Het menselijk lichaam: enige getallen en het centrale dogma
Voor het instandhouden van soorten (waaronder de homo sapiens) is een nauwkeurige
overdracht van genetische informatie van generatie op generatie van essentieel belang. D i t
geldt voor alle naar schatting 80 biljoen cellen waaruit het menselijk lichaam is opgebouwd. I n de kem van elke cel bevindt zich het DNA, dat bestaat uit 3 müjard basenparen; de bouwstenen van de menselijke erfelijkheid. Slechts een klem gedeelte van deze
paren (ongeveer 7%) wordt gebruikt en is geclusterd in naar schatting 60.000 tot 80.000
genen, die op een voor de cel specifieke wijze wordt afgelezen. Zo worden in de spier
andere genen tot expressie gebracht dan in de hersenceüen. Ook tussen de 1 büjoen hersencellen bestaan er verschiüen in genexpressie. Na het aflezen van de genen (transcriptie)
in een tussenhggende boodschapper (het messenger RNA, mRNA) wordt deze laatste vervolgens weer in eiwitten vertaald (translatie). D i t proces wordt centrale dogma genoemd.

DNA

-=>
transcriptie

messenger RNA

eiwit
translatie

Figuur 1. Het ceiUrale dogma.
Tot voor kort werd aangenomen dat de transcriptie foutloos zou verlopen. I n de afgelopen
jaren is er dan ook niet zo zeer gezocht naar fouten in het mRNA maar juist zeer veel aandacht besteed aan overeifbare fouten i n de genetische code, opgeslagen als een soort
streepjescode in het DNA, en het herstel eivan. Vrijwel elke week wordt een nieuw gen voor
een bepaalde ziekte of syndroom bekend gemaakt (over de actuele stand van zaken raadplege men de genome database, http://www.gdb.org). Een wereldweide inspanning m het
kader van het human genome (HUGO)-project zal, naar veiwacht, rond het jaar 2005 leiden tot het voUedig i n kaart brengen van aüe genen en hun basenvolgorde op de 23 chromosomen.
Toch komen er steeds meer aanwijzingen dat er tijdens of nadat het gen is afgelezen, fouten worden gemaakt bij het aflezen van die streepjescode, resulterend in verkeerd gevouwen eiwitten die hun functie geheel of gedeeltelijk hebben verloren. Recentelijk is er een
correlatie gevonden tussen deze afleesfouten en de ziekte van Alzheimer' Momenteel is
het nog niet duidelijk of deze afleesfouten ook een rol spelen bij andere ziektebeelden.
Hoe moeten wij ons leesfouten voorstellen die resulteren in vouwfouten van eiwitten?
Hieivoor is het interessant om de geschiedenis van ons onderzoek toe te lichten.
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Het vooronderzoek
Historie
Ons eerder onderzoek betrof het hormoon vasopressine. Door het werk van Prof de Wied
in Utrecht in de jaren '65-'90 is het duidelijk geworden dat vasopressine niet aheen een
belangi-ijke functie heeft in de uiine-productie^ Het ontbreken er van leidt bij de mens tot
het zeldzame ziektebeeld diabetes insipidus, waarbij dagelijks tussen de tien en twmtig liter
urme wordt verioren, hetgeen weer gecompenseerd dient te worden door veelvuldig drinken. Het bleek dat dit hormoon ook een functie heeft hi de hersenen en betrokken is bij
leer- en geheugenprocessen.
D i t heeft in de zeventiger jaren geleid tot krantenkoppen als 'Leeipil in aantocht'.
Gedurende deze jaren werd door velen gezocht naar het anatomische substraat van dit
leer- en geheugendefect. Uiteindelijk is dit als eerste gevonden op het Nederiands Instituut
voor Hersenonderzoek te Amsterdam. Naast de reeds bekende groepen neuronen die vasopressine aanmaken' werden nog meer celgroepen gevonden hi normale ratten die hetzelfde hormoon kunnen produceren. N u verkeert het vasopressine-onderzoek m het gelukkige omstandigheid dat al in 1961 een mutante rat is beschreven die niet i n staat is om vasopressine aan te maken, h i het plaatsje West-Brattleboro in de staat Vermont (USA) werd
dit ontdekt door D r H . Schroeder, een gepensioneerd fysioloog van Dartmouth University
te Hanover, New Hampshire. I n zijn achter zijn huis gelegen schuur hield D r Schroeder
een rattenstam aan waaivan één nest uitzonderlijk veel water dronk en urine produceerde.
Deze rattenstam is sindsdien over de hele wereld gebruikt en is zelfs een conferentie over
deze mutante rat gehouden.-*
Gebruikmakend van het gegeven dat vasopressine niet detecteerbaar is m deze stam, testen wij medio jaren tachtig een antiserum dat gericht was tegen een onderdeel van het vasopressine voorioper-molecuul. Geheel tegen onze vei-wachting in, bleek dat ui de
Brattleboro rat een aantal cellen aanwezig was die sterk aanMeurden voor vasopressine en
waaivan het aantal hneak toenam met de leeftijd.' Toen ik deze gegevens in 1985 voor het
eerst presenteerde, op een congres over moleculau-e endocrinologie te Edinburgh, werden
deze met een enorme scepsis ontvangen door de experts en afgedaan als artefact. Echter,
nadien zijn deze resultaten in drie laboratoria onafhankelijk van elkaar bevestigd.' Met
andere woorden: in deze gemuteerde rat kon toch een heel klein beetje vasopressine worden aangemaakt. Overigens was dit al veel eerder gepubliceerd door de ontdekkers van de
Brattleboro rat', maar dit gegeven werd niet verder opgepakt door andere onderzoekers.
Deze laatste bevindhig geeft aan dat ook reproduceerbare resultaten die niet met de gangbare ideeën overeenkomen, toch gepubliceerd dienen te worden. D i t is vaak moeilijk te
verwezenlijken omdat niet te verklaren maar toch op conecte wijze verki-egen resultaten
vaak niet geaccepteerd worden door tijdschriftredacties.
Aan het begin van de jaren negentig is door nioleculah-e biologische klonermgstechnieken
duidelijk geworden wat het achteriiggende mechanisme was van deze afwijkende bevindingen. Het bleek namelijk dat i n deze aMjkende ceUen, die weer in staat zijn vasopressine te maken, een tweede mutatie plaatsgevonden heeft. De ooizaak ligt, zoals wij aanvankelijk aannamen, niet op het niveau van het DNA, maar op het niveau van mRNA, het
boodschappermolecuul.
Er gaat dus iets mis tijdens het aflezen (transcriptie) van het D N A ((de streepjescode). Zeer
opmerkelijk is, dat het altijd fout gaat i n een bepaald motief De streepjescode bestaat
namelijk uit verschftlende bouwstenen (het G, A, C en T). Als het motief GAGAG voorkomt, een soort 'mini-repeat', dan gaat het vaak fout, zeker als het motief met een hoge
frequentie wordt afgelezen, zoals bij hyperactieve ceUen voorkomend in veel ziektebeelden
(zie verder). Die fout bestaat uit het veriies van twee bouwstenen (AGA) waardoor vanaf dat
punt een zogenaamde leesraamverschuiving optreedt. Het gevolg is een eiwit met een
gemuteerd uiteinde (Fig 2). Men zou dit proces voor kunnen stellen door de zin 'De kat
krabt de ki-uUen van de keukentrap'snel achter elkaar te herhalen. Het effect is dat er kleine foutjes in de boodschap worden geïntroduceerd die op een gegeven moment (zoals
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w i l d type m R N A
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Figuur 2. Normaal gesproken wordt nornwal (wild-type) mRNA vertaald in normale eiwitten
(bovenste twee lijnen). Echter indien iu het RNA een fout worch geïntroduceerd (_GA), dan
wordt een zogenaamd '+1 eiwit' geproduceerd met een verkeerd fimctieloos uiteitide (onderste
Pivee lijnen) (uit Van Leeuwen et al.ll, met toestemming).

bejaarde mensen) niet meer afdoende Icunnen worden hersteld.
Het resultaat in de Brattleboro rat was toevallig een herstel van functie (aan de reeds aanwezige mutatie werd er nog een toegevoegd met als resultaat een 'normaalVaspressinemolecuul). Veivolgens redeneerden wij (Prof Burbach van de Universiteit van Utrecht en
de auteur) dat als een mutatie in het mRNA wordt geïntroduceerd bij het aflezen van DNA,
de uiteindelijke uitkomst een afwijkend eiwit zou moeten zijn. Deze hypothese is veivolgens getest en geverifieerd in het vasopressme-gen van de normale rat en van de mens.
Weer een stap verder ging het idee dat als zoiets gebeurt met een vasopressine-transcript
(het mRNA), waarom dan niet m andere transcripten waarin ook zo'n GAGAG motief zit?
Echter, in deze gevallen wordt een eiwit met een verkeerd uiteinde gevonnd, hetgeen aanleiding kan geven tot het disfunctioneren van zenuwceUen. Men kan berekenen dat zo'n
motief vaker voorkomt (van de 65.000 tot 80.000 genen van de mens zijn er ca. 35.000 met
één of meer GAGAG motieven.' Daarbij hebben we eerst gekeken naar die genen die geassocieerd zijn met de ziekte van Alzheimer
Ziekte van Alzheimer
Klinisch uit de ziekte van Alzheimer zich door een geleidelijk verhes van het korte-termijn
geheugen en door cognitie- en spreekstoornissen. Hieivoor is een schaal ontwikkeld. Deze
zogenaamde ReisbergschaaP kent een gi'adatie van 1 tot 7, waarbij 1 normaal is (geen
geheugenstoornissen) en 7 de meest ernstige vorm van dementie aangeeft (voUedige geestelijke en lichamelijke afhankelijklieid). De nachtelijke onrust die veel Alzheimer patiënten
vertonen is één van de voornaamste oorzaken waardoor opname in een veizorgingstehuis
noodzakelijk wordt.
Veel dementerenden ontwikkelen slUcstoornissen waardoor tegelmatig longontsteking
optreedt, hetgeen uiteindelijk vaak tot de dood leidt (voor meer detaUs zie ref 9; zie ook
de website hftp:www.alz.org.). Momenteel bestaat er geen betrouwbare test om aan te geven
of iemand aan de ziekte van Alzheimer lijdt. De ziekte van Alzheimer is alleen na de dood
door neuropathologisch ondeizoek met zekerheid vast te stehen. Als de iieuropatholoog
in een aantal hersengebieden die betrokken zijn bij onder meer koite-teniiijn geheugen de
zogenaamde plaques en tangles alsmede een verstoord zenuwnetwerk waarneemt (Fig. 4),
is de diagnose gesteld. Voor de dood is deze zekerheid door de hoge incidentie van de
ziekte aangevuld met psychometrische testen al ongeveer 80%.
Wat gaat er fout bij de ziekte van Alzheimer?
Decennia lang is men er vanuit gegaan dat de uitvoering van het centrale dogma vrijwel
feUloos verloopt. Het door ons in Science gepubliceerde artikel lieeft echter voor het eerst
laten zien dat dit zeer waarschijnlijk niet altijd het geval is.'" Tijdens of net na de transcriptie worden er foutjes (leesfouten) in het niRNA geïntroduceerd die, indien niet affec-
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tief afgebroken, kunnen worden vertaald in een gedeeltelijk verkeerd eiwit. De foutjes
betreflFen het verhes van twee nucleotiden (AGA of AGI) die leiden tot vertaling van het
mRNA in het verkeerde leesraam. D i t betekent dat er vanaf het punt waar de mutatie in
het RNA plaats heeft een aMjkend eiwit wordt gevormd, h i veel gevaUen komt dit meer
op een verhes van één of meer functionele domeinen bmnen het eiwit. Omdat een verhes
van twee basenparen leidt tot vertaling m het -2 o f + 1 leesraam, worden deze eiwiften (met
een normale N - maar afwijkende C-terminus) '+1 eiwitten' genoemd (Fig. 2).2,"' D i t proces van de onnauwkeurige omzetting van genomische informatie (correct DNA) m foutief
messenger RNA, dat veivolgens in getrunkeerd en afwijkend eiwit kan worden vertaald,
hebben wij molecular misreading genoemd.

DNA -> gemuteerd messenger RNA
geüimceerd + 1 eiwit
tiamciiptie
tjamlatie

fimtieverlies

tiguur i. Het proces waarbij uit correct üNAfouiieJ messenger RNA wordt gevormd wordt in
de literatuur aangeduid met 'molecular misreadiitg'"'.
Opmerkelijk is dat deze mutatie altijd zijn gevonden in of nabij een zogenaamd GAGAG

Figiitn- 4. De ziekte van Alzheimer wordt gekarakteriseerd door verlies van het korte-termijn
geheugen alsmede het voorkomen van plaques en tangles in de hersenen. Op de foto is cifivif
kend ubiquititie als gevolg van een mRNA mutatie zichtbaar in plaques (vage vlekken, pijlkopjes) en tangles (vlamvormige structuren van ottgeveer 40 _m lang) van de hippocampus
(eeu hersengebied betrokken bij korte-tenniju geheugen) van een Alzheimer patiënt. Dit afivif
kende ubiquitine is niet meer in staat om zijn nonnale functie uit te oefenen: namelijk afbrak
van verkeerd gevouwen eiwitten met als gevolg ophoping van vele verkeerde eiwitten, fiinctieverlies en mogelijk neiirodegeneratie (uit Van Leeuwen et al.H, met toesteimnitig).
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motief van het mRNA I n liet Science artikel hebben wij aannemelijk gemaakt dat het
mRNA van twee eiwitten, het amyloid precursor proteïne (APP) en het ubiqiiithie, deze
dinucleotide deleties vertonen en dat de resulterende eiwitten accumuleren in de neuropathologische kenmerken van de ziekte van Azhehner, te weten de plaques en tangles (Fig.
4). Functüoneel gezien kan men zich vooral bij ubiquitine, dat onder meer betrokken is bij
de afbraak van verkeerd gevouwen eiwitten, voorsteUen dat het +1 eiwit zijn oorspronkelijke eigenschap heeft verioren, hetgeen resulteert ui ophoping van vele eiwitten i n de plaques en tangles. Langzamerhand wordt de ratio tussen normaal eiwit en +1 eiwit in de
zenuwcel ongunstiger Daardoor is het aannemelijk dat de zenuwcellen waaiin deze mutaties van eiwitten optreden geleidelijk functieverUes gaan vertonen.'" Inderdaad ontwikkelt
de ziekte van Azheinier zich langzaam en duurt deze gemiddeld 8 jaar'*'
Andere leeftijdsafhankelijke ziektebeelden
Omdat het GAGAG motief in zeer veel gevallen voorkomt, lijkt het mteressant om naast
diverse neuropathologische aandoeningen (zoals de ziekte van Parkinson en vasculaue
dementie) ook i n andere ziektebeelden, zoals kanker, te gaan kijken naar met die ziekte
geassocieerde genen. Ook andere frequent voorkomende ziektebeelden, zoals mellitus (suikeiziekte) en atherosclerose worden momenteel ondeizocht.
Herstel van leesfouten
Radman en Wagner" hebben duidelijk gemaakt hoe het herstel van fouten op D N A niveau
in zijn werk gaat. Door aan aantal controle-stappen bij de aanmaak van D N A (onder meer
'proofreading') bedraagt de foutenmarge daar slechts 1:10." Zulke mechanismen zijn bij
RNA-fouten niet beschi'even. Wel is een heel ander systeem bekend uit het aaltje en gist,
namelijk 'mRNA suiveillance'. In deze organismen zijn genen beschreven die de RNA-kwaliteit bewaken.
Wordt een foutje ontdekt, dan treedt er een afbraakmechanisme in werking. Recentelijk
zijn de eerste humane homologe genen geïdentificeerd. 10 Ons idee is dan ook dat een dergelijk systeem ook bij de mens functioneert en dat het tijdens veroudering zijn effectiviteit
langzaam veriiest. Mogelijk stuiten wij hier op één van de langgezochte veroudeiingsfacto-

Conclusie
De bovenvermelde gegevens tonen duidelijk aan dat het van groot belang is om puur fundaménteel onderzoek te blijven ondersteunen vanuit de overheid maar ook vanuft de
industrie.
Mogelijk is het zo dat het nieuwe type mutatie ('molecular misreadmg''») zoals door ons
gepubhceerd i n begin 1998 een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van een aantal
ouderdomsziektes zoals de ziekte van A z h e ü n e r , kanker, atherosclerose en suikeiziekte.^
Het onvemiogen om deze mutatie te neutraliseren, zou kunnen duiden op het bestaan van
de lang gezochte verouderingsfactor'^ ''' Door veel onderzoek kan duidelijk gemaakt worden of mutaties in boodschappers (niRNA) de ooizaak vonnen van deze ziekte." Het huidige onderzoek duidt erop dat molecular misreading een algemeen verschijnsel is optredend i n een groot aantal ziektebeelden naast verouderingszieken. Als is vastgesteld weer de
fout(en) zit(ten), kan veel gerichter worden gezocht naar medicamenten om het effect van
deze mutaties en vouwfouten te neutraliseren
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GEDRAGSONDERZOEK AAN PAARDEN
door
Prof. Dr. P. Sevenster

De hier te bespreken proeven zijn gedaan bij de biologie-opleidmg in Leiden, bij de afdehng Ethologie. Ethologie is de studie van diergedrag, zoals die uit de biologie is voortgekomen. D i t houdt o.a. in, dat de aandacht zich vooral richt op het gedrag, dat karakteristiek is voor een bepaalde siersoort. Het gedrag van dieren wordt ook bestudeerd in de z.g.
Experimentele psychologie, die voortgekomen is uit de psychologie van de mens. Het dier
wordt dan gebruikt als een model voor algemene processen, omdat bepaalde experimenten nu eenmaal niet o f niet zo makkelijk met mensen zijn uit te voeren. Vaak hgt de nadruk
op leerprocessen; in een extreme vorm vinden we dat b.v in het Behaviourisme.
Er ligt dus een groot verschil i n nadruk en werkwijze tussen de beide disciplines, maar de
laatste decennia is er toch ook een verstrengeling opgetreden, en zo spreken we tegenwoordig vaak van gedragsbiologie, die dan elementen van beide disciplmes omvat.
Studenten, die dit vak als keuzevak namen, konden een onderzoek doen bij de afdeling
voor de duur van 3, 6 of 12 maanden. Zolang het binnen de grenzen bleef konden ze ook
kiezen wat ze wilden onderzoeken en aan welk proefdier Zo kwam het nogal eens voor,
dat studenten (veelal Amazone-ruiters) graag met paarden wilden werken. U i t de hteratuur
bleek dat nog steeds niet onomstotelijk vast stond, dat paarden kleuren kunnen onderscheiden. Een klein onderzoek door de beroemde Gzrünek was op dat punt niet geheel
overtuigend. Navraag bij maneges leerde, dat ook onder paardenkenners, mensen uit de
praktijk dus, geen éénstemmigheid heerste: er waren paardenkenners, die er vast van overtuigd waren, dat paarden kleuren kunnen onderscheiden, maar ook die overtuigd waren
van het tegendeel.
Het leek dus zinvol om deze vraag opnieuw te stellen. De eerste aanzet werd gegeven door
Mariette de Graaff bij de Zootechniek van de Veeartsenijkunde te Utrecht. Later werd dit
uitgebreid aangevuld door Adee Schoon m Stal Oudendijke, het centrum voor gedragsonderzoek aan paarden van D r H. Drost te Woubrugge, dicht bij Leiden.
Hoewel de proefomstandigheden nogal verschilden, waren de methoden en de uitkomsten
zo gelijk dat ik beide ondeizoeken verder als één geheel beschrijf De facUiteiten in Stal
Oudendijke waren ronduit ideaal: we beschikten daar over grote, ronde, koepelvormige tenten van een doorschijnend zeüdoek dus fraai diffuus verhcht, met een middellijn van zo'n
13 meter
Om nu te onderzoeken of paarden kleuren kunnen onderscheiden, werd de volgende simpele methode ontwikkeld. In zo'n zeildoeken tent werd een kooi of box van gaas opgesteld,
waaivan de voorkant open was. Een paard werd erin gezet en de voorkant werd met een
balk of stang afgesloten, zodat het paard daar met hals en hoofd overheen kon hangen. De
ondeizoekster gaat nu symmetrisch tegenover het paard staan en houdt het paard 2 vierkanten triplex bordjes voor in elk hand één. Deze zien er enigszins uit als pingpong-bordjes en dragen aan de achterkant een klemmetje, waarin een schijfje peen bevestigd is. De
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bordjes hebben verschUlende kleuren en het paard moet met zijn snuit kiezen voor de ene
of de andere kleur: kiest het "goed"dan draait de onderzoekster het gekozen bordje om,
zodat het paard het peenschijije eraf kan knabbelen; kiest het "fout", dan worden de bordjes beide teioiggetrokken, op de rug gebracht en de onderzoekster loopt achteruit van het
paard weg, en gaat 2 nieuwe bordjes halen voor een volgende aanbieding. Voor ieder paard
geldt nu dat één bepaalde kleur (rood, gi'oen, geel of blauw) "goed"is en aUe andere kleuren "fout". Bij elke aanbieding is een bordje "goed", maar deze goede kleur kan in 4 verschUlende tuiten (helderheden of verzadigingsgraden) worden aangeboden: dus b.v donkerrood, rood, lichtrood, en fletsrood, en hetzelfde geldt voor geel, blauw en groen. Er zijn
dus 4 X 4 gekleurde bordjes i n omloop, en daarbij komen nog zwart, wit en 6 grijstmten,
in totaal dus 4 "goed"zijn, en 22 " f o u f . Voor elke aanbiedmg is van te voren gedobbeld
welke "goede"tint zal worden aangeboden en in welke hand (rechts of links) en welke van
de 20 "foute"bordjes in de andere hand zal worden gehouden. Het blijkt, dat met deze
werkwijze de keuze van het paard ondubbelzinnig is, d.w.z. er bestaat (vrijwel) nooit twijfel
over welk bordje door het paard wordt aangewezen. Wel waren er in het begin aanwijzingen dat de gevolgde routine erg belangrijk is. Afwijkingen daarvan kunnen het paard danig
in de war brengen en onhandelbaar maken. We hebben hierbij veel te danken aan de ervaring van D r Drost. Zo werd het paard 's ochtends mstig uit de stal of de wei gehaald, naar
de tent gebracht, daar 3x rondgeleid en in de kieskooi gezet. Daama ging de ondcKoekster de bordjes halen achter een scherm, zoals beschreven en volgens het gedobbelde programma. Zo werden op die ochtend voor een bepaald paard 20 aanbiedingen uitgevoerd,
waama het paard weer naar de stal of wei werd teruggebracht.
Op deze wijze is er met 12 paarden gewerkt: 4 waren op rood gedresseerd, d.w.z. de 4 rode
tinten waren "goed", 4 op groen, 2 op geel, 2 op blauw, h i aUe gevaUen was er met de
dagen een daling in het aantal fouten. Het laat zich berekenen dat 4 of minder fouten op
de 20 aanbiedingen van één dag naar redelijkheid niet aan het toeval kan worden toegeschreven: we nemen dan aan dat het paard werkelijk kiest: De uitkomst is "significant" op
het 1% niveau.
Na een dag of 5 a 10 hadden de meeste paarden deze significatie bereikt. Het is dus nog
niet zeker, dat ze ook werkelijk de kleur kiezen. Het zou immers kunnen, dat ze de bordjes op hun hout-nervatuur of op rafeltjes en splintertjes e.d., of zelfs (nog verder gezocht)
op de geur kiezen. Ze zouden dan elk voor zich hun 4 "goede" bordjes kunnen herkennen,
maar niet aan de kleur
Men zegt dat paarden tot onverwacht scherpe waarneming in staat zijn. Daarom deden we
na het bereikèn van de significantie nog een aantal controle proeven. We boden dan een
serie geheel nieuwe en bovendien ronde bordjes aan, en een serie vierkante gekleurde plas'
tic bordjes (waarvan de geur zeker anders was), en soms nog meer van deze varianten op
de methode. Nooit werd de uitkomst daardoor veranderd: de keuze bleef sigmficant op de
goede kleur gericht. Er blijft dan nog de kiitiek dat de persoon die de paarden de bordjes
voorhoudt onbedoeld één of andere aanwijzing immers i n welke hand hij of zij die aan
biedt! Het paard zou dan op die aanwijzing zijn keuze baseren, en niet op de Meur (een
dergelijke mogelijkheid staat bekend als het "Kluge Hans"-effect). Om dit effect uft te sluiten werden i n een aantal gevaUen aanbiedingen gedaan door een persoon, die niet wist i n
welke hand het goede bordje zat en zelfs door een persoon, die een kap op het hoofd
droeg, waardoor zij niet kon zien welke bordjes zij aanbood. In deze gevallen werd pas na
de keuze van het paard door een ingewijde op afstand geroepen "goed" of "fout" en werden de bordjes overeenkomstig al of niet omgedraaid. A l deze controles veranderden de
uitkomsten niet. We besluiten dus, dat de paarden rood, groen, geel en blauw kunnen
onderscheiden. Een andere analyse leert wel, dat er soms moeUijkheden optraden: zeer
hcht rood en zeer donker groen worden relatief moeilijk herkend als rood respectievelijk
groen: er worden daarbij relatief veel fouten gemaakt. Verder maakten de vier op groen
gedresseerde paarden nogal veel fouten i n de onderscheiding van groen t.o.v. blauw en
grijs. De twee op blauw gedresseerde paarden vertoonden echter geen moeilijkheden t.o.v.
groen en grijs. D i t is vooriopig een duister probleem. Tenslotte is het jammer, dat we niet
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met anders gekleurde beloningen hebben gewerkt, want de extra goede resultaten met rood
en geel zouden te maken hebben met de oranje-gele kleur van de peenschijljes.
Omkeerleren
Toen we éénmaal zoveel m deze paarden "geïnvesteerd" hadden (duizend proeven!) leek
het aantrekkelijk om daar nog meer mee te doen. Adee Sehoon was nog steeds bereid om
het werk met de paarden voort te zetten. Aangezien de reeds besproken proeven onder het
hoofd "discrhninatie" vahen, (het paard moet onderscheiden tussen rood en niet-rood, of
groen en niet-groen, enz.) besloten we het vermogen van de paarden tot z.g. "omkeerieren"
te gaan bestuderen. D i t is een onderwerp dat in de belangstelling staat en wel gezien wordt
als een intelhgentie-test. De idee is simpel: als een dier geleerd heeft in een discrhninatie
tussen a en b altijd a te kiezen, wordt de opgave omgedraaid en moet het dier juist b kiezen: d.w.z. alleen b wordt nu beloond. Kiest het dier nu na verioop van tijd significant vaak
b, dan wordt opnieuw a beloond, tot a weer significant vaak gekozen worden, enz.
De vraag is dan of deze omkerhigen steeds sneUer zuhen gaan veriopen, en of tenslofte het
punt bereikt wordt, waarbij het dier in een nieuwe serie een wülekeurige keuze maakt ( a
of b) en indien die beloond wordt, daarbij blijft, en mdien die niet beloond wordt, voortaan de andere kiest: het principe van "win-stay, loose-shift". Bij onze op kleur gedresseerde paarden was zo'n disciiminatie natuurlijk al aanwezig: een op rood gedresseerd paard
koos bij 20 aanbiedingen van een rood en een gi'oen bordje (vrijwel) altijd rood en kreeg
dan zijn peenschijfie; al wat we in dit nieuwe onderzoek hadden te doen was op een dag
dit schema om te keren: groen belonen en rood niet meer Leert een paard dan groen te
kiezen, dan werd er elke dag gedobbeld of er de volgende dag weer konden "omkeren" naar
rood belonen; tot ook dat weer significant gekozen werd. Deze proef werd met vier paarden uitgevoerd: rood-groen, groen-rood, blauw-geel, geel-blauw. Alle vier paarden vertoonden versneld leren, d.w.z. ze hadden steeds minder dagen nodig om de nieuwe kleur significant te kiezen.
Tenslotte leerden ze op één dag, dus binnen de serie van 20 aanbiedingen. I n het begin
vertoonden de paarden grote opwinding en verwaning bij de omkering: schrapen met de
hoeven en zwaaien met het hoofd; dan volgde een periode met significante voorkeur voor
de linker of de rechterhand, en pas daama ontwikkelde zich een voorkeur voor de nieuwe
kleur. Tenslotte hebben de paarden nog maar enkele aanbiedingen nodig: 2 paarden kwamen dicht bij het ideale principe ("win-stay, loose-shift"). Ze hadden 57% bij de eerste
keuze ma een omkering, 87% bij de tweede. Voor apen wordt i n de literatuur bij vergelijkbare proeven opgegeven: 50% en 90%. Bekeken als intelligentie-test is het resultaat van
deze paarden dus niet slecht. De twee andere paarden kwamen pas bij de 3de aanbieding
van de omkering op hun maximale niveau: gemiddeld 65%, 65%, 90%. D i t lijkt op de percentages die in de literatuur voor ratten worden opgeven: 50%, 60%, 95%. Hierbij moet in
rekening worden gebracht, dat de paarden de indruk van een zekere slordigheid wekken
en dat ze zeer licht afgeleid worden, waardoor misschien hun prestaties nog onder de maat
blijven. D i t blijkt eens te meer uit het derde onderzoek
Object-pemianentie
D i t derde ondeizoek betreft eveneens een psychologisch probleem, zoals dat door de
school van Piaget onder de aandacht is gebracht, het probleem van de "object-permanentie". Zijn dieren m staat om op een "ding" dat verdwenen is te blijven reageren, blijft het
ding voor het dier bestaan? Om dit bij onze paarden te onderzoeken werd in één van de
tenten wederom een box opgesteld en op gelijke afstanden (5.80 m.) daarvóór vier voerbakjes op 1.15 m. hoge pylonen in een cirkelsector van 120°. Hierachter werd een 1.50 m.
hoog scherm gespannen, zodat er een gangetje overbleef tussen de wand van de tent en
dit scherm. Ongezien door het paard, dat i n de box werd gezet, kon een voor de paarden
vertrouwd persoon (meestal D . Drost) door dit gangetje lopen, achter één van de voerbak-
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jes opduiken en omstandig, lioorbaar en zichtbaar een handvol bix (paardenbrokjes) in het
bakje laten vallen. Dan dook deze persoon weer achter het scherm en 2 seconden. Later
werd de stang met een touw voor het paard weggetrokken en kon het paard naar één van
de bakjes lopen.
h l deze vorm is de proef met vier paarden uitgevoerd door Eva Titia Bérczy. Per paard werden elke dag 10 testen in één doorlopende serie gedaan en voor iedere test werd gedobbeld in welk bakje de bix zou worden gedaan. De resultaten waren zo grülig, dat wij aanvankelijk veiwachtten, dat de uitkomst negatief zou worden. Toch gingen we door tot er in
totaal 1600 testen waren gedaan. Bij de statistische bewerking bleek, dat de uitkomst over
het hele experiment zéér significant positief was geweest: de paarden hadden dus wel degelijk een voorkeur voor het "goede" bakje getoond, hoewel twee paarden aanzienlijk betere
resultaten gaven dan de andere twee paarden. Verder bleek dat de resultaten over de eerste testen niet afweken van die over de laatste testen.
Er is dus geen verbetering, en dit wijst erop, dat de paarden niet zo zeer iets geleerd hebben in het experiment, maar dat ze van het begin af aan een spontane "object-permanentie"vertonen, een "inzicht", dat het voer nog steeds in dat bakje is, dingen verdwijnen niet
zo maar Dat de paarden hier toch, op het gezicht, zo grillig en chaotisch tewerk gingen,
veel fouten maakten, en vreemde omwegen of aaizelmgen vertoonden, bevestigden de
algemene slordigheid, die ook in de vorige proeven al tot uiting leek te komen. Als biologen gingen we denken aan een mogelijke oecologische beperking: van nature heeft het
paard misschien zelden of nooit te maken met verdwijnend voedsel. Het moet een goede
voerplek weer terug kunnen vinden, maar het komt niet voor dat voer plotseling voor zijn
ogen verdwijnt. Onze specifieke opgave zou dan wellicht niet passen bij de (in de loop van
de evolutie gevormde!) instellmg van het paard. Langs die weg redenerend kwamen wij tot
de veiwachting, dat een hond (als gedomesticeerde afstammeling van de wolf) betere resultaten zou geven: een wolf zou van nature wel ingesteld zijn op een verdwijnende prooi,
zoals muis of konijn die in een bosje vlucht.
Gelukkig had onze gastheer D. Drost ook twee aUeraardigste hondjes. Hiermee werd de
proef herhaald. Een paar aanpassingen waren nodig: de voerbakjes werden op de grond
gezet, in het "goede" bakje werd een biscuitje gedaan en de hond werd teruggeroepen i n
plaats van teruggehaald. Onze veiwachting werd niet beschaamd. Beide hondjes waren
vanaf het begin veel oplettender en behaalden veel betere resultaten: 90% a 100%, zodat
zelfs het slechtste resultaat nog altijd veel beter was dan het beste resultaat van de paarden.
Of de oecologische interpretatie daaivoor de beste verklaring is, blijft nog even in het midden. Meer onderzoek met andere opgaven en beloningen zou daartoe nodig zijn.
Wat hier nog niet besproken is, is de z.g. "inwerkperiode", zowel met de paarden als met
de hondjes, die aan de eigenlijke proeven voorafging. Het bleek, zoals bij vrijwel alle
gedragsonderzoek, hoe belangrijk een goede conditie van de proefdieren en een mstige,
vertrouwde routine in de behandeling van dieren is.

H E T REUSACHTIGE R A D I O S I E L S E L CENTAURUS A
door
EP. Israel

Meer dan anderhalve eeuw geleden vestigde sk John Herschel de aandacht op de merkwaardige nevel NGC 5128 in het zuideüjke sterrebeeld Centaur Precies een eeuw later ontdekten Australische astronomen dat deze nevel ook een bron van faachtige radiostraling is.
Nog weer enkele jaren later suggereerden Amerikaanse astronomen dat deze nevel in werkelijklieid uit twee botsende melkwegstelsels bestaat. Hoewel deze suggestie indertijd geen
opgang maakte, neemt men nu algemeen aan dat hij juist is.
Het stelsel NGC 5128, vaak beter bekend onder de
radionaam Centaurus A, is het prototj'pe van een klasse
van melkwegstelsels die geassocieerd is met reusachtige
lobben van radiostraling, die zich tot ver buiten het sterrenstelsel uitstrekken. Daaivan zijn er honderden
bekend, maar Centaurus A is veruit de meest nabije. Hij
bevindt zich op de kosmisch niet bijster grote afstand
van 10 miljoen hchtjaar Daardoor is althans de radiobron aan de hemel erg groot: hij strekt zich uit over
meer dan vijftien keer de diameter van de VoUe Maan.
Zijn nabijheid maakt het mogelijk om hem tot in detaU
Hubble-opmme van Centaimis A.
te bestuderen, en zo niet alleen meer over dit ene stelsel te weten te komen, maar ook inzicht te krijgen m de eigenschappen van de hele klasse
van melkwegstelsels die hij vertegenwoordigt.
NGC 5128 is het dominante stelsel in een groep van 25 melkwegstelsels. Twee daarvan zijn
vrij groot, de rest zijn dwergstelsels. Verschülende van die stelsels vertonen eigenaardigheden
die er op wijzen dat N G C 5128 niet het enige stelsel is dat een ontmoeting met een ander
stelsel heeft gehad. N G C 5128 heeft het uiteriijk van een reusachtig elliptisch stelsel, waartegen zich een brede band van stof in sUhouet aftekent —een vrij ongebniikelijk beeld voor zo'n
stelsel. Waarnemingen hebben aangetoond dat deze snel-roterende stofljand veel atomah en
moleculah gas bevat, en dat zich in de band grote hoeveelheden hchtkrachtige sterren hebben gevormd. Nadere analyse heeft aangetoond dat deze schijnbaar brede band van stof en
gas in werkelijklieid een sterk veivormde dunne schijf is, die diep in het grote elliptische stelsel is mgebed. Deze schijf is waarschijnlijk het restant van een kleiner spiraalvormig stelsel dat
een paar honderd miljoen jaar geleden in het grotere stelsel gevaUen is. Boogvormige patronen van atomah gas en stenen aan de uiterste rand van het eUiptische stelsel wijzen op zo'n
gebeurtenis: zij markeren expanderende verstoringen van de zwaartekrachtpotentiaal in het
stelsel, ongeveer als rimpelingen in het wateroppeivlak nadat daar een steen in geworpen is.
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In het hart van het stelsel bevindt zich een actieve kern niet veel groter dan ons zonnestelsel. Het is vermoedelijk de omgeving van een zwait gat met een massa van enkele tientallen miljoenen zonsmassa's. Om die kem draait een schijf van gas (en sterren?) met een
diameter van ongeveer 1000 hchtjaar. Deze schijf ontneemt ons het visuele zicht op de
kem volkomen. Er zijn aanwijzingen dat uit de schijf gas en steiten in het zwarte gat vallen, met eindsnelheden die de lichtsnelheid benaderen. Bij botsingen komen ontzagwekkende hoeveelheden energie vrij: de röntgen- en radiostraling van de kem is sterk variabel.
Hoewel de meeste massa m de kern valt, wordt een deel uitgestoten in twee tegenovergestelde richtingen. Met onderiing verbonden radiotelescopen op continentale afstanden van
elkaar is dit proces tegenwoordig goed te volgen. De twee jets' zijn vooral op radio- en
rontgenfrequenties te zien. Op afstanden van ongeveer 15 lichtjaar van de kem zijn deze
'jets' zo sterk afgeremd door het ijle omringende gas dat ze zich i n turbulente, pluimen'
oplossen. Deze pluimen expanderen tot ze uiteindelijk op afstanden van bijna een miljoen
lichtjaar zo ijl geworden zijn dat ze uit het radiozicht verdwijnen.
Veel is in de loop der jaren over Centaums A bekend geworden, maar die ontdekkingen
roepen tantaliserende nieuwe vragen op. Vooral de vraag naar de aard van de kern, en de
processen die zich daar afspelen blijft de astronomische wereld bezighouden.
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SEX: E E N EVOLUTIONAIR RAADSEL?
door
Prof. Dr. R. EHoekstra

Het is te begi-ijpen dat evolutiebiologen gefascineerd zijn door het verschijnsel van sexuele
voortplanting. Enerzijds is het m veel soorten een zeer promment aspect van de biologie:
het gaat hierbij niet alleen om de wijze van voortplanting, maar veel andere zaken hangen
er dhect of mdirect mee samen: een belangrijk deel van de morfologie en van het gedrag
van organismen is er door bemvloed. Denk maar aan het voorkomen van twee verschillende geslachten die vaak aanmerkelijke verschillen vertonen en aan gedrag dat uiteindelijk gericht is op het vinden van een (hefst kwahtatief goede) paringspartner Ook veel interacties tussen soorten zijn een dhect gevolg van sexuele voortplanting, zoals de relaties van
insecten en vogels met hogere planten. Iets met dergelijk grote en opvahende gevolgen
moet wel van groot evolutionair belang zijn, zou je denken. Het blijkt echter moeilijk te
zijn om dit gi'ote belang van sex te identificeren. Het lijkt er zelfs op dat nadelen van sex
gemakkelijker zijn te zien dan voordelen.
Nadelen van sex
We lichten twee opvallende nadelen van sex eruit: het nadeel van het moeten vinden van
een sexuele partner en het nadeel van de productie van mannetjes. De problemen om een
paringspartner te vinden zijn in sommige soorten aanzienlijk vooral in kleine organismen
met lage populatiedichtheden. Meestal wordt de oplossing gevonden m zeer gevoelige chemische detectiemechanismen, zoals in vlinders die een individu van de andere sexe op
grote afstand kunnen 'ruiken'. I n andere soorten zijn aggi-egatiemechanismen geëvolueerd
zodat op een nauwkeurig (vaak door zonne- en maanstanden) bepaalde tijd de mannetjes
en vrouwtjes bijeen komen op bepaalde plaatsen. Zo'n complexe en veel tijd en energie
vergende aanpassmg zou in het simpele geval van ongeslachtelijke voortplanting geheel
overbodig zijn.
Een tweede nadeel van sex is de productie van mannetjes, ook wel het 'tweevoudig nadeel
van sex' genoemd. Een parthenogenetische mutant in een sexuele populatie (dwz een mutatie die de meiose in een vrouwtje onderdrukt, waarbij de eiceUen mitotisch gevormd worden
en uitgroeien tot aan de moeder genetisch identieke dochters) zal aanvankelijk een tweevoudig voordeel hebben omdat niet de helft van de voortplantingscapaciteit Verspild' wordt
aan de productie van mannetjes, zoals bij sexuele vrouwtjes, en daardoor snel in fi-equentie
toenemen. Deze redenering veronderstelt dat mannetjes uitsluitend er toe dienen om vrouwtjes te bevruchten. Wanneer de vaders ook nog op andere wijze nuttig zijn voor het nageslacht door i n de ouderzorg te participeren, genieten sexueel geproduceerde nakomelingen
een voordeel boven ongeslachtelijke nakomelhigen. Daardoor wordt het tweevoudig nadeel
van sex minder groot, maar in veel soorten is deze vaderzorg niet van groot belang.
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Voordelen van sex
Op het moment zijn er tvi'ee globale ideeën ter verklarmg van de evolutie en handhaving
van sex; de parasiet-hypothese en de mutatie-eliminatie hypothese. Beide hypothesen zijn
theoretisch uitvoerig geëxploreerd en zijn onder bepaalde aannames in staat de handhaving van sex, ondanks de genoemde nadelen, te verklaren. Overigens sluiten zij elkaar niet
uit: het is denkbaar dat beide tegelijk waar kunnen zijn.
De parasiet-hypothese betoogt dat parasieten en pathogenen - waar vrijwel alle organismen
mee te maken hebben - zorgen voor een sterke selectiedruk ten gunste van genetische
recombinatie. Doordat sexuele gastheren nakomelingen produceren die van de ouders
genetisch verschillen wordt het de parasieten moeüijker gemaakt zich optimaal aan te passen: iedere generatie opnieuw worden zij geconfronteerd met nieuwe genotypen, waaivan
mogehjk sommige resistent zijn. Op deze wijze wordt een 'coëvolutionaire wapenwedloop'
tussen gastheer en parasiet gevoed: binnen de gastheersoort vmdt evolutie plaats i n de
richting van grotere resistentie en binnen de parasieten evolutie in de richting van gi'otere
vmüentie (effectievere voortplanting ten koste van de gastheer). I n computersimulaties lijkt
dit mechanisme een voldoende verklaring voor de handhavhig van sex, maar uitehidelijk
zullen natuuriijk empirische gegevens bepalend zijn voor de acceptatie van deze hypothese. En hier wrmgt tot nu toe de schoen: het blijkt niet mee te vallen overtuigende voorbeelden te vinden. Een van de studies die een voordeel voor sex suggereren in deze context is een onderzoek van Lively aan de zoetwateïslakPolamopyygiis
antipodanim. Deze slak
is gevoehg voor üifectie door een trematode, Microphaüus, en Lively constateerde een
positieve correlatie tussen de frequentie van sexuele voortplanting (genieten als de frequentie mannetjes in een habitat) en het niveau van parasitering. H i j interpreteerde deze
coiïelatie als bewijs dat parasitering sex bevordert. Een alternatieve verklaring zou echter
kunnen zijn dat sex parasiterhig veroorzaakt door infectie tijdens copulatie. De mutatie-eliminatie hypothese hypothese stelt dat genetische recombinatie een efficiëntere veiwijdeling van genetische mutaties uit het genoom mogelijk maakt dan onder ongeslachtelijke
voortplanting het geval kan zijn. I n deze visie is sex dus een 'zuiverend' proces, dat ophoping van nu eenmaal onvermijdelijke mutaties i n de erfelijke aanleg voorkomt. Theoretisch
moet aan twee aannames voldaan zijn, wil sex inderdaad efficiënter zijn dan asex in dit zuiveringsproces. Ten eerste moet er een voldoend grote niutatiefrequentie zijn (ruwweg meer
dan 1 nieuwe mutatie per genoom per generatie) en ten tweede moeten verschülende
mutaties elkaar i n liun effect op de fitness versterken. Pas dan zal er onder de nakomelingen van een kruising door recombinatie een zo grote variantie in aantal mutaties optreden
dat door de natuurlijke selectie een effectievere veiwijdering van mutaties plaatsvindt dan
zonder recombüiatie. We kunnen ons het principe hieivan in een kunstmatig voorbeeld als
volgt voorstellen. Stel twee ouders dragen elk 100 (maar niet dezelfde) mutaties i n hun erfelijke aanleg, h i geval van ongeslachtelijke voortplanting zullen alle nakomelingen van deze
ouders dus ook 100 (sommigen misschien nog enkele nieuw ontstane extra) mutaties hebben. I n geval van sexuele voortplanting zullen de nakomelingen onderlmg verschülen i n
het aantal mutaties dat ze eiven. Sommigen zuüen geluk hebben en minder dan 100 mutaties erven, anderen hebben pech en krijgen juist meer dan de ouderlijke 100 mutaties. I n
een extreem geval zouden we ons kunnen voorstellen dat het merendeel van de ouderlijke mutaties geconcentreerd terecht komt i n een relatief klein aantal nakomelingen, waardoor andere nakomelingen juist heel weinig mutaties zuüen hebben. I n zo'n situatie is het
voor natuurlijke selectie erg eenvoudig om mutaties op te ruimen: met de eliminatie van
betrekkelijk weinig hidividuen wordt een relatief gi'oot deel van de mutaties veiwijderd uit
de populatie. In dat laatste geval is sex (dwz genetische recombinatie) dus gunstig. Teiwüle
van de eerlijkheid moeten we natuurlijk ook het geval bezien dat de twee ouders juist sterk
verschillen in aantal mutaties, bijvoorbeeld de een heeft 150 mutaties en de ander slechts
50. N u zal ongeslachtelijke voortplanthig efficiënter mutaties veiwijderen (door de eliminatie van een gi'oot aantal nakomelingen van de '150-ouder', teiwijl sex veel nakomelingen
genereert met een interniediaü aantal mutaties (tussen de 50 en 150) en nu dus ongunsti-
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ger is voor liet elimineren van mutaties. Al met al leert de tlieorie dat alleen als mutaties
eikaars effect versterken sex gemiddeld beter werkt dan asex. Uit experimenten die door
Aijan de Visser in Wageningen en Amsterdam zijn uitgevoerd aan Chlamydomonas kan
worden geconcludeerd dat onder condities van hoge populatiedichtheid dit synergistisch
effect van mutaties inderdaad lijkt op te treden. Maar ook hier geldt dat nog veel onderzoek nodig is 0111 een duidelijker beeld te verki'ijgen.
Bijverschijnselen van sex
Sexuele voortplanting in strilcte zin is gedefinieerd door de opeenvolging van drie processen: fusie van geslachtscellen, iiieiotische recombinatie en de vorming van een volgende
generatie van gesIachtsceUen. Een aantal verschijnselen is zeer algemeen geassocieerd met
sex en zal hieronder besproken worden. Het eerste is het feit dat sexuele fusie vrijwel altijd
asymmetrisch is: de beide gameten die een zygote vormen zijn van een verscliUlend type.
In de meeste soorten is dit karakteristieke verschU verbonden met een differentiatie van
individuen (of onderdelen daaivan) in mannelijk en vrouwelijk, maar er zijn ook soorten met name onder de algen en schimmels - waarbij men in afwezigheid van geslachtelijke
differentiatie van paringstypen ('niathig types') spreekt.
Evolutie van man-vrouw-verschillen
In isogame soorten produceren alle individuen gesIachtsceUen van dezelfde grootte. I n
anisogame sooiten (waarin 2 typen geslachtscellen van verschUlende gi-ootte worden
geproduceerd) wordt het man-vrouw onderscheid zinvol: mannetjes produceren veel en
kleine gameten en vrouwtjes weinig en gi'ote. De oorsprong van man-vrouw verschillen ligt
dus in de evolutie van anisogamie uit isogamie. Uit het feit dat eenvoudige 'primitieve'
algen meestal isogaam zijn en de meer ingewikkelde afgeleide vormen anisogaaiii, leidt
men af dat isogamie een evolutionah primitieve conditie is. Welke factoren kunnen hebben geleid tot de evolutie van anisogamie? Met behulp van mathematische populatiegenetische modellen is aannemelijk gemaakt dat anisogamie het resultaat is van twee tegengesteld gerichte selectieki-achten. In de eerste plaats zal de natuuriijke selectie 'automatisch' een hogere productiviteit van gameetproductie bevoordelen. Een individu dat meer
gameten maakt dan de anderen zal gemiddeld ook meer nakomelingen hebben, maar de
natuuriijke selectie zal ook grotere gameten bevoordelen boven kleine wanneer de levensvatbaarheid van zygoten toeneemt met hun grootte: ze hebben reseivevoedsel nodig om te
kunnen kiemen en uitgroeien en dit zal door de gameten moeten worden 'ingebracht'.
Deze beide tendensen zijn strijdig . Bij een beperkte omvang van een individu en een eindige hoeveelheid energie die beschikbaar is voor de gameetproductie zal een verdere verhoging van de productiviteit ten koste gaan van de inassa per gaineet. De modeUen suggereren dat anisogamie voordeliger wordt ten opzichte van isogamie als de fitness-toename van een zygote als functie van z'n massa een bepaalde waarde overschrijdt.
De evolutionaire gevolgen van anisogamie zijn ingrijpend en spectaculair Individuen die
zich specialiseren in de productie van een relatief klein aantal grote gameten (de vrouwtjes) investeren per ganieet (en dus per nakomeling) meer dan individuen die een zeer
groot aantal kleine gameten maken. Een eicel is duur, een sperniacel of poUenkoiTel is
goedkoop. Omdat het aantal microgameten dat van macroganieten veruit overtreft, zal vrijwel elke macrogameet bevrucht worden en dus in een nieuwe nakomeling terecht komen,
maar dit zal slechts met een kleine fractie van de microgameten gebeuren. Dus kan er
competitie veiwacht worden tussen microgameten (en microgameet-producenten) om
bevruchting uit te voeren. Macroganieten (en macroganieetproducenten) hoeven niet in
competitie voor bevruchting (die waarschijnlijk toch wel plaatsvindt), maar hier zal de
natuuriijke selectie het vermogen van kwaliteitsdiscriniinatie bevorderen. De eerste de
beste zaadcel zal lang niet altijd de 'beste' zijn en het is belangrijk vooraf te proberen de
kwaliteit van spenna (of poften) vast te stellen alvorens een dure eicel te laten bevruchten.
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Ziehier de basisprincipes van de sexuele selectie zoals D a w i n die reeds herkent heeft:
competitie tussen mannetjes (om toegang tot de vrouwtjes) en vrouwelijke keuze van de
beste mannetjes. Sexuele selectie heeft i n prmcipe vrijwel alle man-vrouw verschülen doen
ontstaan, zowel i n morfologie als in gedrag.
'Evohitiou is tinkeiiiig'
Overzien we de hier besproken aspecten van de evolutie van sexuele voortplanting, dan valt
op hoe weinig planmatig en doelgericht evolutie verloopt. Opvallende verschülen tussen
mannen en vrouwen ontstaan door sexuele selectie die uitemdelijk het gevolg is van numerieke aspecten van anisogamie: sommige individuen (vrouwen) produceren een klein aantal grote en daardoor dure geslachtsceüen, anderen (mannen) produceren een gi^oot aantal Meme en daardoor goedkope geslachtscellen. Die anisogamie is geëvolueerd omdat de
tendensen om tegelijkertijd veel en gi-ote gameten te maken niet goed samengaan en speciaüsatie gunstiger is. Dat fusie van gameten aüeen tussen verschillende typen gameten
dient te geschieden komt voort uit de evolutie van een mechanisme om schadelijk cytoplasmatisch conflict te verhinderen. De potentie van dergelijk conflict komt op zijn beuit
voort uit het feit dat eukaryote cellen naast een kern ook cytoplasmatische organellen als
mitochondriën en chloroplasten bevatten, die geëvolueerd zijn uit vrijlevende prokaiyoten
die als parasitaire elementen primitieve cehen hebben bewoond en geleidehjk gedomesticeerd zijn (deze zienswijze is nu algemeen geaccepteerd, echter niet behandeld in dit
hoofdstuk). En het proces van ganieetfusie als vooi-waarde voor genetische recombinatie
(en dus van sexuele voortplanting) zou ontstaan zijn om mutatieschade beter te kunnen
repareren of veiwijderen of om beter te kunnen overieven in een sterk wisselende omgevmg.
Dit aspect van evolutie is omschreven door Francois Jacob als 'tinkeiing' (lapwerk).
Evolutie is altijd korte-termijn aanpassing voortbouwend op een bestaande situatie. Een
andere vergelijking is het proces van verbouwing van een huis door opeenvolgende bewoners. Geleidelijk worden kamers bijgebouwd, van vorm en functie veranderd, gangetjes
gecreëerd, ruimtes opgedeeld, etc. Zo ontstaat een bouwwerk met duidelijke sporen van de
bewoningsgescliiedenis, dat sterk verschüt van een eenmalig door een architect functioneel
gepland huis. Het doet daarom tegenwoordig wat merkwaardig aan als i n navolging van de
engelse geestelijke William Paley (in zijn m 1836 gepubliceerde hoekNatwal
Tlwolog}') het
superieure 'design' van organismen en hun zintuigen en organen als bewijs wordt gezien
van goddelijke schepping. Bij nadere beschouwing zijn veel kenmerken van organismen
eerder'lapwerk' dan dat zij getuigen van superieur ontwerp. Het bekendste voorbeeld is
misschien wel het vertebratenoog, waarin het netvhes 'verkeerd om' geplaatst is, zodat het
licht eerst een laag met zenuwen en bloedvaatjes moet passeren; bovendien treedt daardoor de gezichtszenuw aan de verkeerde kant uit en veroorzaakt dus door een gat in de
retma om zijn weg naar de hersenen te kunnen vinden, daarbij de 'blinde vlek' veroorzakend.
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TOEPASSINGEN VAN MASSASPECTROMETRIE I N D E G E O C H E M I E
door
Dr. Jan Kleingeld

Indien plantaardige en dierlijke organismen na het afsteiven belanden i n een zuurstofarme omgeving, kan, door het ontbreken van de gebruikehjke vertering van het organisch
materiaal, een ohemoedergesteente ontstaan. D i t gesteente kan veivolgens, in de loop van
m ü j o e n e n jaren, door opeenvolgende sedimentatie dieper worden begraven, waarna bij de
relatief hoge temperatuur (ca. 100-140 _C) heersend op een diepte van enkele kilometers
in de aardkorst, olie kan worden gegenereerd (bij hogere temperaturen wordt gas gevomid).
Indien deze olie daama uit het ohemoedergesteente naar een reseivok migreert - een
poreus gesteente (bijvoorbeeld een zandsteen) afgesloten door een ondoordringbaar
gesteente (bijvoorbeeld een schaüe) - dan kan daamit de ohe gewonnen worden.
Als ohe gevonden wordt, resteren nog vele vragen, en een groot aantal hieivan is te beantwoorden door de geochemicus. Vragen over de geologische ouderdom van het ohemoedergesteente, vragen over het type organisch materiaal dat i n dit gesteente is afgezet, vragen over het müieu waarin afzetthig plaatsvond. Vragen over de temperatuur van het
gesteente tijdens de voiming van de oüe, vragen over de paden waariangs de olie is gemigreerd naar het uiteindelijke reseivoir, vragen over de condities in het reseivoü. Het beantwoorden van al deze vragen is van belang voor het beantwoorden van de voornaamste
vraag tijdens de exploratie: waar kan meer olie worden gevonden? I n dat verband is het een
van de belangrijkste taken van de geochemicus om elke nieuw gevonden ohe te correleren
met andere olie- en oliemoedergesteenteiiionsters uit hetzelfde gebied om nieuwe vindplaatsen te kunnen voorspeüen.
Voor het vinden van de antwoorden op aüe voorgaande vragen ondei-werpt de geochemicus de monsters van de gevonden oliën en olienioedergesteenten aan alleriei analyses,
variërend van eenvoudige bepalingen, zoals het vaststehen van de dichtheid, tot metingen
waarbij gecomphceerde analytische apparatuur moet worden gebruüd, zoals een gaschromatografische of massaspectrometiische analyse.
Een belangrijk probleem bij de interpretatie van aüe meetgegevens is, dat een monster van
het ohemoedergesteente dikwijls niet voorhanden is (dit gesteente bevindt zich immers
vaak op vrij grote diepte en zal daarom meestal niet zijn of worden aangeboord), waardoor
het noodzakelijk is conclusies over de aard van d ü gesteente te trekken uitsluitend aan de
hand van analyses van ohemonsters. Een ander probleem is, dat er vaak tegengestelde processen verantwoordelijk zijn voor de relatieve concentraties van de in een olie aanwezige
chemische verbindingen, waardoor het valt af te raden conclusies te trekken uit slechts een
gering aantal metingen. Zo kan de hoge dichtheid van een oliemonster er op wijzen dat
de olie bij een relatief lage temperatuur is gegenereerd, maar het is ook mogelijk dat deze
hoge dichtheid is veroorzaakt door de hiwerking van bacteriën op de ohe i n het reservoü,
hetgeen niets met de processen in het ohemoedergesteente te maken heeft. Een juiste con-
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clusie hierover heeft vergaande implicaties voor de exploratie van het gebied waar de
betreffende olie is gevonden.
Toch kan met relatief eenvoudige analyses vaak m een kort tijdsbestek al een goed beeld
worden gevormd van het onderzochte monster. Zo levert de bepaling van de hoeveelheid
zwavelverbindingen i n een ohe al een belangrijk inzicht in de aard van het afzettingsmilieu
van het ohemoedergesteente. Het is namelijk mogelijk dat het in dft milieu aanwezige zwavel wordt ingebouwd in het afgezette organische materiaal, waardoor zwavelverbindingen
terechtkomen i n de uiteindelijk gegenereerde ohe. Er kunnen zich in het afzettingsmüieu
echter ook andere, competitieve processen afspelen. D i t laatste is bijvoorbeeld het geval
indien het organisch materiaal is afgezet in een kleischahe. Tn zo'n omgeving reageert zwavel met het in de kleideeltjes aanwezige ijzer onder vorming van pyriet, waardoor veel minder zwavel wordt opgenomen in het organische materiaal hr het ohemoedergesteente,
waaruit dus een relatief zwavelarme olie zal worden gegenereerd. D i t in tegenstelling tot
afzetting van een ohemoedergesteente in een carbonaatomgeving (kalksteen), waarin geen
ijzer voorkomt. I n dit geval zal een relatief zwavelrijke ohe worden gegenereerd. Het dient
echter te worden opgemerkt, dat zich ook in dit geval een misleidend, tegengesteld proces
kan afspelen, zoals al eerder werd aangehaald, want de inwerking van bacteriën op de olie
in het reseivoir kan eveneens aanleiding geven tot een verhoging van het zwavelgehahe.
Doorgaans zijn voor een nauwkeurige bestudering van een ohe of ohemoedergesteente
echter ingewikkelder bepalingen nodig dan eenvoudige fysische of chemische metmgen.
Vaak dienen de in het monster aanwezige chemische verbmdingen afzonderlijk te worden
bepaald. Een belangrijk analytisch hulpmiddel hierbij is de gaschroinatograaf waarmee de
afzonderlijke componenten van een mengsel kunnen worden gescheiden. Met een dergelijk mstrument is het bijvoorbeeld mogelijk om van een ohemonster ahe organische verbindingen met een koolstofskelet tot maximaal zeven koolstofatomen te scheiden. De
onderiinge verhoudmgen van deze verbindingen geven niet aheen belangrijke informatie
over het ohemoedergesteente (hoge concentraties cychsche verbmdingen, bijvoorbeeld,
zijn kenmerkend voor afzetting van het ohemoedergesteente in een kleischahe), maar ook
over de condities i n het reseivoft (de, al eerder genoemde, inwerking van bacteriën op de
ohe in het reseivoir, bijvoorbeeld, geeft m het algemeen aanleiding tot lage concentraties
normaal-alkanen).
De complexiteit van het mengsel dat met behulp van een gaschromatograaf voUedig kan
worden gescheiden, kan echter niet al te groot zijn en een ohe is een zeer complex mengsel van verbindingen. Helaas is het dan ook niet mogelijk om alle in een olie voorkomende chemische verbindingen met meer dan acht koolstofatomen voUedig van elkaar te
scheiden. Tn dat geval bestaat de mogelijklieid de gaschromatograaf te koppelen aan een
massaspectrometer, die van elke uit de gaschromatograaf eluerende verbinding een massaspectiimi neemt. Aangezien niassaspectra voor vele verbindingen, en i n ieder geval voor
elke klasse van verbindingen, zeer kenmerkende eigenschappen vertonen, is het mogelijk
specifieke klassen van verbindingen te onderzoeken door in alle, tijdens een gascluomatografische analyse van een ohemonster opgenomen, niassaspectra te zoeken naar de aanwezigheid van karakteristieke (molecuul- of fragment-) ionen.
Met behulp van de combinatie gaschromatografie/massaspectrometrie (GC/MS) is het
bijvoorbeeld op eenvoudige wijze mogelijk de hi een olie voorkomende aromatische verbindingen te analyseren. Deze klasse van verbindingen kan, onder andere, worden gebiuikt
voor het bepalen van de teinperatuur in het ohemoedergesteente op het moment dat ohe
werd gegenereerd. Aangezien i n het algemeen bij een hogere temperatuur van dit gesteente de thermisch meer stabiele isomeer (of isomeren) van een klasse van verbindingen zal
(zullen) worden bevoordeeld, is het mogelijk aan de hand van de verhouding van specifieke groepen verbindingen de voriiiingstemperatuur van een ohe te schaften. Zo is, gezien
op een geologische tijdschaal van miljoenen jaren, 2-methylnaftaleen stabieler dan 1methylnaftaleen, hetgeen kan worden toegeschreven aan de ongunstige mteractie van de
iiiethylgroep aan de 1-positie met het waterstofatoom aan de 8-positie in de laatstgenoemde verbinding, Bij hogere temperaturen zal de concentratie van 1-iiietliylnaftaleen in
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oliemonsters iJus afnemen ten opzichte van 2-methylnaftaleen, een verhouding die eenvoudig te meten is met behulp van G C / M S door selectief de verbindingen te bestuderen
die in het massaspectrum een sterk signaal vertonen bij m / z 142, de molecuulmassa van
de methylnaftalenen.
Een ander voorbeeld van het gebruik van G C / M S bij de bestudering van aromatische verbindingen h l ohemonsters wordt gevormd door de klasse van de benzocarbazolen, stikstoflioudende aromatische verbindingen. Tijdens de migi'atie van de olie vanaf het oorspronkelijke ohemoedergesteente naar het reseivoir, kan namelijk een 'geocliromatografisch' effect optreden doordat specifieke verbindingen 'achterblijven' ten opzichte van de
ohe, waardoor de concentratie van deze verbindingen lager wordt. Zo is gebleken dat
benzo[a]carbazol veel beter adsorbeert aan klehiiineralen dan beiizo[c]carbazol. Hierdoor
verandert tijdens de migratie van een olie de verhouding van de concentraties van deze
twee verbindingen. Uit een bestudering van deze verhoudmg, te meten uit de verbindingen
met niassaspectra die een sterk signaal vertonen bij n i / z 217, de molecuulinassa van de
benzocarbazolen, is inzicht te verkiijgen over de weg die de olie heeft afgelegd, waaruit
belangrijke conclusies kunnen worden getrokken over de locatie van verdere olie-accumulaties.
Een belangi-ijke klasse van verbmdingen bij het bestuderen van oliemonsters is die van de
zogenoemde bioiiiarkers, verbindingen die een duidelijke relatie vertonen met de moleculen die oorspronkelijk aanwezig waren in de levende organismen waamit de olie is
gevormd. Hoewel deze bioniarkers in het algemeen slechts in geringe hoeveelheden i n
oliemonsters voorkomen, is het met behulp van G C / M S mogelijk hun aanwezigheid aan
te tonen.
Door hun relatie met de oorspronkelijke levende organismen, kunnen bioniarkers worden
gebruikt om inzicht te verkiijgen in deze organismen. Landplanten, bijvoorbeeld, geven
aanleiding tot specifieke Idassen van biomarkers. Als voorbeeld kunnnen worden genoemd
de bicadinanen, producten van de geologische omzetting van plantenharsen van i n
Zuidoost Azië voorkoinende hogere planten. Indien deze bioniarkers in een olie worden
aangetoond, zij vertonen karakteristieke signalen bij ni/z 191, 217, 369 (ahe fragnientioneii)
en 412 (de molecuulinassa van deze klasse van verbindingen), is een ki'achtig bewijs geleverd voor het voorkomen van van deze landplanten afkomstig organisch materiaal in het
oorspronkelijke ohemoedergesteente.
Bioniarkers kunnen ook worden gebmikt voor het bepalen van de geologische ouderdom
van het ohemoedergesteente. Zo is er vanaf het Boven Ki-ijt (ca. 90 miljoen geleden) een
duidelijke evolutie te zien van bloeiende planten. Een biomarker die specifiek gerelateerd
is aan deze planten is oleanaan, voornamelijk een product van de geologische omzetting
van plantenharsen. Het voorkomen van oleanaan in een ohe, het massaspectrum van deze
verbinding wordt gekenmerkt door signalen bij m / z 191, 397 en 412 (het molecuuhoii) en
de duidelijke afwezigheid van een signaal bij m / z 369, is dus niet alleen een bewijs dat het
ohemoedergesteente is afgezet in een omgeving waar deze planten groeiden, maar levert
tevens een duidelijke aanwijzing voor de maximale ouderdom van dit gesteente.
Ondanks zijn hoge gevoeligheid kan de combinatie van gaschroniatografie en massaspectrometrie toch ontoereikend blijken te zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval in de analyse van
de 24-n-propylcholestanen. Deze groep bioniarkers is afkomstig van mariene algen en stelt,
indien zij in een ohemonster kan worden aangetoond, de geochemicus in staat onomstotelijk vast te stellen dat het oorspronkelijke organisch materiaal in het ohemoedergesteente is afgezet in een marien müieu. Helaas is de concentratie van deze verbindingen i n het
algemeen zeer laag. Bij de analyse dienen we daarom gebruik te maken van hybride massaspectrometrie (MS/MS), waarbij, simpel gesteld, twee massaspectrometers achter elkaar
worden opgesteld. I n de eerste massaspectrometer wordt een karakteristiek ion geselecteerd, vaak het molecuuhon, waarna dit ion door botsing met een in het vacuüm in een
botsingscel tussen de twee massaspectrometers ingelaten gas (meestal een edelgas als helium of argon) tot fragmenteren wordt gebracht. Op deze wijze wordt de gevoeligheid van
de analysemethode vele malen verhoogd. I n het geval van de eerder genoemde 24-n-pro-
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pylcholestanen wordt de overgang van het molecuulion, m / z 414, naar het meest karakteristieke fragniention, m / z 217, bestudeerd en op deze wijze kan uitsluitsel worden verkregen over het al dan niet voorkomen van deze klasse van verbindingen.
Toch kan ook dit onderzoek soms leiden tot (ogenschijnlijk) tegenstrijdige resultaten. Zo
werd i n bepaalde monsters botiyococcaan gevonden, een biomarker afkomstig van de
omzetting van botryococceen, een verbinding die uitsluitend, en in gi^ote hoeveelheden,
voorkomt in Botryococcus braunii, een zoetwater-algensoort (70 tot 90 procent van het
gewicht van deze algensooit kan bestaan uit botiyococceen). Hoewel deze waarneming in
het algemeen een ki-aehtig bewijs zou zijn geweest voor een niet-maiiene omgeving van de
afzetting van het organische materiaal, kon i n deze monsters ook de aanwezigheid van 24n-propylcholestanen worden aangetoond, zoals eerder is opgemerkt een duidelijk bewijs
voor een marien afzettingsmilieu. Bovendien leek op geologische gronden een marien
milieu veel waarschijnlijker Deze aanwijzingen duiden erop, dat het ohemoedergesteente
is gevormd uit zoetwaterorganismen, zoals Botiyococcus braunü algen, die uit hun leefmilieu (een meer of een moeras) in zee zijn gespoeld en daar zijn neergeslagen.
Tot slot dient enige aandacht te worden besteed aan een van de oudste toepassingen van
de massaspectrometrie, de analyse van isotopen. Zeer belangrijk in de geochemie is de
bestudering van de verhouding van de twee stabiele koolstofisotopen, '-'C en '^C. In de loop
van de geologische tijd heeft de verhouding "C/'^C kleine, maar significante, variaties
vertoond. Bovendien wordt deze verhouding beïnvloed door de organismen waanift het
ohemoedergesteente wordt gevormd. Als zodanig wordt de verhouding "C/'^C van een
ohe- of ohemoedergesteentemonster al zeer lang gebmikt als een ki-achtig hulpmiddel bij
de coiTclatie met andere monsters. I n recente jaren is het mogelijk gebleken deze techniek
te koppelen aan een gaschromatograaf waardoor nu voor vele verbindingen afzonderlijk
de verhouding "C/"C kan worden vastgesteld, hetgeen een aanmerkelijke sprong voorwaarts betekende. D f t geldt vooral bij de analyse van gassen, aangezien bij deze monsters
noodgedwongen slechts een gering aantal verbindingen kan worden bestudeerd, die nu in
veel groter detail kunnen worden onderzocht. Hierdoor is de correlatie tussen gassen en
hun moedergesteente aanzienlijk verbeterd.

UIT D E VOORDRACHTEN VAN HONDERD JAAR G E L E D E N
1898 - 1899
Ir. M.J. Bottema

Van het moment af, dat de mens zich bewust werd van zijn omgeving, heeft hij het heelal
onder de meest uiteenlopende gemoedstoestanden bekeken. Eén daaivan, de nieuwsgierigheid, bracht hem tot het doen van systematische waarnemingen en metingen. Doel was
het construeren van een model, dat hem onder meer mzicht zou verschaffen i n zijn plaats
in de wereldruimte.
In dat kader paste de voordracht van "den jeugdigen hoogleeraar in de astronomie aan de
Utrechtse hoogeschool dr Nijland".
Hij stelde daarin als eerste gevolgtrekking aan de orde, dat het zichtbaar heelal eindig
moest zijn. "Immers het voor ons zichtbaar Heelal is zeker niet oneindig groot, daar al zijn
deelen hchtki'acht hebben en wij de totale hoeveelheid licht niet oneindig groot zien".
Een klassieke redenering, die ook nu, in de huidige stand van de astronomische wetenschap onverminderd geldig is.
Spreker deelt vervolgens de uitkomst mede van een ondcEoek naar de plaats van steiTcn
in afhankelijkheid van hun helderheid. Beeldt men de sterren van de le tot de 9e grootte
op een bol af dan is daarop geen spoor van de Melkweg te ontdekken. Tekent men
echter de stcffcn van de 9e tot de 10e grootte af dan komt de Melkweg te voorschijn.
D i t leidt tot de conclusie dat de sterren hi het heelal i n ringen zijn gegroepeerd. Betwijfeld
werd toen of de spftaalnevels daar wel bij behoorden. " . . . maar voimen deze eigen, ontzeftend ver verwijderde. Melkwegstelsels".
Dat "ontzeftend ver" blijkt later nog aanzienlijk verder te zijn: 4000 lichtjaren behoorden
toen al tot de duizeling wekkende afstanden.
Na de natuurkunde behoorden de onderwerpen uit de astronomie tot de meest voorkomende voordrachten. Vaak ook meerdere hi een enkel seizoen. Zo volgde Kapteyn
(Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen) Nijland op met een lezing over vaUende sterren.
De vaUende sterren, bohden (vuurboUen) en luchtstenen (meteorieten) hebben oorspronkelijk deel uitgemaakt van een komeet. Deze gevolgtrekking, zo legde de spreker uit is "een
der schoonste resultaten welke de sterrenkunde in den laatste tijd heeft bereikt, niet a force
van gi'oote kijkers en ragfijne metmgen, maar gebaseerd op waarnemingen die ieder met
het bloote oog doen kan".
Kenmerkend voor deze twee lezingen is, dat de voor de verdere ontwikkeling van deze
wetenschap mgeslagen weg i n de daarop volgende honderd jaar geen correctie meer
behoefde. De grondslagen waren gelegd.
Dat was nog niet het geval met de i n 1895 ontdekte Röntgenstralen. Hun geaardheid was
zo geheimzinnig, dat men ze vooriopig x-stralen doopte. "De meest waarschijnlijke mogelijkheid achtte hij (Röntgen) deze, dat de x-stralen trillingen of golvingen van de aether
waren, evenzeer als het gewone licht, maar dat die trillingen hier dan niet zoals bij hchtstralen loodrecht op het vlak waarin zij zich voortplanten, dus niet transversaal plaats vinden, maar evenwijdig aan die richting, d.i. longitudinaal. D i t punt van verschU i n wezen zou,
volgens hem, voldoende zijn om het gi-oote onderscheid in eigenschappen te verklaren."
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Voor vele geleerden was dit moeilijk te aanvaarden omdat men tot dan toe nog nooit
longitudinale aethertrillingen had waargenomen en dat de tegenwoordige elektrische theorie zo gebouwd is, dat zij eigenlijk geen longitudinale trilhngen toelaat. Veel geleerden
zouden het zelfs betreurd hebben "wanneer dit de enige houdbare hypothese mocht blijken te zijn".
Het zou echter nog tot 1912 duren eer de x-stralen als Röntgenstralen, i n de grote familie
van elektromagnetische straling, kon worden ondergebracht.
De ooi-zaak van het mislukken van zoveel experimenten was, dat men onwetend was van
de ultra-korte golflengte van de Röntgenstraling.
Zo ook als in vele andere gevaUen leidde ook hier het volhardend overwegen en proberen
tenslotte tot de ontsluiering van de geaardheid van Röntgenstralen.
Een voorbeeld van gestage ontwUdceling, met af en toe een uitschieter, was de voor de
astronomie zo belangrijke tijdmetmg. D r W.C.L. van Schaik, Leraar aan de Hoogeie
Burgerschool te Rotterdam, hield een lezing over dit ondei-werp (Over het Shngeniurwerk).
Vroege uuiwerken bestonden voor het merendeel uit een drijvende ki-acht (een gewicht) en
een echappement " . . . in het algemeen de inrichtmg, waardoor het schommelende deel
van het uuiwerk met de beweegki-acht wordt verbonden, die dan den gang onderhoudt."
Dat schommelende deel zou dan een om een verticale as draaibare staaf kunnen zijn, die
door zijn traagheid een min of meer regelmatige voortgang afgaf
De vindmg van Huygens (1656) was nu, dat hij op de gedachte kwam " . . . om den slinger
te verbinden aan de onrust van de oude uuiwerken. Hij veiving hiertoe de schommelende
staaf van de onrust door een aan de as hieivan verbonden vorkvonnige geleider, waardoorheen hij den slinger ophing".
Voor de nauwkeurigheid van het uuiwerk was dat een geweldige sprong vooiwaarts.
Bedroeg rond 1300 de afwijking nog zo'n kwartier per etmaal, na invoering en verbetering
van het slingeruuiwerk (onder andere door temperatuur- en drukcompensatie) bedroeg dat
nog maar 10 seconden per etmaal (Pladge, Science Since 1500, 1966 London). Dat was m
die tijd net zo uidrukwekkend als de nauwkeurigheid, die thans wordt bereikt.
Een terrem, waarop de hieivoor genoemde precisie in de tijdmeting van geen belang is, is
dat van de geologie. Prof D r K. Martin (Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden)
deed dat duidelijk uitkomen in zijn voordracht "Over het ontstaan van het rehef der aardoppervlakte".
Hoewel de mens met ontzag tegen de overweldigende gebergteniassa's opziet, vertegenwoordigen de gebergten op aardse schaal nauwelijks een rimpeling. Zou men de aarde verklehien tot de grootte van een ei, dan zouden de oneflFenheden op de eierschaal de werkelijkheid dicht nabij komen.
I n het veivolg van zijn lezing, over het ontstaan van gebergten, legde Martin uit, dat men
vroeger van mening was, ". . . dat één of andere ki-acht de samenstellende deelen van de
schors in de richting van den radius der aarde naar buiten dreef. . .". De theorie bleek
evenwel onhoudbaar, omdat dan " . . . de gedaante van het reliëf er geheel anders zou moeten uhzien". De kracht, die de bergen doet ontstaan werkt in tangentiale richting en
veroorzaakt plaatsehjk een rimpeling, "dat men zich het best kan voorstellen door met de
hand over een uitgespreid tafellaken te schuiven".
De tangentiale ki'acht zou dan zijn ontstaan als gevolg van de aftoehng van de aarde, waardoor deze ruimer i n de buitenste schU komt te zitten en deze laatste, tot behoud van de
continuïteit, moet inkiimpen.
Deze theorie heefl verscheidene opvolgers gehad, waaronder die van Wegener (1880 1930) wel één van de bekendste is. Geen van de theorieën is tot nu toe nog i n staat gebleken om voor ahe verschijnselen een aanvaardbare oplossmg te geven.
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De andere voordrachten in het seizoen 1898 - 1899 waren:
D r J. van de Stadt: Over de Koolstof
Prof D r C. Winkler: Over inteUectuele inspanning
D r J.D. Boeke: Ondei-zoek van Spraakldanken (titel bekort)

