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VERSLAG VAN DE KONINKIJJKE MAATSCHAPPIJ
VOOR NmJURMJNDE DIUGENIIA
Over het seizoen 2000-2001

h l het afgelopen seizoen werden de 12 lezingen elk wederom door 75 tot 135 personen
bezocht. Voor het eerst sinds jaren is er weer een excursie georganiseerd en wel naar het
Fysisch en Elektronisch Laboratorium TNO en het daar gevestigde museum Waalsdorp.
Hieraan namen 35 leden deel. De reacties na afloop waren zeer positief Daarom is besloten
m het volgende seizoen weer een excursie te organiseren. Het aantal leden, 425 personen op
1 januari 2001, büjfl ongeveer constant. De Maatschappij probeert echter wel om meer (jonge)
leden te weiven. Hiertoe werd aan de leden gevraagd extra progi-ammafolders mee te nemen
en onder belangstellende vrienden, kennissen en familieleden te verspreiden. De financiële
positie van de Maatschappij is onveranderd gebleven.
Het afgelopen jaar lukte het wederom om bij de aanvang van het nieuwe seizoen het jaarboek
uit te delen. Daar de admmistratie hieivan veel rompslomp geeft en een aantal leden het jaarboek niet komt ophalen, werd besloten om in het vervolg het jaarboek per post aan de leden
toe te sturen. De hieivoor noodzakelijke kleine verhoging van de contributie werd door de
ledenvergadering goedgekeurd.
Om de leden meer bij de activiteiten van de Maatschappij te betrekken, heeft de vooratter
twee keer, na afloop van een lezing, een toelichting gegeven of een mededeling gedaan.
Herbert Boerendonk, directeur van de Kunstkling DUigentia, werd benoemd als dü'ecteur van
de Stichting Promotie Den Haag Hij werd opgevolgd door Mevrouw Anja Overhoff! Mevrouw
J.W.M. Evers heeft met ingang van het seizoen 2000-2001 de zeer gewaardeerde bijdrage als
vrijwillige hulp bij de aanvang van de lezingen, beëindigd. De verschillende functies die zij uitoefende, zoals het uitdelen van de jaarboeken, de ontvangst van de sprekers etc., werden verdeeld onder de bestuursleden.
Op de begane grond van het gebouw hebben in de zomer van 2000 een aantal verbouwingen
plaats gevonden, die consequenties hadden voor de Maatschappij. Door verplaatsing van de
garderobe naar de benedenfoyer, verforen wij de mogelijldieid om sprekers in die locatie te
ontvangen. Ook was het niet meer mogelijk om daar bestuursvergaderingen te houden. Zes
jaar eerder waren wij bij de grote verbouwing reeds de gi'ote bestuurskamer kwijtgeraakt. Een
oplossing werd voor ons gevonden door op maandagavonden de z.g roze foyer boven voor de
activiteiten van het bestuur van de Maatschappij te gebruiken. De grotere afstand van deze
locatie tot de leden die zich voor en na de lezingen in de hal beneden bevmden, wordt wel
emren als een belemmering voor het contact tussen de leden en de bestuursleden. De laatste verbouwing heeft wel als voordeel opgeleverd, dat de vitrine met een selectie van historische natuurkundige instrumenten van de Maatschappij, waaivan de inhoud elk jaar zal worden veranderd, een beter zichtbare plaats heeft gekregen.
Aan het eind van het seizoen werd het duidelijk, dat een subsidie van de gemeente Den Haag,
voor de verbouwingen die de Kunstkling wil gaan uitvoeren, alleen veifaegen kan worden als
de gemeente meer zeggenschap over het gebouw zal verkiijgen. Deze verbouwingen zijn
noodzakelijk voor het onderhoud van het gebouw, om te voldoen aan de ARBO-eisen, voor
de brandveiligheid en om de accommodatie voor acteurs en musici te verbeteren. Hierover
werd door het bestuur van de Maatschappij, het bestuur van de Kunstkmg en de Gemeente
uitvoerig overieg gevoerd. Aan het eind van het seizoen, april 2001, was het overleg nog niet
afgerond en werden nog geen definitieve besluiten genomen. Wel heeft het bestuur van de
Maatschappij toegezegd haar medewerking te verienen aan een mogelijke overdracht van het
eigendom van het gebouw aan de gemeente, indien aan bepaalde voowaarden wordt voldaan.
Het bestuur heeft op de ledenvergadering (26 maart 2001) de leden liierover ingelicht. Zodra
de plannen een defmitieve vomi hebben geki'cgen, zal hierover een buitengewone ledenvergadering worden gehouden.
Het bestuur

DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOE NATUURKUNDE 'DILIGENTIA'
Vereniging en gebouw
In september 1793 werd i n Den Haag het Gezelschap ter beoefening der proef-ondeiYindeiijke wijsbegeerte opgericht. D i t gezelschap had ten doel de leden middels voordrachten en demonstraties op de hoogte te brengen van de nieuwste vorderingen van de natuurwetenschappen in de ruimste zin des woords. In die tijd was het begrip natuuiwetenschappen veel breder dan tegenwoordig en omvatte vakgebieden als scheikunde, geneeskunde, biologie, sterrenkunde en aardrijkskunde. Vanaf de oprichting heeft Diligentia 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 bibüotheek, een verzameling van natuuiwetenschappelijke instrumenten en een 'Kabinet van Natuuriijke Histoiieën' met o.a. schelpen, mineralen en
fossielen.
Aanvankelijk vergaderde het gezelschap ten huize van de voorzitter, maar al spoedig nam
het ledental zo sterk toe, dat naar een ruimere lokaüteit moest worden omgezien. Men vergaderde enige tijd i n 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 huls in het Lange Voorhout Wijk I na 269, met er benevens
nog een Iniis en eene stalUnge en Iwetslmis, in de Hooge Nieuwstraat', voor de somma van
8500 gulden. Het pand dateerde uit 1561 en behoorde tot de boedel van wijlen de Weduwe
De Perponcher.
In 1805, na de eerste vergadering in het nieuwe gebouw, werd door het bestuur een nieuwe naam voor de vereniging voorgesteld: Maatschappij voor natuur- en letterkunde, ten zinspreuk voerende: Diligentia, in Den Hage.
De natuurkundige vereniging heeft zijn naam gegeven aan het gebouw, dat bij vele
Hagenaars hoofdzakelijk bekend is als centrum voor muziek en kleinkunst. Het oorspronkelijke embleem "Dihgentia"van de Maatschappij, omgeven door een ki'ans van klimopen laurierbladeren, is nog steeds aanwezig in de gevel van het gebouw. In 1859 werd de
naam veranderd in Maatschappij voor Natuurkunde. In 1953 werd, ter gelegenheid van het
160-jarig bestaan van de Maatschappij, het predicaat Koninklijk verkregen.
In het gebouw werd ook huisvestmg geboden aan het Koninklijk Instituut van Ingenieurs
(1860-1922) en aan de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (1946-1963), totdat
deze natuuiwetenschappelijke verenigingen ieder een eigen gebouw in Den Haag ki'egea
Culturele activiteiten
De Maatschappij heeft gedurende vele jaren cufturele activiteiten georganiseerd. Reeds in
1795 werden een viertal concerten gehouden en de muzikale activiteiten namen een grote
vlucht toen in 1821 het nieuwe genootschap Concert in Diligentia werd opgericht. D i t
genootschap organiseerde vele concerten per jaar. D i t was een groot succes, zodat reeds
in 1823 werd besloten tot een grootscheepse verbouwing van het gebouw. Een tweede verbouwing vond plaats i n 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 i n 1993 het gebouw, waaivan de Maatschappij
nog steeds eigenaar is, grondig gerenoveerd.
Huidige activiteiten van de Koninklijke Maatschappij voor Natuiu-kunde
De Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde organiseert 12 lezingen per jaar, in de
periode september tot april, 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. In de keuze van de onder-

werpen wordt als vanouds gestreefd naar een breed spectram van natuui-wetenschappelijke thema's. De natuurkunde m de moderne zin des woords komt vier maal per jaar aan
bod, over ondeiweipen uit de scheikunde, biologie, en geneeskunde worden per vakgebied
twee lezingen gehouden. Stenenkunde en geologie zijn elk met één lezing per jaar vertegenwoordigd. Het niveau van de lezingen is vergelijkbaar met dat van artikelen i n het tijdschrift 'Scientific American'. Ondeiwerpen en sprekers worden in het begin van het voorjaar door het Bestuur, dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van genoemde vakgebieden, geselecteerd. De leden en belangstellenden, die uit Den Haag en wijde omgeving
(leiden. Delft, etc.) komen, kunnen suggesties voor ondeiweipen en sprekers opgeven aan
het bestuur.
Het lidmaatschap van de Maatschappij bedraagt € 22,50 per jaar (12 lezingen voor 2 personen); het bijwonen van een lezing door niet-leden kost € 2,50 per avond . Leden krijgen aan het begin van het seizoen het jaarprogi'amma met korte samenvattingen van de
lezingen toegestuurd. Na afloop van het jaar ki-ijgen zij het jaarboek met de volledige
tekst van de lezingen. Scholieren en studenten betalen voor het lidmaatschap (zonder
jaarboek) € 5,~.
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OVER LEVEN E N T E C H N O L O G I E
door
Prof, dr J.G. Kuenen
T U Delft, afdeling Biotechnologie

Inleiding
De ki'anten staan er vol van. De Scientific American wijdt er bijna iedere week een artikel
aan. Het bedrijfsleven gooit het roer om. En de minister van Economische Zaken Jorritsma
heeft een "baby" : Life Sciences. Een liefdesbaby zelfs, zoals uit het Chemisch Weekblad
van 10 april (1999) blijkt (l).De groei zit er in, zeker in het nieuwe millennium als we tabel
1 mogen geloven (geciteerd uit (1)).
Technologische doorbraken, gecombineerd met ondernemerschap moeten er voor zorgen
dat ook Nederland een grote sprong voorwaarts maakt op dit terrem.

sector

farma
agri-business
food en feed
chemie
milieu

% b l o t e c h in

% b i o t e c h In

% b l o t e c h in

o m z e t in 1996

o m z e t In 2 0 0 0

o m z e t in 2 0 1 0

9
2
3
13
9

20

34
20
30
27
18

7

10
18
15

Tabel 1. Groeipotentie. Aandeel van bioteclmologie-gerelateerde producten in de omzet van
de sectoren fanna, agri-business, voedsel en veevoeder, chemie en milieu.

Vanwaar de enorme en verhoogde belangstellmg voor dit gebied, dat tot nu toe bekend
staat als de "biotechnologie"?
Dat komt door een lawine van wetenschappelijke doorbraken, die de kennis over de basis
van het leven - de Levende Cel - op een duizelingwekkende wijze vergroot en verbreedt.
De complete DNA-volgorde van het menselijk erfelijk materiaal , het zogenaamde
"genoom" en ook dat van vele andere levende organismen, van bacterfe tot gu'af, is reeds,
of komt binnen een paar jaar, beschikbaar. Begin december van het afgelopen jaar zijn de
33 miljoen codeletters van het D N A i n het op één na kleinste chromosoom van de mens.

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 79. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde 'Dihgentia' te 's-Gravenhage op 25 september 2000.
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chromosoom 22, gepubüceerd. De gi'ote uitdagmg is nu om uit te vinden hoe de moieculahe Blauwdiiilc (het DNA- "mstructieboele") van het leven wordt vertaald m functionele
macro-moleculen (zoals eiwitten), in levende cellen en complete organismen.
De dichtheid van informatie, zoals die in het D N A voorkomt en ook aanwezig is in de
door het D N A gecodeerde macromoleculen, is zo groot dat de moleculak- biologen (die
de volgorde van het D N A in eerste instantie hebben opgehelderd) nu, meer dan ooit, de
hulp moeten inroepen van een scala aan andere disciplines zoals chemie, fysiologie, proces-en produkt-technologie, wiskunde , infonnatica, microelectronica en zelfs nanotechnologie. Alleen met de hulp van dit scala aan discipluies zal het mogelijk zijn het detail,
de diversiteit en de immmense hoeveelheid van informatie te bestuderen, te verwerken, te
interpreteren en ook toe te passen. Dat hele brede gebied van disciplines noemt men, in
goed Nederlands, "Life Science & Technology".
Nieuwe combmaties van fundamentele research zullen nu trachten vanaf het moleculaire
niveau vragen te beantwoorden, bijvoorbeeld over hoe cellen differentiëren, hoe ons
iinmuun-systeem werkt en hoe groei van een cel gecontroleerd wordt. Zeer gedetailleerde
kennis van groei en productvomrmg door de cel zal kunnen leiden tot nieuwe concepten
in biologische productiemethoden, diagnose, medische behandehng van bijvoorbeeld kanker en veroudering, en farmacie.
Life Science & Technology heeft tot doel het begrijpen, het nauwkeurig voorspellen, het
beheersen en het exploiteren van de mogelijkheden die de Natuur biedt ten bate van een
gezonde, duuKame en kwalitatief hoogwaardige samenlevmg. I n die zin gaat het om
onderzoek en technologie van leven en levensprocessen die ons de mogelijkheden bieden
om optimaal te overleven. Dat is dan ook de grote uitdaging van het nieuw millennium.
Het is interessant stil te staan bij het feit dat vlak voor de vorige eeuwwisseling net zo'n
type revolutie voor de deur stond. Men had toen de relatie tussen ziekte en bacteriën
gelegd en i n 1895 werd in de Delftse Scheikunde Faculteit de hoogleraar Martinus
W.Beijerinck aangesteld. (Fig 1)
Een algemeen microbioloog, één van de eerste in Europa die zich bezig ging houden met
"nuttige micro-organismen", zoals bakkersgist. Toepassingen van micro-organismen , bacteriën, schimmels en gisten, hebben een
enorme omwentelmg is ons leven veroorzaakt : denkt u maar aan antibiotica, enzymen in wasmiddelen, hormonen, vitamines enzovoort. Het is dan ook niet verbazend, dat vele kleine en grote bedrijven
thans actief zijn op het gebied van "Life
Science & Technology. In Nederland zijn
dat bijvoorbeeld D S M (inclusief Gist),
AKZO (Organon, Diosynth), Avebe, grote
zaadbedrijven,
Genencor,
Mogen,
Centocor, Pharming, miheubiotechnologie-bediijven zoals Paques en tenslotte,
niet te vergeten, de enorme afvalwaterzuiveringsindustrie.

Figuur 1, Martinus W. Beijeiinck,
Algemene Bacteriologie TUDelft

hoogleraar
1895-1922.
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De Technische Universiteit Delft en de Universiteit Leiden hebben de laachten van drie
Faculteiten gebundeld m een groot ondewijs en onderzoeks-programma Life Science &
Technology. Dat lag voor de hand omdat Delft en Leiden een lange traditie hebben in de
samenwerking op het gebied van de Biotechnologie, in de Onderzoekschool BSDL.
h l de rest van mijn rede wil ik daar verder op ingaan en laten zien dat we met deze onderzoeks-en ondeiwijsplannen gereed zijn voor de nieuwe eeuw. Ik zal daarbij na een inleiding over bio-mformatie-overdracht, drie onderwerpen behandelen, (1) hoge snelheidsscreening en -diagnose, (2) de levende cel als fabriek en (3) de exploitatie van biodiversiteit.
Overdracht van infonnatie door onderlinge herkenning van bio-molecnlen
Het eerste ondeiwerp dat nu aan de orde komt is de vraag hoe in de levende cel informatie (en in bredere zin: "kennis") wordt doorgegeven. D i t gebeurt op moleculake schaal
gi-otendeels op basis van herkenning van het ene molecuul door het andere. Je kunt zeggen dat die herkenning geschiedt doordat de atomen en moleculen van twee verschillende verbindingen elkaar kunnen aantrekken en bovendien op elkaar passen zoals een sleutel op een slot. Verbindingen "klikken" als het ware als magneetjes m elkaar Onderlmge
herkenning van bio-moleculen is een fundamentele basis voor mfoimatie-overdracht in
biologische systemen, i n alleriei vormen. Het principe is al jaren bekend, maar de reikwijdte daaivan is pas sinds kort in zijn voUe omvang doorgedrongen.
Een voorbeeld van de moleculahe herkenning is gegeven in Fig 2.

substraat

Figuur 2. Herkenning van substraat door enzym. Het substraat past als het ware in het veel
grotere eiwit-molecuul. De herkenning is gebaseerd op moleculaire en atomaire interacties.

Het enzym is schematisch als een bolletje met een uitsparing getekend. In die uitsparing
past het substraat, dat wil zeggen het molecuul dat het enzym moet binden en omzetten.
De meeste enzymen zijn zeer specifiek, d.w.z. ze "herkennen" alleen het molecuul, dat ze
moeten omzetten. Ook de werking van antüichamen i n ons bloed bij het onschadelijk
maken van bijvoorbeeld vhussen berust op herkenning. Zeer belangrijk is dat herkenning
van moleculen ook een principe is, waamiee de cel zijn zaakjes mtem regelt en bovendien
communiceert met de buitenwereld. Daarbij kunnen signalen, na herkenning, worden versterkt en kunnen acties in werking worden gezet, waarmee bijvoorbeeld de celgroei wordt
bevorderd, of een complete spier wordt aangetrokken. Bepaalde vlinders hebben letterlijk
maar één molecuul van een lokstof nodig om te besluiten de partner van hun keuze achterna te gaan!
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Herkenning vormt vanzelfsprekend ook de basis waarop informatie van het erfelijk niveau
wordt doorgegeven, zoals in Fig.3 is geschetst.

D N A

•

R N A

•

E i w i t

Figinir 3. Het DNA is een lieten van vele duizenden genen, die ieder coderen voor een eiwit.
Een gen wordt overgeschreven als RNA, Het RNA wordt daarna vertaald in een eiwit. De tripletcode (tabel 2) zorgt voor een eenduidige codering van een van de 20 aminozuren, die als
bouwstenen voor de eiwitten worden gebnukt.
D N A is een keten van informatie, die bestaat uit een groot aantal modules, de zogenaamde genen. De meeste genen bevatten de code voor één eiwit, dat wil zeggen een keten van
aminozuren. Een gen kan worden overgeschreven in RNA, dat vervolgens zijn informatie
weer doorgeeft; aan de machinerie i n de cel die daar het betrefiende eiwit van kan maken.
Eiwitten zijn zeer belangrijke onderdelen van de cel. Eiwitten kunnen signalen opvangen
en doorgeven. Contractiele eiwitten spelen een essentiële rol in de spierfunctie. Andere
eiwitten hebben een functie als enzym. Enzymen zijn verantwoordelijk voor het omzetten
van de grondstoffen, zoals glucose i n de levende cel, via allerlei stofwisselingsroutes.
Enzymen zijn ook verantwoordelijk voor de kopiëring van D N A en voor het vertalen van
de RNA in eiwit.
Het macro-molecuul D N A is een keten van informatie, die als code-moleculen de zogenaamde bases G,C,T en A bevat (Eig 4). G kan C herkennen, en vice versa, en T kan A
herkennen, en vice versa. Deze herkenning wordt ook wel de "base-paring" genoemd. Als
een gegeven volgorde i n het D N A moet worden gekopieerd, kan de cel met behulp van
een enzym een antikopie maken, waarin dezelfde informatie zit, weüswaar in een soort
spiegelbeeld. We kunnen die kopieën tegenwoordig ook heel goed in de reageerbuis
maken. Enzymen kunnen op commando van de cel kleine stukjes kopiëren (overschrijven,
ook transcriptie genoemd) van het D N A dat dan als RNA verder werkt. Het RNA-stukje
dient als matrijs voor het maken van eiwit i n het proces van vertaling, de translatie. Dat
kan doordat de code-moleculen, steeds in setjes van drie, de z.g. tripletcode, kunnen coderen voor één van de twintig aminozuren, die de cel nodig heeft voor het bouwen van eiwit.
Tabel 2 toont de tripletcodes zoals die in RNA worden gebioiikt. Aldus is een betrouwbaar
doorgeefsysteem gemaakt van overschrijven en vertalen van de erfelijke informatie (zie ook
Fig 3).
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Figuur 4. Het macro-molecuul DNA is een
keten van informatie, dat als code-moleculen
de z.g. bases G,C,TenA bevat (G = Guanine;
C= Cytosine; T= Tl\ymine;A = Adenine). De
paring van de bases G en C, respectievelijk A
en T staat aangegeven als stippellijrttjes. De
meeste DNA-inoleciden bevatten honderdduizeiiden codeletters op een tij. De figuur hier
tooid slechts 5 aaneengeschakelde
codeletters
met de daarop passende atdi-streng.

codon aminozuur

codon aminozuur

codon aminozuur

codon aminozuur

UUU fenylalanine

C U U leucine

G U U valine

U U C fenylalanine

cue

leucine

G U C valine

A U C Isoleucine

D U G leucine

C U G leucine

G U G valine

A U G @methionine

UUA leucine

C U A leucine

GUA valine

AUA isoleucine

AUU Isoleucine

U C U serine

ecu

proline

G C U alanine

A C U threonine

U C C serine

C C C proline

G C G alanine

A C C threonine

U C G serine

C C G proline

G C G alanine

A C G threonine

UCA serine

C C A proline

G C A alanine

ACA threonine

U G U cysteine

C G U arginine

G G U glycine

A G U serine

U G C cysteine

C G C arginine

G G C glycine

A G C serine

ÜGG tryptopaan

C G G arginine

G G G glycine

A G G arginine

UGA stop

C G A arginine

G G A glycine

AGA arginine

AAU asparagine

UAU tyrosine

CAU hlstldine

GAU asparaginezuur

U A C tyrosine

C A C histidine

G A C asparaginezuur

AAC asparagine

UAG stop

GAG glutamlne

G A G glutaminezuur

A A G lysine

ÜAA stop

CAA glutamlne

GAA glutaminezuur

AAA lysine

Tabel 2. De genetische triplet-code ("codon") voor de 20 verschillende aminozuren, zoals die
in RNA wordt gebriiiM. N.B. in RNA wordt U (fJracll) gebruikt in plaats van T, zoals dat in
DNA aanwezig Is.
Het is belangrijlc te meiden dat we tegenwoordig de Ifopieën van D N A en RNA ook i n de
reageerbuis iiunnen maken. Simpel gezegd gebeurt dat met "kopieer"-enzymen, die men
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tegenwoordig gewoon i n de liandel Iran Icrijgen. Als men nu een stukje D N A in de cel wil
vervangen, dan gebruikt men in het laboratorium ook nog "knip-en plak"-enzymen.
Daarmee opent men eerst de DNA-streng en verYolgens plakt men er een nieuw stukje in.
Dat is de recombinant-DNA-techniek. Het kopie-DNA wordt meestal verinenigvuldigd door
het i n kleine, hanteerbare stukjes i n een bacterie te brengen, die deze stukjes D N A dan vermenigvuldigt met zijn eigen enzymen. Zo'n bacterie-cel, die is voorzien van een specifiek
stukje DNA, kan men zich laten vermenigvuldigen, waarbij een "kolonie" op een agarplaat
ontstaat. Zo'n kolonie afkomstig van één enkele bacterie, en vooi7;ien van een door ons
geselecteerd stukje D N A noemt men een "kloon". Dat is dus een genetisch veranderde
bacterie. Vandaar ook de naam kloneringstechniek. Als we de bacteriecultuur daarna weer
oogsten, kunnen we een grotere hoeveelheid van het gewenste D N A in handen ki'ijgen. Via
tamelijk eenvoudige laboratorium-procedures kan men het verki'egen D N A daarna eventueel ook overbrengen m bijvoorbeeld een gist of een plantencel, die daarbij op zijn beurt
een genetische verandering ondergaat. Van zo'n cel maakt men dan ook weer klonen om
het genetisch gemodificeerde materiaal in de gewenste hoeveelheden i n handen te krijgen.
Hierboven is vastgesteld dat de cel een goed informatie-doorgeefsysteem heeft. Dat is
gemakkelijker gezegd dan gedaan, want als we nu bedenken dat het menselijk D N A ongeveer honderdduizend genen bezit, met totaal 3 miljard code-letters, hoe organiseert de cel
die zee van informatie? Dat moet goed gebeuren, want we weten namelijk dat op ieder
moment hooguit een paar procent wordt overgesclrreven. D i t geeft toch al een cel met
daarin een paar duizend verschillende eiwitten, die natuurlijk in concert met elkaar moeten samenspelen. Van sommige zijn maar één per cel, van andere een paar honderd. Er
moeten dus zeer ingewikkelde regel-mechanismen ter beschikking staan.
Hoge-sneDieids-screening en -diagnose
Als wij de complexiteit van het informatie-doorgeefsysteem van de levende cel willen
begrijpen is de vraag natuurlijk h ó e ons onderzoek deze veelheid van gegevens en informatie kan aanpakken. Daaivoor hebben we supergevoelige en, gezien de astronomische
getallen, ook supersnelle methodes nodig die de informatie kunnnen herkennen en dat met
een nauwkeurigheid van één specifiek eiwitmolecuul per cel. Daarbij maken we gebiuik
van robots, laserapparaten, de meest geavanceerde microscopen, enzovoort. We moeten
miniaturiseren want we hebben meestal maar hele kleine hoeveelheden materiaal waarin
die metingen moeten worden gedaan. Dus maken we micro-"biochips", waarmee men
razendsnel duizenden metingen kan verrichten. En tenslotte, teneinde de veelheid van
informatie te veroerken moeten we ook gebruik maken van mathematische modellen,
(bio)informatica en statistiek en intelligente computerprogramma's om die veelheid aan
gegevens en informatie te interpreteren. Het lijkt te veel om aan te pakken maar de wetenschap is hard op weg om dit op te lossen. De bijzondere combinatie van expertise i n Delft
en Leiden kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren.
Een goed voorbeeld van de moderne, snelle screeningstechnieken vindt men bij het detecteren van specifieke eiwitten in bloed. Men doet dat op een "bio-chip". M e n spreekt van
een biochip omdat het hier gaat om een klein plaatje van een paar vierkante millimeter,
dat dicht bezet is met biomoleculen, en dus ook dicht bezet is met informatie. Vandaar
dus de naam "chip". Op zo'n biochip, die vaak het glanzend uiterlijk van een compact
disk (CD) heeft, worden druppeltjes van een paar nanoliter (nano is lO"^) door middel van
een robot in een vast patroon vastgezet. Die druppeltjes bevatten bio-herkennings moleculen, die als 'receptor'-molecuul andere moleculen kunnen herkennen. Men gebruikt als
receptormoleculen bijvoorbeeld antüichamen, die specifiek met een eiwit kunnen binden.
Als we de chip nu i n contact brengen met het bloed, waarin we aUerlei stoffen wUlen
meten, dan herkennen de receptoren (de antüichamen) op de biochip de specifieke bloedeiwit-moleculen, die daarop vast "klüdcen". De kunst is nu te detecteren waar op die cliip
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die moleculen specifiek zitten vastgeklikt. Collega Sclialkhammer maakt daaivoor gebruik
van "moleculaire versterkers", z.g. nano-clusters. Nanoclusters zijn Ideine metaal-deeltjes
van nano-afmetingen (een miljoenste mm). De nanoclusters worden chemisch gekoppeld
aan de eiwit-moleculen in het bloed. Op die plaatsen, waar het bloedeiwit aan een antilichaam is gaan zitten, komen de metaaldeeltjes vlak bij het oppeiylak van de chip te zitten.
Figuur 5 geeft een beeld van de positie van de nanoclusters ten opzichte van de spiegel,
met daartussen de eiwitten die elkaar hebben "herkend".

A

Figuur 5. Schematische voorstelling van de herkenning van eiwitten op een "bio-chip", die
zichtbaar wordt gemaakt d.m.v. z.g. nano-metaal-clusters (diameter oitgeveer 10 mn). Voor
uitleg zie tekst.

Hoe beter de herkenning, des te dichter komt het nanocluster bij het oppei-vlak van de
chip. Het oppeiYlak van de chip bevat een ragdun ziver-of goudlaagje, vergelijkbaar met
een CD. Als men het oppeivlak belicht, dan krijgt men op die plaatsen waar de nanoclusters zitten een kleuifaangegeven met een verticale pijl boven de nanoclusters). De kleur
is afhankelijk van de afstand die het metaaldeeltje heeft tot het dunne goudlaagje.
I n figuur 6 is te zien wat de aflees-robot te zien krijgt: honderden mmiscule stipjes, met
versciiiilende kleuiintensiteit (= verschillende grijstinten in fig 6). De gevoeligheid van deze
methode is ontzettend groot; met de huidige teclrnieken kunnen reeds de mteractie van
vijf eiwitmoleculen met de antüichamen op de stip worden gedetecteerd.
De afleesrobot moet nu al die kleurstipjes meten. In één minuut kunnen 10.000 puntjes
worden gemeten. De informatie wordt dan in een computer /scanner gevoerd en de gegevens kunnen dan worden afgelezen, omdat men van ieder plekje op de chip weet welk stofje uit het bloed daar bindt. D i t is dus de hoge snelheids screening , die i n engels jargon
"high-speed screening" (HSS) of "high-throughput screening (HTS)" wordt genoemd.
Hiermee is men dus i n staat om uit de enorme veelheid van gegevens in de levende wereld
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Uitvergroting van 300 stippon
van een Avidine-biotino
eiwit-eiwit bioherl<enningsveld
(100nm/stip)

2.5 mm

Figuur 6. Microstippen op de eiwil-clusler-cliip (zie flgS). Links ziet men een complete chip
met daarop totaal ongever 1200 stipjes met versciiiilende eiwitten. Een ttit\'ergroting van een
hvaii-gedeelte is rechts te zien. Merk op dat de verschillende grijstinten (die in werkelijkheid
verschillende kleinen hebben) direct het gevolg zijn van de interactie tussen de eiwitten, zoals
die zichtbaar wordt door de nanoclusters.

in een oogwenic zeer veei biiiücbare informatie te vergaren, bijvoorbeeld ten belioeve van
het m kaart brengen van de genen, voor diagnose van ziektes, voor de klinische chemie.
Een heel andere toepassing die wij op het lab op het oog hebben is het besturen van biotechnologische processen op grond van de snelle analyses die we met die chips kunnen
doen.
De levende cel als fabriek
Het tweede onderwerp dat ik kort wil bespreken is het gebruik van levende gistcellen als
"fabriek" voor de productie van nuttige verbindingen. M i j n collega's van Dijken, Steensma
en Pronk doen dat met belrulp van bakkersgist, waarvan in Fig. 7 een electronenmicroscopische opname is te zien.
Zoals u welhcht weet, worden gisten onder andere gebroiiirt voor bereiding van brood, wijn
en bier. De oude Egyptenaren pasten reeds gisten toe om bier te brouwen. Zij kunnen dus
met recht "biotechnologen avant la lettre" genoemd worden. Gistcellen kunnen ook worden toegepast voor productie van een grote verscheidenheid van andere nuttige producten, zoals smaakstoffen, gistextract en soep-ingrediënten. D i t idee is niet nieuw: Beijerinck
hield zich, zoals gezegd, al honderd jaar geleden bezig met de productie van allerhande
nuttige verbindingen door micro-organismen. Het belangrijkste verschil is dat we tegenwoordig de levende cel niet meer als een onbegrepen "black box" hoeven te beschouwen,
maar thans in staat zijn met een breed scala van geavanceerde technieken, deze "black
box" te openen. Vervolgens kunnen we met behulp van genetische technieken ingrijpen i n
de processen die ten gr'ondslag Hggen aan productvorming en die daarmee veranderen en
verbeteren.
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Figuur 7. Beeld van cellen van bakkersgist, zichtbaar gemaakt met behulp van scanniitg electronen microscopie. De gistcellen zijn ongeveer vijfduizendste millimeter
groot en vennentg\'uldigen zich door ktwpvorming.

I n Fig 8 ziet u een scliematische en steit vereenvoudigde weergave van de gistcel als chemische fabriek In de gistcel bevindt zich een groot aantal chemische syntheseroutes, die
tezamen eenvoudige grondstoffen als suikers en zouten kunnen omzetten in celbestanddelen en producten. In analogie met een fabriek zouden deze chemische syntheseroutes
de "lopende banden" van de celfabriek genoemd kunnen worden. De chemische reacties
die tezamen dit gecompliceerde netwerk vormen, worden alle mogelijk gemaakt door de
aanwezigheid van specifieke enzymen.
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isolatie en
modificatie DNA
inbrengen DNA in gastheer
(bijvoorbeeld bakkersgist)

product eiwit (b.v. insuline)
Figuur 9. Recombinant-DNA-technologie
maakt het mogehjk ont stuicken DNA van het etie
levende wezen in het andere over te brengen. Aangezien de code "universeel" is, leest een
gistcel dezelfde codes af en maakt dan ook een eiwü af dat identiek is aan het oorspronkelijke eiwit.

De blauwdruk voor de celfabriek ligt opgeslagen in het DNA. Omdat de vertahng van de
DNA-volgorde naar de aminozuuivolgorde in enzymen en andere eiwitten universeel is
voor alle levende organismen, kunnen we D N A uit willekeurig welk ander levend organisme inbrengen m de gistcel en daar laten aflezen (Fig 9 ).
Op deze wijze kan de gistcel aangezet worden tot productie van soortvreemde eiwitten.
Deze "recombinant-DNA" technologie heeft in de afgelopen decennia een gi-ote vlucht
genomen. Het toepassen van deze technologie voor de productie van farmaceutische eiwitten heeft in veel gevallen het gebruik van donormateriaal overbodig gemaakt. D i t is vooral belangrijk in die gevallen waarbij donormateriaal beperkt beschikbaar is e n / o f een risico oplevert voor besmettmg met fatale ziekteverwekkers. Belangrijke famraceutische eiwitten zoals menselijk groeihormoon en insuline worden tegenwoordig vrijwel uitsluitend via
recombinant-DNA technieken geproduceerd.
Op het Kluyverlaboratorium onderzoeken we hoe we gistcellen optimaal kunnen inzetten
als celfabriek. Een zeer belangrijke bron van informatie en insphatie hierbij is het feit dat
in 1997 de complete DNA-volgorde van het gistgenoom is opgehelderd. Aan dit mega-pro¬
ject hebben naast vele andere Europese groepen ook Delftse onderzoekers meegewerkt (2).
Het staat nu vast dat de bakkersgist, die de officiële naam Saccharomyces cerevisiae draagt,
ruim 13 miljoen code-letters i n het D N A heeft. Die letters coderen voor 6300 genen, die
op hun beurt voor even zo vele eiwitten coderen. Hoewel de volgorde van het D N A volledig bekend is, is van zeer veel genen de functie in de cel nog onbekend. Kennis over de
functie van alle gistgenen is belangi-ijk, niet alleen omdat het ons kan helpen industriële
processen te verbeteren, maar ook omdat veel van deze genen tevens blijken voor te komen
m het menselijk genoom. Dat blijkt namelijk uit de eerder genoemde resultaten van het
humane genoomproject, waarbij de volgorde van de 3 miljard letters van het menselijk
genoom, met daarin ckca 100.000 genen, worden gemeten. Dat betekent dus dat de mens
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en de gist dezelfde eiwitten maken en dat die ook vaak dezelfde functie hebben. Vanwege
het gemak waamiee gistcellen gekweekt kunnen worden en de toegankelijkheid voor genetische teclmielcen is gist daarom een onmisbaar niodelsysteem geworden voor onderzoek
naar de functie van menselijke genen.
Door middel van zogenaamde DNA-chips is het sinds kort mogelijk om, op ieder gewenst
moment, vast te stellen welke van de 6300 genen in het gistgenoom worden afgelezen en
in welke mate. Hierbij wordt weer gebruik gemaakt van het prmcipe van moleculahe herkenning, dat ik eerder genoemd heb: kleine stukjes D N A die nauwkeurig op bepaalde
plaatsen op de chips zijn aangebracht, gaan een interactie aan met het RNA dat van specifieke genen uit de gistcel wordt afgeschreven (in het in Fig 3 aangegeven proces van
transcriptie). Hoe meer van een bepaald RNA-molecuul in de cel wordt gemaakt, hoe sterker het DNA-stipje op de chip zal gaan opüchten. Daarmee kan dus kwantitatief worden
vastgesteld hoe sterk een bepaald gen wordk getranscribeerd.
I n Delft wordt deze DNA-chip technologie gecombineerd met het kweken van baldiersgist
onder nauwkeurig gedefinieerde condities. Geavanceerde kweekapparatuur maakt het
mogehjk om de gist onder constante condities te kweken, waarbij per experiment slechts
een enkele omgevingsfactor wordt veranderd. Een voorbeeld van zo'n experiment is te zien
in Figuur 10.
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Figuur 10. Integrale analyse van het bakkersgist-genooin met DNA-chips.(3) Bakkersgist werd
onder streng gecoidroleerde condities gelaveekt in aan- en afwezigheid van zuurstof Daarna
werd het totaal messenger-RNA geëxtraheerd en, na bewerking, gehybiidiseeid met DNAchips, die alle DNA uit de gist representeren. Iedere stip (behorend bij een bekend stukje
tiniek DNA uit een gen) is uitgezet alsfiinctie van de tntensiteU van de DNA-RNA interactie in
aait-en afwezigheid van zuurstof.
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In dit experiment, uitgevoerd in samenweiidng met onderzoeiiers van de Universiteit
Leiden en de Stanford Medicai School, zijn DNA-chips toegepast om te onderzoeken
welke gist-genen specifiek in aanwezigheid, dan wel in, afwezigheid van zuurstof worden
afgelezen. Men ziet in de grafiek dat de meeste genen ongeveer op de getrokken lijn liggen, hetgeen betekent dat ze in aan- en afwezigheid van zuurstof ongeveer even sterk worden afgelezen. Slechts een klein deel van de genen vertonen een meer dan tienvoudig verschil in afleesniveau in aan- en alwezigheid van zuurstof D i t houdt m dat een gistcel maar
een zeer beperkt aantal van zijn zesduizend genen aan- of uitschakelt als hij van een zuurstofrijke omgeving overstapt naar een omgeving zonder zuurstof D i t soort experimenten is
bij uitstek geschikt om inzicht te verwerven in de rol van genen waarvan de functie thans
nog onbekend is. Verder kunnen, door correlaties te feggen tussen productvorming en het
afleesniveau van alle gistgenen, doelwitten worden geïdentificeerd voor genetisch ingrijpen
in de gistcel met het doel de prestatie van de bakkersgist in industriële processen te verbeteren.
Exploitatie van biodiversiteit
Tenslotte wil ik iets zeggen over de exploitatie van de enorme biodiversiteit aan microorganismen die er in de natuur beschikbaar zijn. M i j n illustere voorganger Martinus
Beijerinck is met name beroemd geworden omdat hij ontdekte, dat de natuur een grote
variëteit aan bacteriën en andere microorganismen herbergt, die essentiëel zijn voor het i n
stand houden van de kringlopen der elementen en dieje bovendien van allerlei karweitjes
kunt laten doen, inclusief het zuiveren van afvalwater. Die ontdekkingsreis van Beijerinck
begon dus ruim 100 jaar geleden, maar het is inmiddels duidelijk dat de reis maar nét
begonnen is. We vinden steeds weer nieuwe types bacteriën die weer nieuwe omzettingen
kunnen doen o f interessante nieuwe stoffen kunnen maken, zoals antibiotica. Men zou
kunnen zeggen dat we nog steeds maar het topje van de ijsberg zien: Dat blijkt ook uit het
feit dat we, dankzij de moderne DNA-herkennings-technologie, nu i n de grond, het water
en de zee zien dat daar allerlei bacteriën actief zijn, die afwijkend en dus onbekend D N A
bezitten. We schatten dat we pas 1% of minder van de bestaande microorganismen kennen! Daar wacht dus een rijke bron van interessante informatie en mogelijkheden.
Op ons lab werken we aan bacteriën die kunnen worden ingezet voor de (mdustiiële) afvalwaterzuivering, i n het bijzonder de veiwijdering van ammonium, dat als kunstmest wordt
gebruikt en ook in heel veel afvalwaterstromen aanwezig is. h i het huishouden staat
ammonium bekend als het schoonmaak middel ammonia, maar afgezien van de zuurgraad
is het stoQe hetzelfde. Verwijderen van ammonium is een kostbaar proces, maar zeer recent
hebben we een compleet nieuwe mogelijkheid ontdekt om veel goedkoper van de ammonium af te raken. Hoe dat chemisch gaat is in tabel 3 te zien.

NHl + %02 - • N O 2
zuurstof
ammonium

water
nitriet

zuur

water

nitrlet
ammonium

+ H2O + 2 H *

stikstofgas

Tabel 3. Een eerste type van bacteriën zet de ammonium om in nitriet met behulp van ziawstof. Daarna wordt het nitriet samen met ammonium to het onschuldige stikstof omgezet door
een tweede type bacteriën in de afwezigheid van zuurstof
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Een noviteit is de laatste reactie, die door een nieuwe soort bacterie blijkt te worden uitgevoerd. De reden waarom de bacterie niet eerder ontdekt is ligt in het feit dat deze alleen
in mengsels met andere bacteriën te kweken is en zeer langzaam groeit. De verdubbelingstijd is in de orde van 10 dagen. Als je met één cel begint moetje om een 100 gram materiaal te krijgen een jaar wachten. Dat schiet dus niet op, en onze promovendi hebben dan
ook heel veel geduld moeten hebben! Het is uiteindelijk goed gelukt en op het laboratorium staat nu 15 liter kweekapparatuur, waarm per dag enkele grammen kunnen worden
geproduceerd ten behoeve van het onderzoek. N u we deze hoeveelheden eenmaal hebben
kunnen we in een paar maanden vele kilo's maken. Een tweede probleem was dat we om
meer te weten te komen over het proces en om de bacterie te kunnen identificeren een
zogenaamde reincultuur van dit microorganisme nodig hebben. Dat is uiteindelijk met
veel omwegen gelukt. De bacterie gr'oeide in een mengsel, en was op het oog (met het
microscoop) daar voor ongeveer 70 % van het totaal aanwezig. De cultuur is laialrood,
omdat de bacterie waar het ons om gaat een rood ademhalingspigment bevat. We hebben
het organisme toen via centrifugatie-truukjes gezuiverd en dankzij de rode kleur was dat
makkelijk te volgen, zoals i n figuur 11 is te zien.
De linker centrifugebuis bevat nog een mengsel, zoals u daaronder kunt zien op de microfoto (d). Na centrifugatie zitten de gewenste bacteriën allemaal m de rode band ((b), pijl),
terwijl de andere bacteriën elders in de buis zitten. Dat de band nu nog maar één soort
bevat kunt u zien aan de tweede microfoto (e). Tellingen wezen uit dat de bacterie voor

1 cm

a

b

10 um
e
Figuur 11. Zuivering van de onbekende bacterie uit een mengsel van bacteiiën door tniddel
van dichtheids-gradiënt-ceidrifiigatie. Door de opvallende rode kleur (luer alleen als een donkere tint te zien) van de domitwnte bacteriën in het mengsel is het proces met het oog te volgen. In bids (a) zit de metigcultuur overal in de buis. Na centtifiigatie (zie (b))ontstaat een
duidelijke band van bacteriën, zie pijl. Voor verdere uitleg zie tekst De balkjes in het bovenste
deel van de foto zijn 1 cm. In de microscopische beelden in het onderste deel is het balkje 10
tntcrometer.
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Figuur 12.
Electronen-microscopische opname van
Brocadia anammoxidans. De bacterie
voedt zich tnet
ammonium em
nitriet voor energiewimiing. De bacterie
gebniilct koolziuirgas
als enige koolstofbron, net zoals een
plant dat doet Het
balkje in de foto is
0.2 micrometer.

0.2 (jm
99,8 % zuiver was. De cellen uit de rode band zijn daarna afgezogen en door hernieuwde
centrifugatie in geconcentreerde vorm vertegen. Uit de aldus gezuiverde cellen hebben
het D N A ge-extraheerd. In de reageerbuis zijn daarna kopieën van unieke delen van het
bacterie-DNA gemaakt met speciale enzymen. Voor de fijnproevers wordt opgemerkt dat
het hier gaat om het gen van het 16S-ribosomaal-RNA Daarna is de volgorde van dat gen
bepaald en op gr'ond van die volgorde kunnen we het microorganisme identificeren.
Daarvoor heb je een complex computerprogramma nodig, omdat het gaat om het vergelijken van duizenden DNA-volgordes in grote internationaal beschikbare data-bases. Op
de bacterie-stamboom blijkt de betreffende bacterie een hele nieuwe positie in te nemen.
We zijn er trots op dat het tijdschrift Nature dit bijzonder genoeg vond om het te pubüceren.(4) . De bacterie heeft inmiddels de welluidende naam Brocadia
anammoxidans
geki'cgen. Een electronenmicroscopische foto is te zien in Eiguur 12 .
Met de bekende volgorde zijn er vervolgens in de reageerbuis korte DNA-herkenningsmoleculen gemaakt, die door middel van fluorescerende labels de bacterie laten oplichten
onder het microscoop. Dat is ook te zien in figuur 13.
Links ziet men het beeld onder het gewone microscoop, i n het midden is het D N A van
alle aanwezige bacteriën gekleurd en i n het rechteiplaatje zijn de nieuwe bacteriën specifiek herkend door het DNA-label. Zo ziet u, we maken ook hier weer gebruik van de eigenschap van de biomoleculen die we hebben nagemaakt i n het lab om het echte D N A en
RNA i n de cel te herkennen.
We kunneii de bacterie nu ook in allerlei mengsels detecteren zoals u uit het onderste
paneel van Fig. 13 ziet. Dat is vooral ook belangrijk voor de toepassing omdat we met deze
detectie methode snel kunnnen zien of onze gewenste bacterie in voldoende aantaUen
aanwezig is.
Uit het onderzoek, dat door de Stichting Technische Wetenschappen (SIW) is gesteund, is
inmiddels gebleken dat het proces een goede kans maakt straks in de praktijk te worden
toegepast.
Hoe het proces er uit ziet is weergegeven in figuur 14 .
Eerst vindt omzetting plaats naar een fifty-fifty ammonium/nitriet mengsel en daarna
omzetting tot stikstofgas met onze Brocadia anammoxidans. In het proces wordt een kleine hoeveelheid (5%) nitraat gemaakt, dat gemakkelijk verwijderd kan worden. Het voordeel
van dit proces is dat geen kostbare hulpstoffen nodig zijn, dat sterk bespaard wordt op dure
zuurstof en dat we nauwelijks afvalbacterieslib maken.
Zo hopen we met onze kennis van leven en technologie een bijdrage te leveren aan het
schoonmaken en schoon houden van ons milieu. Aldus hopen we ons "duurzaam"
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Figuur 13. Detectie van Brocadia anammoxidans in reincultuur (a,b,c) en mengcitltiiur
(d,ej). Links boven en onder (a,d) ziet men de gewone microscopische beeldeit. In de midden-pattelen (b,e) is een algemene DNA-label gebruild (groen in origineel), terwijl in de Dvee
rechter-pattelen (cj) een (rood) label werd gebruild dat specifiek was voor
B. anammoxidans . Voor details zie tekst.
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Figuur 14. Schetnatische voorstelling van het proces voor stikstof-verwijderiitg uh een afialstroom die ammonium bevat De eerste reactor wordt belucht, teiwijl de hveede reactor juist
zonder zuurstof ttwet worden bedreven.

bestaan, dat wil zeggen ons overleven op deze aardbol, te helpen garanderen.
Dames en heren, de mogelijkheden van de nieuwe technieken lijken vrijwel onbegrensd.
Maar het blijft mensenwerk En daarom hebben we zeer goed opgeleide mensen nodig.
Daarom ook hebben Delft en Leiden het afgelopen jaar samen de nieuwe opleiding "Life
Science & Technology" gestart. I n deze opleiding leren studenten in de eerste twee jaar de
taal spreken van een breed scala aan disciplines, zoals (bio)chemie, (bio)fysica, celbiolo-
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Tabel 4. Profielen
en disciplines van
de gezamenlijke
Opleiding "Life
Science &
Technolog)' van de
Technische
Universiteh Delft
en de Universiteh
Leiden. De donkere tin ten in de
kolommen geven
de acceiden aan,
die de disciplines
in de profielen
hebben.

gie, microbiologie, (bio)procestechnologie, (bio)informatica, geneeskundfe, farmacie en,
last but not least, wiskunde. Daarna specialiseren de Life Science & Technology-studenten
zich m een aantal profielen. De Cel als Fabriek (het maken van producten). Cel Diagnose
(toepassen van fysica, informatica, chips). Genoom en Functie (regulatie van de keten
DNA?IWA?Eiwit) en Levende Materie (fundamentele eigenschappen van biomacromoleculen), waarbij een aantal van de genoemde disciplines prominent aanwezig zijn. D i t is te
zien in tabel 4.
Wij denken dat deze studie de grote uitdaging zal zijn voor bèta-georiënteerde meisjes en
jongens die de revolutie van deze multidisciplinahe wetenschap willen meemaken en
meesturen. Daarbij zullen we er voor zorgen dat de studenten ook voldoende wijsheid kunnen opdoen, zodat zij bij het toepasen van de teclinologie van het leven daarin ook de
"kunst" van het leven blijven betrekken.
Gaarne dank ik collega's J.TPronk, T.Schalkhammer en J.P. van Dijken voor hun substantiële bijdragen aan deze rede. I k ben M.S.M. Jetten, M . Strous en L.G.J.M. van Dongen
erkentelijk voor het leveren van tekeningen en fotomateriaal, en T.H. Dekker en F Vogels
voor het artistieke en technische werk aan de dia's en figuren. Ik dank G . I Scheuiwater
zeer voor redactioneel commentaar.
Referenties
1. F Valkema. Life Sciences 'Liefdesbaby' voor Jorritsma. Chemisch Weekblad. (1999), 95¬
7,5-6
2. H. Tettelin, H.Y. Steensma et al. The nucleotide sequence of Saccharomyces cerevisiae
chromosome VR. Nature (1997), 387, S 81-84
3. J.L ter Linde, H. Liang, RW. Davis, H.Y. Steensma, J.P van Dijken, J.T Pronk. Genomewide transcriptional analysis of aeroboc and anaerobic chemostat cultures of
Saccharomyces cerevisiae. J.Bacteriology (1999), 181, 7409-7413
4. M . Strous, J A Fuerst, E.H.M. Kramer, S. Logemann, G. Muyzer, K T van de PasSchoonen, R Webb, J.G. Kuenen, M.S.M. Jetten. Missing lithotroph identified as new
planctomycete. Nature (1999) 400, 446-449

EINSTEINS D R O O M E N D E WISKUNDIGE WERKELIJKHEID
door
Prof. dr R.H. Dijkgraaf
Matliematisclre Fisica (UvA)

Is er een ultieme natuui-wet die in principe alle fysische versclrijnselen beschrijft? Zo'n
"theorie van alles" is door de eeuwen heen de heilige gi'aal van de fysica, en misschien wel
van alle wetenschap geweest. Pythagoras en de zijnen gingen al uit van de gedachte dat uiteindelijk alle natuuiYerscliijnselen konden worden teruggebracht tot de studie van de getallen en hun onderlinge verhoudingen. Snaartheorie is de moderne variant van deze filosofie. Het is een ambitieuze pogüig alle bekende natuurkrachten te verenigen in het raamwerk
van vertrouwde fysische principes zoals de relativiteitstheorie en de quantummechanica.
Fascinerend door de rijke mathematische structuren, maar ook omstreden door het gebrek
aan experimentele gegevens, kent deze theorie met de Pythagoraeeërs een belangrijke rol
toe aan de meest verfijnde wiskunde en schuwt esthetische argumenten niet.
De rol van de wiskunde in de fysica is een boeiend thema. In principe is de wiskunde een
taal, een medium, in essentie niet anders dan het Nederlands of Hongaars of Fortran. Het
maakt alleen gebruik van een gr'oter aantal leestekens en een beperkter vocabulahe. Maar
het is, tot onze verbazing, de taal van de Natuur. De onredelijke effectiviteit van de wiskunde
in de natimtvvetetischappen, zo heeft de Hongaarse mathematisch fysicus Eugene Wigner dit
verschijnsel gedoopt. Deze onredelijk efiectiviteit is een wonder. Formules kunnen immers
evengoed maar een benadering zijn voor een complex verschijnsel dat uiteindelijk op een
fundamenteel andere manier begrepen moet worden, misschien via de mtuïtie of de mystiek
Zo zijn de sociale en geesteswetenschappen veel minder overtuigd van het belang van de
wiskunde, omdat de complexiteit van hun vraagstelhng op dit moment het wiskundig kunnen te boven gaat. Maar hoe anders is de ervaring van een quantumfysicus, die de allerkleinste deeltjes bestudeert. Die kan niet langer van de alledaagse intuïtie uitgaan, maar
moet vertrouwen op de vergelijkingen, die letterlijk tot leven zijn gekomen. Een elektron is
geen minuscuul biljartballetje of wiebelend golfje. Het is de oplossing van de Dirac-vergelijking, niets meer en niets minder. De elegante onderiiggende wiskundige structuur van de
ons bekende natuurwetten is een belangrijke motivatie voor het unificatie-idee. Hier verstaan we onder unificatie de gedachte dat alle natuurwetten tot een wiskundig geformuleerd basisprincipe zijn terug te voeren. Het is belangi-ijk te benadrukken dat het bestaan
van zo'n unificerende formulering van de natuurwetten niets toe of af doet aan andere disciplines. Een unificatiebegiip moet altijd gezien worden in het licht van de gebruikelijke
Ihërarchie in de wetenschap waar, i n de woorden van de bioloog Edward Wilson, iedere
discipUne zijn anti-discipHne kent. Zo is de moleculaire biologie is gebaseerd op de fundamentele principes van de biochemie maar heeft zijn eigen wetmatigheden. Op dezelfde
wijze vindt de chemie als zelfstandige discipHne zijn basis in de atoom- en molecuulfysica, die weer voorkomt uit de elementahe deeltjesfysica, etc. etc. De vraag is slechts of er i n
deze hiërarchie een onderste laag is, een bodem, waarop de fysica van de elementahe deeltjes en hun wisselwerkuigen is gegrondvest. In het gangbare denken bestaat deze bodem

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 79. Lezmg gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde 'Dihgentia' te 's-Gravenhage op 9 oktober 2000.
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uit een abstracte, mathematische wereld.
De fysica is sterk aan gemoedschommelingen onderhevig en, om een actuele metafoor te
gebruiken, de beurskoers van unificatie heeft door de tijd heen zo z'n ups en downs gehad.
Op dit moment staat de koers op een historisch hoogtepunt, maar dit is wel eens anders
geweest. Een typisch dieptepunt vond plaats rond het begin van deze eeuw toen de fundamentele beperkingen van de klassieke fysica duidehjk werden.
Smds de tijd van Newton hadden de wetten van de mechanica de basis gevormd voor de
besclrrijving van ieder beleend fysisch versclrijnsel. I n de negentiende eeuw was de klassieke fysica teclmisch veivolmaakt en met veel succes door Faraday en Maxwell uitgebreid
naar het elektromagnetisme. Karalcteriserend voor een klassieke systeem is, dat iedere
begintoestand zich op een unieke, deterministische wijze ontwikkelt naar een eindtoestand.
Een deeltje gaat van A naar B volgens een pad dat door Nevrtons wetten bepaald wordt.
De eerste serieuze modificatie van dit idee kwam met Einsteins revolutionahe relativiteitstheorie. Daarbij speelden wiskundige ideeën een belangrijke rol. Toen Emstein in 1905,
zijn annus mhabilis, als 25-jaiige Zwitserse patentambtenaar zijn speciale relativiteitstheorie de wereld mstuurde, was het wiskundig centrum van die wereld het universiteitsstadje
Göttingen. Daar had honderd jaar eerder het grootste mathematische wonderkind aller tijden, Cari Friedrich Gauss, een traditie van excellentie mgezet die nu tot een ware sterïenbezetting had geleid, onder wie David Hilbert, het onwaarschijnlijk fenomeen van een
Oost-Pruissische dandy
Hilbert was een kleurrpe en intense persoonlijkheid. Het verhaal gaat, dat toen een van
zijn studenten plotseling overleed, hij de familie verzocht een woord te mogen voeren bij
de plechtigheid. Hij memoreerde het sciiptiewerk, dat weüswaar niet het gezoclrte resultaat
had opgeleverd, maar wel enkele goede ideeën bevatte, die eventueel tot een bewijs zouden kunnen leiden. Hier lichtten zijn ogen op en Irij veivolgde, "Laat f(x) een complexe
functie zijn".
In een vermaarde lezing bij de eeuvwisseUng had Hübert in 23 grote problemen de koers
voor de komende eeuw uitgezet. D i t met vol vertrouwen, zijn bekendste uitspraak is "Wir
müssen wissen, wir werden wissen". D i t negentiende-eeuws optmrisme zou spoedig door
fundamenteel werk in de quantummechanica en de logica gelogenstraft worden. Het
oplossen van een van Hilberts problemen zou eeuwige roem en glorie gaan betekenen. Het
minst bescheiden probleem in deze top-23 stond op nunimer zes, de axiomatisering van
de fysica. Geef ons de definitie van de wereld, vroeg Hübert, dan kunnen wij de wiskundige consequenties daaivan doorrekenen. Helaas is in de fysica zo'n definitie eerder het
eindpunt van alle inspannmgen dan het vertrekpunt.
Op het toppunt van zijn kunnen en invloed had Hübert dus zijn aandacht gericht op de
natuurkunde, samen met zijn jeugdvriend Hermann Minkowski. Het was dan ook geen toeval dat het baanbrekende werk van Einstein dhect de aandacht vmg van de Göttmger wiskundigen. Snel zag Minkowski dat de speciale relativiteitstheorie een elegante formulermg
ki-eeg als de gebruikelijke drie dimensies van de ruimte te samen met de tijd in een vierdimensionale ruimtetijd werden verenigd. Deze abstracte constructie gaat dat onze aUedaagse verbeelding ver te boven, maar weet wel alle raadselen van de relativiteitstheorie te
vangen.
Einstein zag in eerste instantie zelf weinig toegevoegde waarde in deze mathematische
voetnoot. Later bleek het begrip ruimtetijd echter cruciaal voor zijn ideeën rond de zwaartekracht, en zijn magnum opus, de algemene relativiteitstheorie, maakt volledig gebruik
van de vier dimensies. Voor Einstein waren niünte en tijd slechts het decor waarin de
natuurlijke verschijnselen hun schouwspel speelden. N u was dit decor door hem tot leven
gewekt en speelde het zelf een actieve rol. Materie ki'omt de ruimte en deze ki'omming
manifesteert zich als de zwaartekracht, een fenomeen waar wij iedere dag mee leven.
Maar er was en er bleef een groot principieel verschü tussen de acteurs en het interactieve decor. Kan het niet zo zijn dat de deeltjes zelf uit de ruimtetijd geboetseerd kunnen worden? Kan alle fysica niet gevangen worden in een theorie van aües, gebaseerd op dezelfde
elegante wiskundige principes die zo succesvol waren gebleken in de relativiteitstheorie?
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In de laatste twintig jaar van zijn leven heeft Einstein in Princeton vruchteloos geprobeerd
deze ultieme vraag te beantwoorden, om materie en zwaarteki'acht te verenigen, om de
steen der wijzen van de moderne fysica te vinden. D i t tot frustratie van zijn jongere collega's. Hoe kon het grootste brein van zijn tijd alle energie verkwisten aan het najagen van
een droom?
Terwijl Einstein dagdroomde waren er m die tijd namelijk veel dringender en intellectueel
uitdagender problemen, boven aUes de ontwikkeUng van de quantummechanica. In de
microscopische atomaire wereld voldoet de klassieke kijk van de mechanica namelijk absoluut niet meer. Atomen zouden instabiel zijn en materie zou niet kunnen bestaan. Deze
crisis rond het atoom gaf aanleiding tot de geboorte van de quantummechanica. Eerst in
het incomplete model van Niels Bolii-, maar eind jaren twintig in een mathematisch precieze theorie ontwikkeld door Werner Heisenberg, Paul Dkac, Eiwin Schrodmger, Wolfgang
Pauü, en vele anderen. Anders dan in de klassieke wereld is er in de quantumwereld niet
langer een unieke weg meer tussen de begin- en eindpunten A en B. Een quantumdeeltje
reist langs alle mogelijke wegen, ieder met een eigen waarschijnlijklieid. De kortste weg is
alleen maar de meest waarschijnlijke. De klassieke besclu'ijving komt pas naar boven als
een effectief model, een benadering, alleen geldig voor macroscopische systemen.
Met zijn onzekerheidsprincipes, complementariteit tussen golven en deeltjes, en onverbrekelijke band tussen de waarnemer en het waargenomene, tartte de quantumfysica alle
veitrouwde begrippen — iets waar new age-goeroes en bezinningscentra nu nog goed
garen bij spinnen.
Rond deze tijd, zo beginjaren dertig, was het unifrcatiebegiip op een hoogtepunt. Het leek
aannemelijk dat de quantummechanica de basis kon zijn voor alle beleende fysica. De eerste twijfels kwamen toen de principes van de quantummechanica werden toegepast op de
beschrijving van licht of het electromagnetische veld. In de nieuwe quantumwereld bestaan
lichtgolven uit deeltjes, fotonen genaamd. Zoals iedereen kan zien die een lamp aandoet,
is het zeer eenvoudig fotonen te creëren. Het aantal fotonen is niet een vast getal. Een üchtdeeltje dat begint in A kan daarmee als twee deeltjes zowel in B als C eindigen. Deze nieuwe theorie, de quantumveldentheorie, moet dus ook de creatie en annihilatie van deeltjes
kunnen beschrijven.
A l gauw werd duidelijk dat alle elementaire deeltjes aan de wetten van de quantumveldentheorie voldoen, vooral Dkac speelde daarbij een belangrijke rol. Maar de mathematische structuur werd geplaagd door alleriei inconsistenties en oneindigheden. Deze crisis
gedurende de jaren dertig en veertig werd op briljante wijze opgelost rond 1947 in het werk
van onder anderen de legendarische Richard Feynman, gebruikmakend van het begrip van
renormaüsatie, m essentie een verfijnde techniek om met oneindigheden te kunnen rekenen. (Dit trouwens na belangrijk baanbrekend werk van de Nederiandse fysicus Hendrik
Kr-amers.) Het resulteerde in een complete beschrijving van een quantumtheorie van het
licht, de quantunielectrodynamica of QED, en wederom was er een universeel raamwerk
voor een theorie van alles aanwezig. QED is een fypisch product van de Nieuwe Wereld
en zijn Nieuwe Fysica, blakend van zellVertrouwen na het succes van Los Alamos, met een
sterk pragmatische, anti-formahstische, handen-uit-de-mouwen houding. Eerst rekenen,
dan denken, hoe anders dan het geleerde en nu definitief verzonken Göttingen van de
Oude Wereld.
In de jaren vijftig onstond weer een crisis in het unificatie-denken. Onder een barrage van
onbekende elementaire deeltjes, die gevonden werden in de nieuwgeconstrueerde deeltjesversneUers, veivloog spoedig aUe hoop op een fundamentele theorie gebaseerd op elegante wiskundige principes. In de zestiger jaren was er zelfs een ronduit defaitistische stroming, die de natuur als een grote zwarte doos zag je stopt er iets in en er komt iets uit, er
gelden hooguit wat algemene principes, maar het binnenwerk van de doos blijft voor ons
onzichtbaar Er is eenvoudigweg geen microscopische theorie van de natuur. Het mathematische raamwerk van de quantumveldentheorie, nog zo succesvol voor QED, werd met
gepaste eer en met dank voor de bewezen diensten buiten op straat gezet. Einsteins droom
lag op de vuilnisbelt.
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Toch werd de vlam voor een fundamentele beschrijving brandend gehouden door een
select gr^oepje gelovigen, waaronder de Nederlander Martinus Veltman, die zijn geloof
doorgaf aan zijn promovendus Gerard 't Hooft:. Hij was het die in 1971 de lont in het kruitvat stak en op spectaculahe wijze de veldentheorie uit zijn lange slaap deed ontwaken.
Gebaseerd op het fundamentele idee van een niet-Abelse ijksymmetiie, een soort meerkleuren versie van QED die lange tijd als niet-realistisch op de theoretische kastplank was
blijven hggen, bleek het toch mogelijk een mathematisch precies model te formuleren voor
drie van de vier natuurkrachten. Het is voor dit fundamentele werk dat Veltman en 't Hooft
in 1999 de Nobelprijs ontvingen.
Dit alles leidde tot een uiterst vruchtbare periode in het begin van de jaren zeventig waarin binnen korte tijd het zogeheten Standaard Model van de elementahe deeltjes werd
gevormd. Het was een periode waar mijn generatie alleen maar jaloers naar kan omkijken.
Niet alleen kon de zwarte doos open, maar als een sinterklaassurprise zat er een simpele
fomrule in, die in een paar regels de basis van alle ons bekende deeltjesfysica samenvat.
Een formule die door sommige rehgieuze sekteleiders als een magische toverspreuk wordt
vereerd, en terecht. Het is zonder meer een van de absolute succesverhalen i n de geschiedenis van de wetenschap.
De quarks en gluonen zijn niet alleen aan het woordenboek toegevoegd, ze zijn een
wezenlijk onderdeel van onze cultuur geworden. Het feit dat zoveel verschijnselen op zo'n
compacte wijze en gebaseerd op zulke elegante principes beschreven kunnen worden heeft
geleid tot een definitief ander gevoel i n de onderbuik van de fysica. Toen de deeltjesfysici
weer vaste wiskundige gr'ond onder de voeten kregen, hebben ze die niet meer willen verlaten. De donkere dagen van de zwarte doos waren definitief voorbij. Het leidend licht van
wiskundige elegantie zou van nu af aan de weg wijzen.
Toch is dit verhaal nog niet af Er is een notoire dwarsligger en dat is Einsteins zwaartekracht, die zich niet zonder slag of stoot met de principes van de quantummechanica en
het Standaard Model laat verenigen, Het nog grotendeels onbegrepen fenomeen van de
quantumzwaarteki-acht manifesteert zich op zeer kleine afstand of zeer hoge energie, zo'n
zestienmaal het tienvoudige van wat nu in de grootste versnellers bereikt kan worden. Een
elementah deeltje zou dan zo zwaar zijn als een bacterie. Dat zal niet indrukwekkend klinken voor een bioloog, maar i n de Lüliputse wereld van de deeltjesfysica is het een astronomisch gewicht. Airders gezegd, als een stofdeeltje op zichzelf een compleet universum
zou vormen, dan kijken we naar afstanden zo klein als een stofje in die microkosmos de
ultieme speld in de hooiberg. I n een absoluut lachwekkend understatement, zou al het
geld van de wereld niet volstaan om een versneller te bouwen die deze hoge energieën kan
bereiken. De versneller zou de omvang van een compleet sterrenstelsel krijgen. Nooit zal op
aarde de quantumzwaartekracht dhect m een laboratorium onderzocht kunnen worden.
Waarom zijn we toch geïnteresseerd in zo'n buitenaards en exotisch verschijnsel. Naast
eenvoudige nieuwsgierigheid en een drang tot compleetheid van ons wereldbeeld, raakt
deze vraagstelling aan de uiteindelijke vraag van ons bestaan, in concreto de oerknal waarmee het allemaal begonnen is. I n dat verre, verre verleden, i n die eerste 10'''^ seconde van
het boek Genesis, heersten de wetten van de quantumzwaartekracht en was er geen verschü tussen materie of kracht, ruimte of tijd. Toch werd toen de basis gelegd voor ons universum. Wat gebeurde er precies? Wat was de aanleiding? Wat was er voor? Was er enige
keuze mogelijk?
Een even exotische plaats is het binnenste van een zwart gat, waaruit niets, zelf het licht
niet, lijkt te kunnen ontsnappen. In de afgelopen jaren heeft de astrofysica, zeker ook hier
in Amsterdam, meer en meer aanwijzingen gevonden voor het bestaan van deze wonderlijke objecten in ons heelal, sommige ter gi'ootte van sterren, maar ook monsterlijke slokops die gehele melkwegstelsels voor lunch verorberen, waarbij hun tafelgeluiden als hoogenergetisch vuurwerk aan onze hemel verschijnen. Eigenlijk is zo'n zwart gat een versie van
het slechte broertje van de Big Bang, de Big Crunch, waar de tijd stopt en alles zijn einde
vindt. Zwarte gaten lijken de enige plaatsen in het heelal waar informatie kan verdwijnen.
Als u uw bibüotheek in een zwart gat gooit, blijft aUeen de totale massa als informatie over
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alsof u de boeken naar De Slegte brengt. Voldoet zon raadselachtig object nog aan de wetten van de quantummechanica? Heeft een wereld gevuld met zwarte gaten nog een eenduidige toekomst?
En dan is er nog het probleem van het Niets, van de absolute leegte, het gevreesde vacuüm.
Anders dan u misschien denkt, is het vacuüm een zeer levendig geheel. Dankzij het ruimdenkende gedoogbeleid van de quantummechanica mag alles, als het maar snel genoeg
gebeurt voordat het gedetecteerd kan worden — iets dat ons Nederlanders moet aanspreken. Spontaan ontspringen virtuele deeltjes uit het niets en voeren een ingewikkelde dans
uit om als Assepoester op het bal net op tijd weer te verdwijnen. Deze eeuwigdurende kosmische dans draagt bij aan de energie van het heelal en bepaalt zo mede het tempo van
uitdijing. Deze kosmologische constante is kortgeleden gemeten en is ontzettend klein,
zo'n 120 decimalen kleiner dan wat te verwachten was, en daarmee een van de grootste
raadselen van de natuur. Volgens de theorie moet ons heelal de grootte van een sinaasappel hebben.
Ook al kan de quantumzwaarteki-acht niet dhect gemeten worden, er zijn wel theoretische
ideeën, waarvan de snaartheorie de meest complete, succesvolle en allesomvattende is.
Sinds het midden van de tachtiger jaren vonnt snaartheorie een belangrijke strommg in de
theoretische tysica. Historisch gaat de theorie terug tot 1968, toen de snaartheorie ontstond
in een bizarre ontwikkeling in de vorm van een antwoord, een concrete formule, opgeschreven door de Itahaanse fysicus Gabriele Veneziano. Pas later reahseerde men dat dit
het antwoord was op de vraag hoe snaren verstrooien. Toen werd snaartheorie gezien als
een mogelijke kandidaat voor de beschrijvhig van de kernkrachten, een kijk die nu niet
meer als fundamenteel juist wordt beschouwd. Het standaard model doet het gewoon veel
beter. Pas in het midden van de jaren zeventig werd het idee opgevat dat snaaitheorie een
model van quantumgravitatie gaf en een kandidaat was voor een "theorie van alles".
Snaartheorie is gebaseerd op het simpele uitgangspunt dat op de uiterst kleine Planckse
afstanden, waar de quantumeffecten van de zwaarteki-acht domineren, elementahe deeltjes
een eendimensionaal karakter krijgen. Dat wil zeggen, een deeltje is niet langer een punt,
maar een touwtje of elastiekje. Het gebruikelijke spectrum aan deeltjes ontstaat als excitaties van een enkele snaar. Een goede metafoor is het bestaan van verschillende boventonen van een vioolsnaar De afmetingen van een snaar zijn werkelijk microscopisch, zo'n
10"33 cm, en dus niet zichtbaar met onze aardse technieken.
In tegenstelling tot puntdeeltjes kunnen snaren maar een beperkt aantal interacties en
symmetrie dragen, iir het bijzonder worden de wisselwerkingen uniek gegeven door het
sphtsen en weer samensmelten van de snaren. De ruimtetijd en relativiteitstheorie worden
niet a-priori gepostuleerd maar ontstaan dynamisch, zoals te verwachten van een theorie
van quantumzwaartekr-acht. Uiteindeüjk vinden alle ki-achten en deeltjes hun oorsprong i n
de meetkunde van deze niimtetijd in een ultieme realisatie van Einsteins droom.
Een van de meest bizan'e aspecten van de snaartheorie is dat de niimtetijd niet vierdimensionaal is (drie r-uimtedimensies en een tijdsdimensie) maar tien dimensies kent. D i t
feit is een van de meest harde voorspellingen van de theorie en in eerste instantie zou dit
een goede reden zijn de theorie i n de prullenbak te laten verdwijnen. Er is echter een
goede reden om deze extra dimensies niet direct af te wijzen. Het stelt de theorie i n staat
de zes extra dimensies op te rollen tot zeer kleine afmetingen, zo klein dat de gebruikelijke fysica ze niet ziet. De keuze van deze zesdimensionale interne niimte kan dan gébruikt
worden om een model te vinden dat nauw aansluit bij het huidige deeltjesspectrum. Deze
hogerdimensionale kijk staat bekend onder het Kaluza-Klein mechanisme en ontstond al
kort na Einsteins werk aan de relativiteitstheorie. (We hebben al opgemerkt dat Einstein
zelf in eerste instantie niet veel ophad met deze extra dimensies.)
Op dft moment zijn er vier belangrijke voorspellingen van snaartheorie. Drie daarvan zijn
"naspellingen": de quantummechanica, de relativiteitstheorie en ijktheorieën. De belangrijkste voorspelling is het bestaan van supersymmetrie. D i t is een symmetrie die ons vertelt
dat er evenveel bosonen als fermionen zijn. De meeste voorbeelden van bosonen zijn
krachtvoerende deeltjes.

40

Diligentia

zoals de fotonen van het elektromagnetisme, of the gluonen van de sterke wisselwerking.
De meeste femiionen zijn typische materiedeeltjes zoals elektronen, quarks en neutrino's.
Volgens de supersymmetrie heeft ieder deeltje een superpartner. N u is er op dit moment
geen enkele experimentele aanwijzing voor de supersymmetrie. Maar in de nieuwe generatie van experimenten die in de CERN versneller in Geneve gepland staan moeten de eerste signalen van deze supeipartners gevonden worden, hrdien deze deeltjes niet verschijnen zal de status van snaartheorie snel verbleken. Er wachten ons dus spannende tijden.
Om de theorie te begrijpen moet mathematische gesproken alles uit de kast gehaald worden, want de snaartheorie is zonder twijfel het meest complexe object ooit door de mensengeest geconstrueerd. De bekendste snaartheoreticus, Edward Witten, door Time en Life
gekozen als een van de vijftig invloedrijkste Anrerikanen van onze tijd, heeft gezegd dat de
supersnaren een stukje eenentwintigste-eeuwse iysica zijn dat per ongeluk in de twintigste
eeuw is gevaUen.
Juist de afgelopen jaren heeft de snaartheorie grote theoretische successen geboekt. Zo
begrijpen we nu veel beter hoe quantum-zwaite-gaten eruit kunnen zien en waarom ze niet
echt zwart zijn, maar door hun quantummechanische onzekerheid zo nu en dan een deeltje laten ontsnappen — een effect dat ontdekt is door die andere grote wetenschappelijke
icoon, Stephen Hawking, en dat het informatieverlies lijkt te voorkomen. De snaren blijken
verder niet alleen te zijn, ook minuscule zwarte gaten, membranen en andere vliegende
tapijten bevolken deze wonderlijke wereld, die nu omgedoopt is tot M-theorie, waar M
staat voor magie, mysterie, membraan, matrix of zelfs moeder, zoals i n moeder van alle
theorieën.
De snaren hebben ook definitief onze kijk op de fijnstructuur van het weefsel van onze
wereld veranderd. Op de allerkleinste afstanden zijn er geen punten meer, bestaan er geen
afstanden meer, maar is aUes opgelost in een mathematische oersoep. Net zoals temperatuur een collectief effect is van de botsingen van ontelbaar vele moleculen, een eigenschap
die verdwijnt op het individuele niveau, zo is de wereld om ons heen slechts een ülusie,
de ruimtetijd een schim, gecreëerd door ons falen om de fijne details van de microscopische wereld te zien.
We staan aan het begin van de eenentwintigste eeuw. Hoe zal de toekomst van de theoretische fysica er uitzien? De fysicus Wheeler vertelt het verhaal van Lord Wellington, de non
duke, de meesterstrateeg en overwinnaar van Napoleon. Eenmaal met pensioen nam hij
gr-aag gasten mee op reis in zijn koets naar een voor ieder onbekend stukje Engeland.
Aangekomen op een heuveltop, moest men proberen zo goed mogelijk het landschap achter de volgende heuvelrug te voorspellen. Niet verrassend was WeUington zeer goed in dit
speUetje. Welk landschap bevindt zich achter onze volgende heuveltop, zijn het de supersnaren?
Het snarenspel is al eerder gebruikt om de wereld te doorgr-onden. In de vijfde eeuw voor
Christus waren de Pythagoreeërs i n de ban van de getaUen en Irun natuurlijke verhoudingen. De trillingen van een snaar, de natuurlijke intervallen van de boventonen, de harmonie der sferen, lagen voor hen als metafoor niet affeen ten grondslag aan alle fysische verschijnselen, maar ook aan het begrip van de mens, zijn gemoed en zijn relaties. Uiteindelijk
verzandde deze eerste theorie van aUes i n de getaUenmystiek. Het empuisme, het experiment was eenvoudigweg niet in het wereldbeeld betrokken, en zonder deze remmende
werking kan de menselijke verbeeldmg op hol slaan.
ZuUen wij net zoals de Pythagoreeërs, verstrikt in de snaren, ruw ontwaken uit onze droom?
Zal Einsteins droom aUeen bestaan in de verbeeldmgs wereld van de wiskunde? Een paralleUe wereld van ontroerende schoonheid en symmetrie en orde, maar helaas niet de onze?
Is Einsteins droom aUeen een wiskundige werkelijkheid?

D E KASPISCHE ZEE, E E N NATUURLIJK LABORATORIUM VOOR

ZEESPDEGELSnJGING
door
Mr Dr S.B. Kroonenberg
Technische Aardwetenschappen (TUDelft)
Wie 's nachts niet kan slapen uit angst voor de voorspelde zeespiegelstijging kan een kleine tijdreis maken naar de toekomst om te zien hoe het dan wordt. Daarvoor h o e f j e iriet
eens naar de waarzegster, de handlezeres of de piskijker. Met vier uur vliegen ben je er. In
Baku, aan de Kaspische Zee. Baku is niet alleen maar de oliehoofdstad van de wereld in
de toekomst volgens velen, maar ook de belangi-ijkste stad aan een natuurlijk laboratorium
dat zijn weerga niet kent in de wereld. Daar duurt elke eeuw maar een jaar.
Dat zit zo. De Kaspische Zee is een
afgesloten bekken, en heeft dus
geen last van de wereldwijde zeespiegelveranderrngen. Net als bij de
Dode Zee hgt het zeeniveau onder
dat van de grote oceanen, nu op ca
-27 m. De zeespiegel verandert daar
wel, maar op een heel andere
manier. Het water dat er inkomt, is
vooral afkomstig van de Wolga, de
grootste rivier van Europa. Er gaat
ook weer water uit, door verdamping. I n natte perioden, als het veel
regent i n het reusachtige stroomgebied van de Wolga, stijgt de zeespiegel. I n drogere perioden, als de verdamping het wmt van de instroom,
zakt het zeeniveau. I n de jaren 1929
tot 1977 daalde het zeeniveau sterk,
wel drie meter. Maar van 1977 tot
1995 is de zeespiegel juist weer sterk
gerezen, ook weer met bijna 3
meter. De laatste jaren zakt hij weer
langzaam. De zeespiegelstijging tot
1995 ging heel snel, gemiddeld zo'n
15 centimeter per jaar. Lr Nederland
is de zeespiegel gedurende de afgelopen eeuw met 15 cm gestegen.
Daarom zei ik dat in de Kaspische
Zee een eeuw maar een jaar duurt.

45

40

"^"^
Fig. 1. De Kaspische Zee

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 79. Lezing gehouden voor de Korrinkiijke
Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 30 oktober 2000.
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Natuiinamp
Die zeespiegelscliommelingen zijn natuurlijle in de eerste plaats een katastrofe voor de
bewoners rond de Kaspische Zee. hr de dertiger jaren, toen de zee daalde, waren de kustbewoners en de regering wanhopig. Havens vielen droog, schepen roestten i n de modder,
gewassen verdroogden op het land en het water in het noordelijkste deel van de zee werd
zo ondiep dat de steur, de leverancier van kaviaar, niet meer wist hoe hij voor het paaien
de rivier op moest zwemmen. De schade aan economie en milieu was enonn. De schrik
zat er goed m.

Fig. 3. Strandwallen migreren landwaarts bij zeespiegelstijging
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Fig. 4. Luchtfoto van deel Wolga delta, in het Astrakhan
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Begin jaren zeventig Iwam de Sovjetregering met een brutaal plan, het 'project van de
eeuV. Ze wou de Siberische rivieren die naar de Noordelijke IJszee stromen, omleiden,
zodat ze de Kaspische Zee konden bijvuUen. Er volgden wereldwijde protesten: zo'n radicale ingr-eep in de natuurlijke waterlopen heeft volstrekt onvoorspelbare gevolgen.
Sovjetleider Brezjnev Irield echter voet bij stuk. De plannen werden steeds concreter, en i n
het Kama-Petsjora gebied begon men al met de eerste fase van de uitvoering. In 1977 was
de zeespiegel al meer dan diie meter lager dan in 1930. Als de zeespiegel nog een halve
meter zou zakken, zou in de ondiepe noordelijke Kaspische zee een gebied tien keer zo
groot als Nederiand droogvallen. Niemand in het uitgestrekte Sovjetrijk zat op die onvrijwilhge landaanwinning te wachten. De Kara Bogaz Göl, een zoutmeer aan de oostkant van
de Kaspische Zee, waar glauberzout wordt gewonnen, dreigde ook op te drogen, en men
bouwde een dam om dat tegen te gaan.
Maar toen de nood het hoogst was, in 1978, begon de zee opeens te stijgen, met 15 tot 20
cm per jaar, net zo snel als hij m de jaren dertig daalde, ledereen was blij, de plannen
voor het omleiden van de Siberische rivieren gingen in de ijskast, en de dam van de Kara
Bogaz Göl werd weer geopend. Iedereen haalde opgelucht adem. Maar aan het eind van
de jaren tachtig ging het toch wel erg hard. De zeespiegel was toen zo hoog gestegen dat
aUeriei instaUaties die men in de jaren van dalende zeespiegel had aangelegd onder water
dreigden te lopen. I n de veertiende eeuw had een oude sjeik gezegd: als de zeespiegel
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daalt: niets bouwen op liet nieuwe land, want de zee komt weer op. Maar in de Sovjettijd
was men die goede raad vergeten. I n 1993 was het gi-oot alarm. De Kaspische Zee sloeg
hele stukken kust weg en kades, havens, spoorlijnen, hoogspannurgsleidingen, olie-installaties en zelfs complete dorpen stonden onder water. Er vonden evacuaties plaats, hr de
Wolgadelta bedreigde de zee de oude stad Astrachan, met zijn prachtige Ki-emhn.
De buitenwereld reageerde lauw. Het Ar-almeer trok veel meer belangstellmg, want het
waterniveau daalde daar alsmaar verder. Weinigen hadden oog voor het minstens zo rampzalige Kaspische drama. De Russische regermg gaf geld voor noodmaatregelen.
Provisorische constructies moesten althans de meest bedreigde steden en dorpen beschermen. Dijken waren onbekend.
In 1993 leggen we ons eerste bezoek aan de regio af "Julhe zijn toch Hollanders? Polders,
polders willen wij", zei de directeur van de Provinciale Waterstaat van Astrachan, Maria
Nikolajevna Mu-ojedova. Ze hield haar hand bij haar hppen om te laten zien hoe hoog het
water was gestegen. Op 13 maart 1995 legde een zware zuidoosterstorm grote stukken van
de kuststrook van Kalmykië, in het noordwesten van de Kaspische Zee, blank. Het aangespoelde riet lag verspreid in de straten van de havenstad Laganj. Het leek het voorspel voor
een nog veel groter drama. Maar juist toen begon het water weer te zakken. I n 1996 en 1997
zakte het ongeveer 40 centuneter. I n 1999 steeg het juist weer een tikje.
De laatste tijd groeit het inzicht dat de schommelingen van de Kaspische Zee samenhangen met de wereldwijde klimaatveranderingen. We zagen al dat de zeespiegelveranderingen
samenhangen met variaties m de waterafvoer van de Wolga. Die hangen op zijn beurt
samen met de hoeveeUreid depressies die over het onmetelijke Russische laagland trekken.
En die variaties worden op hun beurt weer gestuurd door de depressieactiviteit op de
AÜantische Oceaan. In de jaren dat er er een relatief groot drulwerschil is tussen het hoge
drukgebied bij de Azoren en het lagedrak gebied bij IJsland, zijn er veel depressies. Als dat
drukverschil relatief klein is, zijn er weinig depressies. De fluctuaties m die drnkverschillen
worden ook wel aangeduid als de Noord AÜantische Oscülatie, een soort noordelijke
variant van El N i n o op het Zuidelijk Halfrond. Zo is de Kaspische Zee dus ook een gr'aadmeter voor het wereldklimaat.
Verder teroig in het verieden waren de fluctuaties nog groter dan in de laatste eeuw. hr de
9e eeuw n. Chr. werd een muur aangelegd van de Kaukasus tot de Kaspische Zee. Die
moest opdringende horden uit het noorden de toegang tot Perzië (kan) ontzeggen. De
muur eindigde i n de stad Derbent m Dagestan, gelegen aan de westkust van de Kaspische
Zee. De restanten ervan liggen nu op een diepte van 34 m, acht meter onder de huidige
waterspiegel! De gehele noordelijke Kaspische Zee moet toen droog gelegen hebben. U i t
zeebodemonderzoek blijkt dat de zeespiegel ooit zelfs tot -113 m is gedaald. In de laatste
Ijstijd, toen bij ons de zeespiegel meer dan honderd meter lager was en de Noordzee
droog lag, stond de Kaspische Zee juist heel hoog, op +50 m, 75 m boven de huidige waterspiegel. Het water van de Kaspische Zee kon toen zelfs wegstromen naar de Zwarte Zee,
via de Kuma-Malysh-straat ten noorden van de Kaukasus. De Zwarte Zee stond toen ook
laag, dus daar was vast een mooie waterval. Gaan we nog verder terug in de geologische
geschiedenis, dan vinden we overal sporen van sterke zeespiegelfluctuaties gedurende de
hele periode dat de Kaspische zee een afgesloten bekken was.
Een Waddenzee in het klein
l n Nederiand is een feUe discussie gaande over de Waddenzee. De regering heeft concessies uitgegeven aan de Nederlandse AardolieMaatschappij N A M om naar gas te boren i n
de Waddenzee. De N A M wüde nu eindelijk wel eens, na een moratorium van tien jaar,
gebruik maken van haar concessies. Maar de milieubeweging is fel tegen, want zij vreest
dat door gaswinning de wadplaten onder water zuüen komen te liggen die essentiële voederplaatsen zijn voor trekvogels. Gas boren, wad verioren, roept zij. De N A M heeft vele studies en modelberekeningen gedaan om aan te tonen dat het met die bodemdaling wel
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Fig. 5. Vijf miljoen jaar geleden lag de
Wolga delta inliet Zuidelijk deel van de
Kaspische Zee
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meevalt. Volgens de N A M valt de
bodemdaling in het niet bij de te verwachten zeespiegelstijging door het
broeikaseffect. Maar bewijzen is moeilijk.
De ICaspische Zee geeft ons een
mogelijklieid om die modellen beter
te onderbouwen. Een jaar zeespiegelstijging in de Kaspische Zee is immers
i
A''
evenveel als een eeuw zeespiegelstijI
'
ging aan de Noordzeekust! En het
i
effect van bodemdaling is vergelijkbaar
met dat van zeespiegelstijging.
Langs de westkust van de Kaspische Zee, in de republiek Dagestan, zijn bij de zeespiegelstijging van de laatste twintig jaar kleine stradwallen ontstaan. Die zijn tot op zekere hoogte te vergelijken met de Waddeneilanden. Alleen zijn ze veel kleiner, en er zijn geen zeegaten tussen omdat er in de Kaspische Zee geen getij is. Achter de strandwaUen i n
Dagestan liggen lagunes, smaUe waterstroken die de steandwal van het vasteland scheiden.
Die kan men vergelijken met de Waddenzee.
Wat is er nu met de strandwalkust in Dagestan gebeurd bij de Kaspische zeespiegelstijging?
We zien dat gedurende de eerste fase van zeespiegelstijging de strandwallen en de bijbehorende lagunes zich netjes landwaarts bewegen, met een snelheid van zo'n 20 meter per
jaar. Elk jaar slaan de stormen zand over de wal in de lagune, en de lagunes worden dus
niet dieper. D i t heet ook wel het continue model. I n een latere fase van zeespiegelstijghrg
zien wij dat de strandwal vooral in de hoogte groeit, terwijl de lagune steeds groter en dieper wordt. Dat gebeurde doordat er niet genoeg zand aanwezig is om de lagune op te blijven vullen. Als dat laatste proces doorgaat, kan de strandwal zo instabiel worden dat M j
doorbreekt, waarna hetzelfde proces een verder landinwaarts opnieuw kan beginnen: het
discontmue model. I n 1995 leek de doorbraak dichtbij, maar toen stopte de zeespiegelstijging. Het moment suprème van de strandwaldoorbraak hebben we dus net niet meegemaakt.
Voor de Waddenzee zou dat betekenen dat bij bodemdaliirg de Waddeneilanden ook landinwaarts zouden moeten kunnen migi-eren, althans zolang er voldoende zand aairwezig is!
Dan overstromen de wadplaten niet, en zuUen de vogels blijven kunnen fourageren. Maar
zo eenvoudig is het natuurlijk niet, want wij wMlen de Waddeneilanden Hever houden op
de plaats waar zij nu liggen. Maar dan zuUen de wadplaten wél overstromen. We zuUen dus
moeten kiezen: óf voor de mensen en hun woonplaatsen, óf voor de vogels op de wadplaten. Dat is de les die het Kaspische laboratorium ons leert.
Y en een Biesbosch in het gioot
Ook in de Biesbosch wil de N A M boren. De Biesbosch is een zoetwatergetijdegebied met
taUoze waterlopen, een van de waardevolle wetlands van Europa. Wederom is de weerstand
groot, want als de bodem daalt door de gaswinning, wat gebeurt er dan met de Biesbosch?
Ook daar kunnen we iets leren van de Kaspische Zee, want waar de Wolga in die zee uitkomt heeft zich een reusachtige delta gevormd, zo groot als half Nederland, die in veel
opzichten op de Biesbosch lijkt. De Wolgadelta is een van de gr'ootste Europese wetlands,
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met vele waterlopen vol waterplanten, riet en wilgen, en uitgestrekte velden lotusplanten,
die met hun grote rose-gele bloemen een lust zijn voor het oog. Er zijn meer dan 250
vogelsoorten geregistreerd, waaronder de zeer zeldzame zeearend, en er zijn aUeen al meer
dan een half miljoen zwanen.
Toen de zeespiegel zakte na 1930, is de delta zeer sterk uitgebouwd, en doordat het voor
de kust heel ondiep is, kwamen delen van de zeebodem bloot. Dat kan je zien door oude
kaarten en luchtfoto's van de delta te bestuderen. Toen de zeespiegel weer begon te stijgen
na 1977, heeft de zee merkwaardig genoeg niet meteen het verloren terrein tertiggewonnen.
Als je de op luchtfoto's en satellietbeelden kijkt, zie je dat de kustlijn van 1977, toen de zeespiegel op zijn laagst was, in 1995 nog vrijwel op dezelfde plaats hgt! Terwijl de zeespiegel
inmiddels drie meter is gestegen! Als je in het veld nagaat hoe dat komt, blijkt dat het riet
en de wügen die de kustlijn markeren gewoon met de zeespiegelstijging zijn meegegroeid!
Ze vinden het kennelijk niet erg als hun wortels onder water staan. Daar is natuurlijk wel
een limiet aan, maar ze hebben in elk geval de hoge stand van 1995 overieefd. Voor de
Biesbosch betekent dat, dat je rustig een beetje bodemdahng kunt toelaten, want het riet
en de wilgen kuirnen dat wel aan. Nog een les van de Kaspische Zee.
Een model voor oliehoudende lagen in Azerbeidzjan
De Kaspische Zee is het Koeweit van de toekomst, zegt men wel. Optmristische schattingen zeggen dat er wel 200 miljard barrel olie in de grond zit. Een deel van die olie zit in
het zuidelijk deel van de Kaspsiche Ze. Het is een van de oudste oheproducerende gebieden in de wereld. A l i n de tijd van Alexander de Grote was het bekend. Het is ook niet
moeilijk te zien, want op sommige plaatsen in Azerbeidzjan, sijpelt de olie gewoon uit de
grond, en op andere plaatsen branden eeuwige gasvlammen aan de voet van de berg. Hier
is ook de godsdienst van de zoroastriërs, de vuuraanbidders ontstaan. De allereerste oKeboiing in de wereld werd hier in Baku uitgevoerd, m 1843. Voor die tijd maakte men gaten
in de gr'ond om de olie met emmers eruit te halen.
Olie zit niet m 'bellen' in de grond, zoals het populaire geloof wü, maar meestal m de
poriën van zandlagen. In het geval van Azerbeidzjan zijn die zandlagen door de Wolga
afgezet, zo'n drie a vijf miljoen jaar geleden. De hele noordelijke en midden Kaspische Zee
lagen toen droog, en de Wolga mondde uh bij Baku. Ook toen al waren er sterke zeespiegelschominelingen in de Kaspische Zee. Later zijn die zandlagen veivormd bij de geberg¬
tevorming die ook de Kaukasus heeft doen ontstaan. Toen is de olie uit diepere lagen
omhoog naar de zandlagen van de oude Wolga-delta gemigreerd.
Olieboren is vaak een kostbare zaak Een oheboring offshore kost vaak tientallen miljoenen doUar. Om zeker te weten waar je moet boren kan je dus beter eerst geologisch onderzoek doen. In dit geval moet je kijken waar die oude Wolga delta precies liep, want zandlagen zijn vaak oude delta-armen, en als je weet hoe die delta in elkaar zit kun je preciezer de plaats bepalen waar je moet boren. Ook daar heeft de informatie over de recente
zeespiegelveranderingen en hun invloed op de huidige Wolgadelta ons geholpen om beter
de oliehoudende zandlagen op te sporen. Zo is de Kaspische zee dus een waarlijk natuurlijk laboratorium.

JEUGDGEZONDHEIDSZORG:
V R O E G E PREVENTIE VOOR MAXIMAAL RENDEMENT
door
Prof. dr S.P. Verloove-Vanhorick
T N O Preventie en Gezondheid Leiden (LUMC Leiden)

Alle kinderen en jeugdigen in Nederland van O tot 19 jaar krijgen een gr'ote hoeveelheid
preventie aangeboden: adviezen, screeningen en vaccinaties vonnen samen het progi-amma Jeugdgezondheidszorg dat door consultatiebureaus voor zuigelmgen en kleuters en
door schoolartsen en GGD-verpleegkundigen wordt uitgevoerd.
Een groot deel van het huidige programma is zo vanzelfsprekend dat de meeste mensen
er niet meer bij stilstaan. Andere onderdelen roepen soms discussie op, en vele irieuwe
zaken zitten "hr de pijplijn".
Waarschijnlijk denkt u bij preventieve zorg voor kurderen aan vaccinatie tegen acht infectieziekten in Nederland, en aan de verandering van slaaphouding bij baby's van buikligging
naar rugliggüig, waardoor een gi'oot aantal gevallen van wiegendood wordt voorkomen.
Maar er zijn vele andere preventieve maatregelen die minder bekend zijn of waar de meeste mensen zo aan gewend zijn geraakt dat niemand zich meer reahseert dat ze bestaan en
dat ze effectief zijn.
Ik zal een aantal voorbeelden geven van preventie bij Idnderen waar we vanuit de divisie
Jeugd van TNO Preventie en Gezondheid bij betrokken waren, of nog zijn. Tegelijkertijd
wil ik proberen u een voorproefje te geven van wat er de komende vijf jaar op dat gebied
nog gaat gebeuren.
Ik begin vroeg in de adolescentie, of beter gezegd laat in de jeugd: voor deze leeftijdsgroep
is veel werk gedaan aan progi-amma's voor seksuele voorüchting, voornamelijk als onderdeel van het schoolgezondheidsbeleid. Dat beleid omvat meer onderwerpen, zoals roken,
alcohol, drugs, maar ook gokken, pesten en ontbijten.
Wat betreft de seksuele voorlichting: in combinatie met de gemakkelijke beschikbaarheid
van voorbehoedsmiddelen en de lage drempel voor het vragen van advies over dat soort
dingen bij huisartsen en anderen levert dit programma in Nederland een aantal tienergeboorten op dat tot de laagste ter wereld behoort.
Uit cijfers met betrekking tot het aantal tienergeboorten per 1.000 meisjes in de leeftijd van
15-19 jaar blijkt dat het Nederlandse aantal uitkomt op 0,5, ter-wijl dat in Engeland 3 is, in
Rusland en Amerika 5, in Brazilië 9 en i n Mali 19.
Voor abortus-cijfers zou ik een soortgelijk beeld kunnen schetsen. Abortus is dus niet de
achtergrond van ons lage geboortecijfer. We weten ook uit eigen onder7:oek dat
Nederlandse meisjes tenmmste even seksueel actief zijn als andere jongvolwassenen hr de
westerse wereld. En ze zijn ook net zo vruchtbaar. Dus kennelijk is de preventie efiectief
genoeg om die lage cijfers te bewerkstelligen.
We weten ook dat tienerzwangerschappen, die vaak voorkomen bij aUeenstaande meisjes,
een grote kans geven op doodgeboorte, vroeggeboorte, kindersteifle, plus alleriei psychosociale problemen later m het leven, als gevolg van het gebrek aan opleiding, weinig kans
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op werk en eeir lage sociaal-economische status van de jonge moeder Vandaar dat preventie van tienerzwangerschap in hoge mate bijdraagt aan de gezondheid van een bevolIdng.
Bij kinderen in een jongere leeftijdsgroep is preventie van rachitis (Engelse ziekte) buitengewoon succesvol geweest sinds het begin van deze eeuw. Tegenwoordig worden routurematig vitamiiie-D-tabletten voorgeschreven op het consultatiebureau voor zuigelingen en
kleuters en is rachitis een zeer zeldzame ziekte geworden. Niet alleen heeft de baby zelf
betere botten gedurende de rest van z'n 80-jarige leven, maar het betekent met name voor
vrouwen ook eeir betere gezondheid met betrekking tot de voortplanting, omdat bekkenmisvorming niet meer voorkomt. Dat betekent dat geboortetraumata als gevolg van rachitis en schade voor de volgende generatie niet langer bestaan.
Nog vroeger in het leven, te beginnen bij de oudere zuigeling die tanden krijgt, heeft de
preventie van caries de laatste decennia een grote vooruitgang geboekt. Dat is te danken
aan een betere Irygiëne, maar vooral aan fluoride, waarmee spectaculahe resultaten zijn
bereikt.
Het aantal door cariës aangetaste, ontbrekende en gevulde tanden en kiezen bij 12 jaar
oude kinderen is verminderd van gemiddeld 8 in 1965 tot gemiddeld 1 op dit moment.
Van alle 12-jarige kinderen heeft 60 procent tegenwoordig een perfect gebit.
Van zeer oude mensen heeft een toeneniend aantal tegenwoordig nog z'n eigen tanden,
wat te danken is aan een betere hygiëne. En met het fluoride-effect nog op komst mag verwacht worden dat deze trend zich de komende decennia voortzet. D i t zal een belangrijke
bijdrage leveren aan de kwaUteit van leven van oude mensen, mogelijk ook aan hun voedingstoestand en andere aspecten van gezondheid, bijvoorbeeld mmder obstipatie door
vezelrijke voeding.
Nog verder terug i n het leven van het kind, bij pasgeborenen, wordt een screeningprogramma uitgevoerd naar stofwisselingsstoornissen, de hielprik-screening. Momenteel levert
de routinematige screening van alle 200.000 pasgeborenen in Nederland jaarlijks ongeveer
10 gevallen op van fenylketonurie (PKU) en 60 gevallen van congenitale hypothyreoïdie
(CHT). Dus worden elk jaar ongeveer 70 gevaUen van mentale retardatie voorkomen, uiteeirlopend van diep zwakzinnige kinderen die institutionele zorg behoeven tot minder ernstige afwijkingen waarbij speciaal onderwijs nodig is.
Nog afgezien van de duidelijke gezondheidswmst, is dit het meest kosteneffectieve screenmgsprogr-amma dat we ooit hebben gehad, zelfs al gaat het maar om 70 kmderen per jaar.
Dat houdt verband met de zeer hoge kosten van institutionele zorg en speciaal onderwijs.
We hebben dat screeningprogramma bij T N O nu gedurende zo'n 20 jaar gemonitored, en
we hebben mogelijkheden aangegeven om de efficiency ervan te verbeteren, vrij recent nog
door het principe van operations research erop toe te passen. Sinds deze verbeteringen i n
het midden van de jaren 90 zijn ingevoerd, zie je dat de gemiddelde leeftijd bij het begin
van de behandeling van ernstige CHT gedaald is van 20 dagen hr 1993 tot 10 dagen na de
geboorte in 1997. Dat betekent dat de tijd gedurende welke de hersenen geleidelijk worden beschadigd, is gehalveerd. Dat heeff een effect, al is het maar klein, op de potentiële
ontwikkelmg, waf o.a. tot uiting komt in enkele punten IQ winst.
hitussen zijn veel meer stofwisselingsstoornissen geïdentificeerd, en voor sommige daarvan is een behandeling voorhanden. Ik denk dat de komende decennia irieuwe technologieën, en in het bijzonder de zogeheten tandem massa spectometiie, het aantonen van
sommige van deze defecten door middel van de neonatale hielprik mogelijk zal maken.
Momenteel wordt op regionaal niveau in Nederland een aantal experimenten uitgevoerd
om de uitvoerbaarheid en kosteneffectiviteit vast te stellen van het inbrengen van deze ziekten in een screeningsprogramma. Redelijkeiwijs mag worden veiwacht dat we de komende v i j f j a a r het huidige screenmgprogramma zuUen uitbreiden met twee of drie (voor de
insiders: AGS, M C A D D en CE), en uiteindelijk nog een twmtigtal ziekten. Daarmee kan
verlies van gezondheid en misschien zelfs sterfte worden voorkomen bij nog eens honderden kinderen per jaar, nog afgezien van die mogehjkheden van genetische advisering.
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Vóór de geboorte, irr de vroege stadia van de zwangerscliap, is preventie zelfs nog rendabeler. Congenitale syfilis was altijd een ernstige en levenslange kwaal, en komt nu nog
maar zeer zelden voor Maar volgens recent onderzoek bestaat er een reëel risico op teragkeer hiei-van als het screeningprogramma zou worden gestopt.
Rliesus-hnmunisatie placht geelzucht te veroorzaken, met soms ernstige hersenbeschadiging (kernicterxis), en zelfs nieuwe behandelingen als wisseltransfusies en fototherapie konden niet alle schade voorkomen. Maar sinds we in Nederland een routinematig screeningprogr-amma tijdens de zwangerschap hebben komt de echte kernicterus bijna niet
meer voor Recent is dit programma uitgebreid met de screening op erytrocyten antistoffen, en dat zal zorgvuldig moeten worden geëvalueerd om te zien of het kosteneffectief is.
Screening op hepatitis-B-dragerschap van de zwangere is nog maar kort geleden toegevoegd en de effecten daarvan zijn nog niet duidehjk vastgesteld.
Screenmg op rode hond vindt nog plaats, maar misschien is dat verouderd en moeten we
ermee ophouden, aangezien alle kinderen op 1- en 9-jarige leeftijd tegen rode hond worden ingeënt. Het congenitale rubellasyndroom is praktisch verdwenen: voor het vaccinatieprogr-amma waren er in Nederiand ongeveer 60 gevaUen per jaar, in 1996 zijn geen
gevaUen gerapporteerd in het Nederlandse Signaleringscentnim Kurdergeneeskunde.
Tijdens de zwangerschap wordt ook gezondheidsvoorUchting gegeven. Niet aUeen door de
eigen moeders, maar vooral ook door vroedvrouwen, huisartsen en verloskundigen, met als
doel dat de foetus kan gr-oeien en zich ontwikkelen in een optimale omgeving.
Naast de bekende intra-uteiiene risico's van roken, alcohol, drugs, mfecties, voeding en
toxiciteit, stress en fysieke belasting gedurende het werk is er ook een risico dat tot nu toe
erg weinig aandacht heeft gekregen: Uchamelijke mishandeling van de zwangere vrouw.
Recent onderzoek toont aan dat er bij lichamelijke mishandelmg gedurende de zwangerschap een toegenomen kans is op vroeggeboorte, laag geboortegewicht en natuurlijk veel
levenslange problemen voor het kind, inclusief kindermishandeling.
We hebben vooriopige gegevens uit Nederland en die komen overeen met de cijfers van
andere westerse landen: ongeveer 4 procent van alle zwangere vrouwen wordt hier geconfronteerd met lichamelijk geweld. Een vroege diagnose en hulp kunnen ernstige, levenslange gezondheidsproblemen bij moeder en kind voorkomen.
A l deze zaken vormen een intra-uterien risico, niet aUeen voor de foetus, maar nog meer
voor het embryo, direct vanaf het begin van de zwangerschap: roken, alcohol, drugs, voeding en toxiciteit, stress en fysieke belasting gedurende het werk.
Daarom zal preconceptie-vooriichting nog efiectiever zijn, vooral als die wordt gegeven i n
combinatie met voorlichting over leeftijdgerelateerde onderwerpen als vruchtbaarheid,
genetica en screening. Leeftijd van de moeder zal daar deel van moeten uitmaken, naast
veel andere aspecten al naar gelang de omstandigheden van het paar, gezien het met de
leeftijd toenemende risico op een slechte uitkomst.
Recent is in de regio Leiden met succes een programma voor preconceptie voorlichting
getest in een pilot-onderzoek en is een regionaal project gestart om de kostenefièctiviteit
eivan vast te stellen. Als dit programma uitvoerbaar en kosteneffectief blijkt te zijn, zal het
een raamwerk vormen voor veel meer preventieve onderwerpen i n de toekomst. Het beste
voorbeeld hebben we al voorhanden: preventie van aangeboren afwijkingen door foUumzuur.
FoUumzuur moet worden gebruikt vanaf vier weken voor de bevruchting tot acht weken
erna, om anencefaUe en andere defecten aan de neurale buis te voorkomen.
Sinds de start van de foliumzuurcampagne i n Nederland in 1994 is de kennis over en het
gebruik van foliumzuur aanzienlijk toegenomen. De meest recente gegevens wijzen op een
juist gebruik van 40 procent en op 80 procent kennis, maar er moet nog meer inspanning
in het programma worden gestoken om het effect te vergr'oten.
Het opnemen ervan i n preconceptie-vooriichting, die systematisch wordt aangeboden aan
alle echtparen die zwangerschap overwegen, zal daartoe een erg efficiënte manier zijn.
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Of het optreden van neurale buisdefecten bij de geboorte werkelijlc minder wordt, moet
nog worden vastgesteld. Voorlopige gegevens van de Eurocat-registratie m NoordNederland en rond Rotterdam wijzen op een daling die in overeenstemmmg is met de verwachtmg. Maar het is nog vroeg en het effect moet nog vele jaren langer worden gemonitored.
Ik begon met een voorbeeld uit de vroege adolescentie en ik eurdigde met preconceptievoorlichtmg. Deze leeftijdsgroepen staan erg dicht bij elkaar en ideahter bestaat er samenhang tussen deze preventieprogramma's. Zo ontstaat een soort preventiecirkel, gericht op
een betere gezondheid voor elk individu gedurende het hele leven, maar ook voor de volgende generatie.
Preventieve gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen is, net als verloskunde, gedeeltelijk transgenerationele-zorg. Door het versterken van deze preventiecirkel zal iedere generatie z'n eigen gezondheid tot op hoge leeftijd verbeteren, maar ook de gezondheid van
het nageslacht, als gevolg van een betere uitgangspositie.
Ik hoop dat uit dit verhaal duidelijk is geworden dat er veel gezondheidswinst bererkt is
met de lopende programma's, en dat het einde nog lang niet in zicht is.

COMPUTERSIMULATIES IN D E CHEMIE
door
B. Sinit
Instutuut voor technische scheilcunde (UvA)

Samenvatting
De rol van computersimulaties in de chemie wordt geïllustreerd met een voorbeeld uit de
petrochemie, de katalyse van koolwaterstoffen met behulp van zeoHeten. Geavanceerde
Monte Carlo simulatietechnieken worden gebruikt om infonnatie te krijgen over het
gedrag van lineaire en vertakte koolwaterstoffen in de poriën van deze materialen. Deze
informatie geeft inzicht in de moleculahe aspecten van deze complexe katalytische processen.
Introductie
Zeoheten zijn microporeuze kiistallijne materialen die in de petrochemische industrie
gebruikt worden als katalysator.'.2 Oliemoleculen adsorberen in de poriën van deze materialen en de zure plaatsen i n het zeoliet zorgen eivoor dat de ohemoleculen ki-aken. In
figuur 1 zijn enkele voorbeelden van zeohetstructuren weegegeven.
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Figuur 1: Enkele voorbeelden van zeolietstructuren de lijnen geven de bindingen tussen de Si
en O atomen aan. Afliangelijk van de zeolietstnicttiiir vormen de poriën een één-, twee- of
driedimensionaal netwerk (zie figuur 2). De diameter van de poriën hangt af van het type
zeoliet en kan varieren van 4 to 20 Angstrom. Op dit moment zijn er meer dan honderd verschillende zeolietstnicünm
bekend.
Het karakteristieke van deze koolwaterstofcoirversies in zeolieten is dat er niet één of twee
uitgangstoffen en één of twee producten zijn maar een verdeling van producten en uitgangsstoffen. Als men uitgaat van een lineair koolwaterstof met 17 koolstofatonien dan kan
men meer dan duizend verschillende isomeren als producten aantreffen. De kunst van de
zeolietkatalyse is deze productverdeling zo te kunnen sturen dat vooral de gewenste producten ontstaan, vertakte koolwaterstoffen bijvoorbeeld geven benzine een hoger octaangehalte dan lineaire koolwaterstoffen.
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Figuur 2: de drie-dimensionale
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Experimenteel is het nagenoeg onmogelijk om i n de poriën van een zeoliet te kijken.
Toch wUlen chemici weten waar de moleculen rn de poriën naar toe gaan, hoe dit afliangt
van de temperatuur en of er verscliillen zijn tussen lineahe en vertalcte koolwaterstoffen.
Met behulp van computersimulaties kunnen we het gedrag van deze koolwaterstoffen
nabootsen en informatie krijgen over het gedrag van deze moleculen i n de poriën van een
zeohet.
Moleculaire sinrulatietechniekeii
Bij moleculahe simulaties gaan we uit van de aanname dat we de interacties tussen de
mofeculen kunnen beschrijven met intermoleculahe potentialen. Het bepalen van deze
potentialen is het gebied van de kwantumchemie, wij verondersteUen slechts dat er een
zeer goede kwantumchemicus tot onze vriendenkring behoort die ons een zeer goede
potentiaal kan leveren.
Uit deze potentialen kunnen we de ki'achten tussen de moleculen berekenen. Met behulp
van de wetten van Newton kunnen wij de bewegingsvergelijkingen opstellen. De bewegingsvergelijkingen geven aan hoe de positie en de snelheid van de deeltjes als functie van
de tijd afliangen van de ki^achten op de deeltjes. Voor twee deeltjes kunnen we deze vergelijking met pen en papier oplossen, of hopen dat er een goede wiskundige in onze vriendenkring zit dit voor ons kan doen. Echter zelfs de meest briljante wiskundige kan deze
eenvoudige bewegingsvergelijkingen niet oplossen voor drie of meer deeltjes. Voor een veel
deeltjes (3 of meer) zijn we aangewezen op de computer om deze beweginsvergelijkingen
op te lossen. Het oplossen van deze vergelijkingen voor moleculahe interacties heet moleculahe dynamica.3
Een alternatief voor moleculahe dynamica is de Monte Caiio techniek Ook hier gaan we
uit van de intermoleculahe hrteracties tussen de moleculen, maar nu kijken we aUeen naar
de energie. Voor een systeem bij constant volume, temperatuur en aantal deeltjes weten we
uit de statistische thermodynamica dat de kans dat op een bepaalde configuratie van deeltjes afliangt van de energie. Deze kansverdelmg heet de Boltzmannverdeling. Met behulp
van de Monte Cario methode genereren we configuraties met precies deze verdeling en
kunnen we macroscopische eigenschappen van ons model berekenen (druk energie).
Uit het voorafgaande volgt dat de principes van moleculaire simulaties eenvoudig zijn.
Specificeer de internioleculaire potentiaal en - U raadt het misschien al - de simulator in
onze vriendenkring geeft ons een programma waarmee we een moleculahe simulatie kunnen uitvoeren. We zijn geïnteresseerd in het gedrag van koolwaterstoffen welke geadsorbeerd zijn in de poriën van een zeoliet. Voor de kleine koolwaterstoffen blijkt het te wer-
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ken, binnen enkeie uren berekent het programma de adsoiptiewarmte van een methaan
molecule in een bepaald zeohet.
Voor ethaan duurt het wat langer, pas na enlcele dagen rekenen kr-ijgen we een antwoord.
Voor propaan blijkt dit al enkele maanden te duren. Ongerust hoe lang het gaat duren voor
octaan vragen we om advies. We blijken het erg goed te doen. Ons model is namelijk dermate realistisch dat onze simulaties laten zien dat de difTusie van de langere koolwaterstoffen zeer veel langzamer gaat dan de diffusie van de kleine koolwaterstoffen. D i t is ook
experimenteel waargenomen. De gevolgen zijn dat we niet enkele picoseconden behoeven
te simuleren maar vele nanoseconden voordat ons lange koolwaterstofmolecule zich door
de kanalen in het zeohet heeft weten te wringen.. Helaas voor ons moeten we enkele minuten wachten voordat onze PC een picoseconde heeft gesimuleerd.
Ook bij Monte Carlo simulaties ontstaan soortgelijke problemen. De methoden werken
perfect voor kleine moleculen, maar zijn zo traag voor de interessante lange moleculen dat
ons geduld vele miljoenen jaren op de proef wordt gesteld voordat we een antwoord hebben. We moeten dus een grotere computer kopen. Als we hr plaats van onze PC een supercomputer van 15 miljoen doUar gaan gebruiken dan hoeven geen 100 miljoen jaren te
wachten maar slechts duizend jaren.
Vooruitgang werd geboekt door het ontwikkelen van nieuwe simulatie-algoritmes. De conventionele Monte Cario techniek ging mis doordat men nieuwe configuraties probeerde te
generen door een molecule op een whlekeurige plaats in het zeoliet te stoppen. Hierbij
was er altijd wel een atoom dat boven op een zeohetatoom geplaatst werd. De moderne
algoritmes laten een molecule atoom voor atoom groeien, op zo'n manier dat de kanalen
in het zeohet optimaal gebruikt worden. Deze methode geneert een bias in de statistische
verdeling welke gecorrigeerd dient te worden door de Monte Cario regels aan te passen.
Op deze manier kan een simulatie een factor 10^ tot iO^S sneller uitgevoerd worden.
Adsorptie van koolwaterstoffen in enkele zeolieten.
Experimenteel kan de hoeveelheid
geadsorbeerde koolwaterstof als een
functie van de druk berekend worden.
Deze experimentele adsorptie-isothermen kunnen direct vergeleken worden
met onze simulatieresultaten, I n figuur 2
worden de gemeten adsorptieisothermen van butaan en het vertakte isobutaan in het zeoliet sihcaliet vergeleken
met onze simulatieresultaten.^ Onze
simulaties reproduceren de experimentele resultaten redelijk goed. Hieruit
kunnen we concluderen dat we met
onze modeflen een redelijke beschrijving van het adsorptiegedrag kunnen
geven. Ook voor langere koolwaterstoffen kunnen we een soortgelijke overeenstemming met experhnentele data verki'ijgen.6.7

Figuur 3: Adsoiptie-isolhermen van
butaan en iso-butaan in de zeoliet
siltcaliet de open symbolen zijn de resultaten van cotnputer simulaties de gesloten
symbolen zijn experimentele
resultaten.
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Wat dkect opvalt is de we voor het lineahe butaan een eenvoudige Langmuir isotherm vinden. Voor iso-butaan vinden we een getrapte isotherm. Voor een beladmg van vier isobutaan moleculen per laistaUogr-afische eenheidcel vmden we eerst een plateau voordat
de zeoliet zich verder vult met deze vertakte moleculen. Experimenteel is het niet eenvoudig deze metingen te relateren aan het nroleculahe gedrag in de poriën.
De verklaring van deze isotherm volgt uit de grafische weergave van de posities van de
moleculen i n figuur 2. Het lineaire butaan beweegt zich in de gehele zeohet. Het vertakte
iso-butaan heeft een sterke voorkeur voor de ki-uisingen van de lineaire en de zigzag kanalen. Als de druk verhoogd wordt, neemt het aantal geadsorbeerde moleculen toe totdat alle
kruisingen bezet zijn. Er zijn er dan precies vier moleculen per eenheidcel. Een volgend
molecule moet dan adsorberen tussen twee kruisingen in een recht of zigzag kanaal. D i t
is veel ongunstiger en heeft tot gevolg dat de druk extra verhoogd moet worden.
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f;'g!(M/- 4.' De verdeling van butaan isomeren over de verschilletide poriën in sihcaliet Linies is
de verdeling van n-butaan weergegeven. In het middden en rechts de verdeling van isobutane
bij lage druk (midden) en bij hoge druk (rechts).

Het voorbeeld van de adsorptie van lineair en vertakt butaan laat duidelijk zien hoe experimenten en simulaties elkaar aanvuUen. Zonder de experimenten was het niet mogelijk
geweest onze modeUen te testen. De simulaties helpen ons een moleculair beeld te vormen voor het gedrag van de moleculen in een zeoliet.
De adsorptieisothemien geven infomiatie over het aantal moleculen dat adsorbeert in een
zeohet. Om een chemische reactie in een zeoliet te begrijpen is het van belang te weten of
het zeoliet het thermodynamische evenwicht kan beïnvloeden. Uit de gasfase-thermodynamica volgt dat de vrij-eenergieën bij de vormmg van de verschülende isomeren die zich
kunnen vormen slechts weinig verschUlen. Echter in de poriën van een zeoliet kan dit
anders zijn. Als de poriën erg klein, zijn is de kans erg klein dat zich een groot vertakt molecule zich vomrt Om het effect van de zeohet of de vorming van moleculen te kwantificeren hebben we bijdrage van het zeoliet aan de vrije energie bij de vorming van de verschülende isomeren van decaan berekend. De resultaten van deze berekeningen staan i n
figuur 5.
De zeohet EAU heeft gr'ote poriën en we verwachten dan ook dat de bijdrage van het zeoliet aan de vrije energie bij de vorming van de verschillende isomeren niet veel verschüt.
De suggereert dat aUe isomeren in de productverdeling voorkomen zoals d ü door de gasfase thermodynamica kan worden voorspeld. D i t is precies wat experimenteel is waargenomen. Als we naar een zeoliet gaan met een kleine porie - bijvoorbeeld T O N - dan laten
de berekeningen zien dat de bijdrage van het zeoliet aan de vrijeenergie bij de vorming van
isomeren met drie vertakkingen erg groot is. D i t geeft aan dat dit molecule niet gevormd
gaat worden in dit zeolite doordat deze isomeer zo groot is dat het niet in de poriën van
T O N past.
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Figuur 5: De bijdrage van het zeoliet aan de vonningmijeenergie
decaan.
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van enkele isomeren van

Figuur 5 laat zien dat de vrije energie bij de vorming van de di-vertakte isomeren (2,4-dimethyloctaan en 4,4-dimethyloetaan) in de zeolieten M E L en M F I een interessant verschü
tonen). Deze zeolieten lijken erg op elkaar. De poriediameter is even groot, er is alleen een
klein verschü in de structuur zoals te zien is i n figuur 2. Onze berekeningen laten zien dat
M E L een voorkeur heeft voor 2,4-dimetliyloctaan (lage vrijeenergie) teiwijl M F l eeir voorkeur heeft voor 4,4-dimethyloctaan. D i t suggereert dat deze isomeren zich ook meer moeten vormen in deze zeoliet. Experimenteel kan men dit niet direct aantonen daar deze isomeren gemakkelijk kr-aken in kleinere koolwaterstoffen. Echter de kraakproducten van 4,4dknethyloctaan zijn anders dan de kr-aakproducten van 2,4-dmietliyloctaan. D i t is wel
experimenteel aangetoond.
Enliele opmerkingen tot slot
We hebben simulaties gebruikt om te "kijken" hoe moleculen zich gedragen in de poriën
van een zeoliet. Deze simulaties geven niet aüeen mooi plaatje waar de moleculen zich
bevinden, maar geven ook voorspellingen over eigenschappen die experimenteel te bepalen zijn.
We zijn nog ver weg van het kunnen voorspellen van de volledige productverdeling in zeolieten, maar we hebben wel een stapje kunnen maken om een beter begrip van selectiviteit in zeolieten te krijgen.
1 Blauwhoff; P. M . M., Gosselink L W , Kleffer, E. P, Sie, S. T. & Stork W. H. J. i n Catalysis
aitd Zeolites (eds. Weitkamp, J. et al), 437-538 (Springer, Berlin, 1999).
2 Tanabe, K & Hölderiich, W. F Industrial apphcation of sohd acid-base catalysts. Appl.
Catal. 181, 399-434 (1999).
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3 Frenkel, D. & Smit B, Understanding molecular simulations (Academic Press, 1996)
Vlugt, T. J. H., Krishna, R & Smit B. /. Phys. Chem. B 103, 1102-1118 (1999).
T.J.H. Vlugt, W. Zhu, F Kapteijn, J A Moulijn, B. Smit, R Krishna, J. A n . Chem. Soc, 120,
5599-5600.
4 Smit, B.; Maesen, T.L.M. Nahire 1995, 374, 42.
6 lugt, T.J.H.; Krishna, R; Smit, B. J. Phys. Chem. B, 1999,103, 1102.

KOUDE MOLECULEN
door
Prof. dr G. Meijer
FOM, Instituut voor plasmafysica. Rijnhuizen

Iiileidmg
l n de lucht m deze ruimte bewegen atomen en moleculen met snelheden van vele honderden meters per seconde, enkele duizenden kilometers per uur. Dat men hier niet direct
iets van merkt komt doordat de atomen en moleculen zich ondanks deze hoge snelheden
gedurende een seconde niet ver verplaatsen; ze voeren slechts een wilde zigzag beweghig
uh. D i t komt nu weer doordat onder atmosferische omstandigheden de dichtheid van atomen en moleculen ook dusdanig hoog is dat er veelvuldig botsingen optreden. De gemiddelde afstand die de deeltjes afleggen tussen botsingen, de zogenaamde Vrije weglengte',
is daardoor heel erg klein. Maar gedurende deze korte vrije vlucht bewegen atomen en
moleculen wel degelijk met snelheden die vergelijkbaar zijn met de snelheid van een
Concorde.
hrdien we een gas vanuit een omgeving van atmosferische druk laten expanderen in
vacuüm, dan zuUen de deeltjes in dit vrij stromende gas ook met de hierboven aangegeven hoge snelheden bewegen. In dat geval zijn deze snelheden ook direct als zodanig
meetbaar. Immers, indien het vacuüm voldoende goed is zal de afstand die de atomen en
moleculen afleggen voordat ze botsen zelfs gr'oter zijn dan de afmetingen van de vacuümkamer, waardoor ze gedurende de hele vrije vlucht deze constante hoge snelheid zuUen
hebben. Bij een gegeven temperatuur van het vat waar het gas uit expandeert, bewegen
lichtere moleculen sneUer dan zwaardere. Bij een gegeven massa van een atoom o f molecuul kan zijn snelheid veriaagd worden door de temperatuur van het vat waaruh het gas
expandeert te veriagen. Immers, de temperatuur van een gas is niets anders dan een maat
voor de snelheden waarmee de deeltjes in dit gas ten opzichte van elkaar bewegen.
'Koude moleculen' zijn dan ook niets anders dan moleculen die ten opzichte van elkaar
nauwelijks nog bewegen. En hoewel deze minimale onderiinge bewegingssnelheid mderdaad afdoende is om een verzameling moleculen formeel 'koud' te kunnen noemen, is het
voor de meeste praktische situaties ook belangrijk dat de absolute snelheid van de verzameling moleculen zo laag mogelijk is, en dat laatste is wat hier verstaan wordt onder
'Koude moleculen'.
Waarom?
Vanwaar deze interesse in deze gr'oepen langzame moleculen?
Een belangrijk argument is dat moleculen in meer detail bestudeerd kunnen worden
indien ze langzamer bewegen; de nauwkeurigheid waarmee een eigenschap van een molecuul bepaald kan worden is uiteindelijk vaak direct evenredig met de tijd gedurende welke
de moleculen beschikbaar zijn voor de meting. Zoals je ook meer details kunt zien van een

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 79. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 11 december 2000.
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vlinder die stil op een bloem zit, dan van een vlinder die wild rondfladdert.
Als we moleculen kunnen afbuigen, afremmen, opsluiten, omhoog gooien en weer naar
beneden laten vallen, kortom als we moleculen kunnen laten doen wat we wiUen, biedt dit
interessante toepassingsmogelijklieden, o.a. voor precisiemetingen en molecuuldepositie.
Het produceren van koude moleculen is daarmee een doel op zich, omdat het de ultieme
demonstratie is van het feit dat we daadwerkelijk kunnen jongleren met moleculen.
Een ander argument is dat koude moleculen de mogelijkheid bieden om het quantum
mechanische golfkaraktervan moleculen expliciet te onderzoeken en te gebruiken. Meestal
SteUen we moleculen voor als opgebouwd uit harde ronde boUen, de atomen, die door
stokjes van een vaste lengte, de bindingen, bijeen worden gehouden; een twee-atomig
molecuul, wordt daarbij voorgesteld als een halter. Uit de quantum-mechanica weten we
dat deeltjes ook als een golfpakketje bescln-even kunnen worden, en dat de rumrtelijke uitgestrektheid van dit golfpakketje gegeven wordt door de De Broglie-golflengte, Deze De
Brogüe-golflengte wordt gr'oter naarmate de mofeculen kouder zijn, en kan uiteindelijk
aanzienlijk groter worden dan de afstand tussen de individuele atomen in het molecuul.
Op dat moment is het duidelijk dat ons gebruikelijke beeld van bijvoorbeeld moleculahe
botsingen, waarbij harde kogels op een heuvelachtig terrein tegen elkaar aan stoten, vervangen moet worden door een beeld waarbij golven op een zandstrand zich met elkaar
vermengen, en elkaar plaatselijk versterken dan wel uitdoven. Oftewel, het is hieaiit duidelijk dat botsmgen en reacties tussen verzamelingen van koude moleculen interessante nieuwe verschijnselen zullen opleveren.
Interesse in koude moleculen is in belangrijke mate geïnitieerd door de spectaculaire resultaten die er hr de afgelopen jaren zijn behaald op het gebied van de koude atomen, waarbij fysici er in geslaagd zijn atomen af te koelen tot een hele kleine hactie van een graad
boven het absolute nulpunt (-273,15°C), Er zijn grote vorderingen gemaakt op het gebied
van atoom-hrterferometrie, hoge-resolutie spectroscopie, Bose-Einstein condensatie, en
zelfs atoomlasers. Tijdens de NWO-Huygens-lezing begin november 2000 i n de Nieuwe
Kerk hier in Den Haag heeft Cari Wieman, gedoodverfd Nobelprijs winnaar voor de eerste experimentele reaUsatie van een Bose-Einstein condensaat in de zomer van 1995, in
aanwezigheid van de beschermvrouwe van dit genootschap een overzicht van de hidrukwekkende ontwikkelingen op dit gebied gegeven. Begrijpelijkerwijs wülen diegenen die met
moleculen werken langzaamaan ook hun steentje bijdragen. De uitdaging, al formidabel
voor atoomkoeling, is zelfs nog groter voor het koelen van moleculen. Desondanks zijn er
de laatste jaren ook belangr-jjke vorderingen op dit nieuwe vakgebied te meldenl,
Hoe?
Gezien het hierboven genoemde succes van het koelen van atomen, ligt het voor de hand
om te proberen de voor atoomkoefmg gebruikte methodes ook te benutten voor het stilzetten en opsluiten van moleculen. Maar hier hgt een probleem. D é methode die het vakgebied van koude atomen toegankelijk gemaakt heeft is de methode van 'laser-koeling', een
methode waarvoor Chu, Cohen-Tannoudji en Pliillips i n 1997 de Nobelprijs voor de
Natuurkunde hebben ontvangen. Met deze methode kunnen extreem lage temperaturen in
atomaire gassen worden bereikt zonder gebriük te maken van cryogene technieken. De
methode is gebaseerd op herhaalde absorptie en spontane emissie van Ucht (fotonen) door
atomen. Tijdens elke absorptie-stap nemen de atomen niet alleen energie op, maar ze
ondergaan ook een, weüswaar minimale, snelheidsverandeiing door de impact van het
foton; voor een natrium-atoom is de snelheidsverandering ten gevolge van de absorptie van
een oranje-geel foton ongeveer 2 cm/s. Bij het weer uitzenden van het licht door de atomen, ondervinden ze een soortgelijke 'teragslag'. Essentieel is nu dat in dit proces de laser
bundel die zorgt voor absorptie uit een bepaalde richting komt, waardoor het effect van de
snelheidsveranderingen ten gevolge van de herhaalde absorptie bij elkaar optelt. Het proces van spontane emissie, daarentegen, levert fotonen in willekeurige lichtingen op, waardoor de netto snelheidsverandering ten gevolge van de 'herhaalde terugslag' nagenoeg nul
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is. Het proces van laser-lcoeling van een atoom is in zelcere zin te vergeiijlien met Iret afremmen van een vrachtauto door daar herhaald met een voetbal tegenaan te schieten. Om het
gewenste effect te sorteren moet in het proces van laserkoeling de absorptie-emissie cyclus
voor een bepaald atoom typisch zo'n 100,000 keer herhaald worden. D i t betekent ook dat
het atoom tijdens het proces van spontane emissie aUeen maar terug mag vaUen naar het
oorspronkelijke niveau, omdat het anders verloren is voor de volgende absorptie-stap; er is
een echt twee-niveau systeem nodig. En precies op dit punt ligt het probleem voor moleculen. Moleculen hebben ten opzichte van atomen extoa vrijheidsgr-aden, ze kunnen roteren en vibreren, en ze hebben daardoor een veel meer complexe energie-niveau structuur.
Hierdoor is een gesloten absorptie-emissie cyclus voor moleculen extreem moeilijk te realiseren, en is laser-koeling niet dhect toepasbaar op moleculen.
In 1998, dertien jaar na het opsluiten van de eerste atomen, werden twee zeer verschillende technieken gerealiseerd om moleculen toch te kunnen koelen en op te sluiten.
De eerste techniek is gebaseerd op thermalisatie van moleculen door ze te mjecteren in
een koud (0.3 K) helium buflfergas. Zoals aUe atomen en moleculen hier in de ruimte snelheden hebben die horen bij de hier heersende temperatuur van zo'n 295 K, zullen snelle
(hete) moleculen die geïnjecteerd worden in een koud buflfergas door veelvuldige botsingen ook afremmen tot sneUieden die horen bij de temperatuur van het buflfergas. Een
onderzoeksgroep in Harvard demonstreerde dat middels laser-verdamping calcium-monohydiide (CaH) moleculen geïnjecteerd kunnen worden in koud helium gas dat zich bevindt
in een ciyostaat. Na thermahsatie met het buflfergas, is de bewegingsenergie van de CaH
moleculen dusdanig laag, dat ze ingevangen kunnen worden in een magnetische val in het
centrum van de cryostaat2; zoals je een langzame knikker, mits er voldoende wrijvmg is
met de ondergi'ond, ook kunt 'vangen' hr een ondiepe kuil.
De tweede techniek ontwijkt de moeilijkheden verbonden aan het afremmen van moleculen door de moleculen rechtstreeks te vormen uit nagenoeg stilstaande atomen. De dichtheden die gehaald kunnen worden in koude atomaire gassen zijn dusdanig dat, al dan niet
met behulp van een extra laser, naburige atomen aan elkaar verbonden kunnen worden,
waardoor nagenoeg stüstaande moleculen gevormd kunnen vormen. Deze methode is
natuurlijk aUeen bi-uikbaar voor de productie van die moleculen die opgebouwd zijn uit
atomen die stilgezet en opgesloten kunnen worden. Een onderzoeksgroep in Colorado
slaagde er met deze methode in om koude Cesium-dimeren te vormen en op te sluiten in
een optische vaP.
Enkele jaren geleden zijn we aan de Kathoheke Universiteh Nijmegen begonnen met een
alternatieve methode om grote hoeveelheden moleculen af te remmen en op te sluiten. We
zijn luerbij uitgegaan van de jareirlange eivarmg in de onderzoeksgroep Molecuul- en
Laseitysica van de K U N op het gebied van moleculahe bundels, en maken gebruik van de
extreme koeling en hoge dichtheden die haalbaar zijn in een gepulste supersonische
expansie van gas in vacuüm. Een aldus geproduceerde bundel van moleculen die weliswaar al koud is, d.w.z. die een kleine spreiding van snelheden rond de gemiddelde snelheid heeft, maar die desalniettemin nog zeer snel beweegt wordt met behulp van gepulste
elektrische velden afgeremd4.5, Deze methode werkt aUeen voor moleculen die, hoewel i n
totaliteit neutraal, een interne ladingsverdeling, en dus een elektrisch dipool-moment, hebben. Met deze methode wordt een nieuwe klasse van moleculen toegankelijk voor 'koude
moleculen' experimenten. Met mijn benoeming als directeur van het EOM-instituut
Rijnhuizen in Nieuwegein, hebben we mogelijkheden gefaegen om het 'koude moleculen'
onderzoek aldaar op grotere schaal te continueren. Eerder dh jaar zijn we er in geslaagd
om ammoniakmoleculen af te remmen tot dusdanig lage snelheden dat we ze vervolgens
konden opsluiten in een elektrostatische val^. Ondertussen hebben we ook met succes de
werking van een prototype opslagring voor neutrale moleculen gedemonstreerd. In een
dergelijke opslagriirg kunnen pakketjes van moleculen i n verschillende quantumtoestanden, of pakketjes van verschülende moleculen, tegelijkertijd worden opgeslagen. Deze
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experiinenten tonen aan dat alle trucs die men gewend is uit te voeren met geladen deeltjes ook uitgevoerd lamnen worden met neutrale moleculen met een electrische dipool,
een even fascinerend als uitdagend perspectief
De Starli-afrenmier
Wanneer een dipolah molecuul zich in een elektrisch veld bevindt, verschuiven zijn energieniveaus als gevolg van het Stark-eflfect. De resulterende Stark-energie is niets anders dan
de potentiële energie van een molecuul in het elektrische veld. I n inhomogene elektrische
velden wordt er als gevolg daarvan een ki-acht uitgeoefend op deze moleculen, want er is
hier immers een gradiënt in de potentiële energie. De richting van deze toacht hangt af
van het feit of het Stark-eflfect positief dan wel negatief is, d.w.z. of de Stark-energie van de
moleculen toeneemt dan wel afneemt met toenemend elektrisch veld.
Een andere, meer klassieke, manier om het bestaan van deze ki-acht op een dipolah molecuul te kunnen begrijpen is als volgt. Beschouw een twee-atomig molecuul, de eerder
genoemde halter, waarbij het ene atoom een positieve lading heeft en het andere atoom
een even gr'ote negatieve lading. I n een homogeen elektrisch veld wordt aan de poshieve
lading en de negatieve lading even hard getrokken, maar deze krachten zijn in tegengestelde richting waardoor de netto kracht op het molecuul gelijk aan nul is. De essentie
van een inhomogeen elektrisch veld is nu dat de grootte van dit veld ter plaatse van de
positieve ladmg net iets anders is dan ter plaatse van de negatieve lading, waardoor de
afzonderiijke ki-achten op de positieve en negatieve ladhigen binnen het molecuul net niet
helemaal tegen elkaar wegvallen. Het is duidelijk dat dit ki'achtversclrü nooit groot kan zijn,
want in een molecuul zitten de ladingen typisch maar één bindingslengte (ongeveer 0.1
nm) uit elkaar Over deze afstand zijn verschillen in het elektrische veld van de orde van 1
m V / c m te reahseren, en het is dit veldverschil dat de kleine netto kracht oplevert die manipulatie van het neutrale molecuul met elektrische velden mogehjk maakt.
De ki'acht die moleculen met een elektrische dipool ondervinden in een inhomogeen
elektrisch veld wordt al sinds lange tijd gebruikt om de dipolaire moleculen ruimtelijk te
manipuleren, d.w.z. om moleculen met iirhomogene elektrische velden een klein beetje afl
te buigen en om bundels van moleculen te focusseren (bijvoorbeeld met een elektrostatische hexapoollens). Reeds aan het eind van de vijftiger jaren realiseerde men zich dat de
absolute gr'ootte van de snelheid ook beïnvloed kan worden indien tijdsgemoduleerde
elektrische velden worden gebruikt. Experknenten om dit aan te tonen waren echter zonder succes.
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Figuur 1: Schematische
weergave van het werkingspmcipe van de
Stark-afremmer.
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Enkele jaren geleden zijn we begonnen een zogenaamde Stark-afremmer te bouwen die
berust op dit principe, en die schematisch weergegeven is in figuur 1. De afremmer bestaat
uit een serie tegenover elkaar liggende paaltjes waartussen een elektrisch veld aangelegd
kan worden. Alle even, respectievelijk oneven, sets van paaltjes zijn aangesloten op dezelfde schakelbare voeding. De spanningen zijn hr eerste instantie aangelegd zoals m de figuur
is aangegeven. Beschouw een molecuul met een dipoolmoment dat zich in een quantumtoestand bevindt waarvoor de Stark-energie toeneemt wanneer het molecuul van een
laag naar een hoog elelrtiisch veld beweegt. D h molecuul, aangegeven als een halter in de
figuur, loopt dan als het ware tegen een 'berg' op; de potentiële energie van het molecuul
in deze situatie staat in het onderste deel van de figuur weergegeven. D i t leidt tot een geringe afname van de bewegingsenergie van de moleculen. Het verlies aan bewegmgsenergie
is blijvend als het elektrisch veld wordt uitgeschakeld vóórdat de moleculen dit hebben verlaten. Door tegehjkeitijd een elektrisch veld bij de volgende set paaltjes aan te leggen (het
hele beeld schuift dan één set paaltjes op) moet het molecuul opnieuw een berg beklimmen. Door dit proces vele malen te herhalen kan de snelheid van de moleculen wiUekeurig klein worden gemaakt. Het proces is identiek aan het afremmen van een rollende bal
(over een wrijvingsloos oppervlak) door deze tegen een heuvel op te laten gaan. Bovenop
de heuvel is de voorwaartse snelheid van de bal iets kleiner geworden. Door nu op dat
moment de heuvel abrupt weg te halen (men kan ook een heuvel met een steUe achterkant beschouwen) zal de bal naar beneden vaUen, maar dit beïnvloedt zijn voorwaartse
beweging niet; onderaan de heuvel, aan de achterkant, zal de snelheid van de bal in de
voorwaartse richting hetzelfde zijn als bovenop de heuvel, en zal dus blijvend veriaagd zijn
t.ov de oorsproirkelijke shuatie. Door dit proces vaak te herhalen, en door met de hoogte van de heuvels te spelen, kan de snelheid van de bal uiteindelijk willekeurig klein
gemaakt worden.
Door het veld uit te schakelen vóór het molecuul zich op de top van de berg bevindt, ontstaat een zelfcorrigerend mechanisme. Een molecuul dat met dezelfde snelheid beweegt
als het in de figuur aangegeven molecuul, maar een fractie vooriigt, zal meer energie verhezen doordat het hoger de berg op moet klimmen. Het zal daardoor een lagere snelheid
krijgen en dus uiteindelijk ingehaald worden. Vanaf dat moment verhest het dus minder
energie en zijn de roUen omgedraaid. Op deze wijze kan een pakketje moleculen bij elkaar
worden gehouden. Er moet een compromis worden gesloten tussen het door de afremnier
geaccepteerde plaats-Zsnelheidsinteival (en dus het aantal moleculen dat afgeremd wordt)
en de energieafname per stap. Zowel eindsnelheid als snelheidsspreiding wordt volledig
bepaald door de serie van schakeltijden waarmee de voedingen worden geschakeld.
De werking van deze Stark-afremmer is zeer vergelijkbaar met de werking van een lineahe
versneller (LINAC) voor geladen deeltjes. Waar in deeltjesversneUers met voltageverschülen geladen deeltjes versneld worden, worden in de Stark-afremmer verschillen i n elektrische veldsterkte gebruikt om de snelheid van dipolen te veranderen. De ki-achten die men
zo op dipolahe moleculen uit kan oefenen zijn echter wel ordes van gi'ootte kleiner dan
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Figuur 2:
Overzichtsschema van de
experimeidele opstelhng.
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de krachten die men op geiaden deeltjes iht kan oefenen. Overigens is het hierboven
beschreven zelf-corrigerende mechanisme in de Stark-afremmer zeer vergelijkbaar met het
welbekende mechanisme van fase-stabUiteh in een LINAC.
Moleciileir afiemnien
De experimentele opstelling bestaat uit twee vacuümkamers, en is schematisch weergegeven i n figuur 2. Een gepulste gasklep laat een mengsel van (gedeutereerd) ammorhak en
xenon expanderen hi vacuüm. Deze expansie zorgt voor een relatief hoge dichtheid, extreme koeling van vibrationele en rotationele vrijheidsgraden, en een smaUe snelheidsverdeling. Om de absolute snelheid zo klein nrogelijk te maken gebruiken we het zware draaggas xenon, en koelen we de opening waardoor de expansie plaatsvindt tot 200 K De snelheid die ammoniak in de expansie verki-ijgt is daardoor slechts 260 m/s, overeenkomstig
met een bewegmgsenergie van slechts 6,7 meV. Het meest intense gedeelte van de bundel
wordt doorgelaten naar de tweede kamer en vhegt, na passage door een hexapoollens, de
Stark-afremmer in. De afremmer is opgebouwd uit 64 sets van elektrodes en is 36 cm lang.
De elektrische velden tussen twee tegenover elkaar hggende elektrodes worden met behulp
van snelle hoogspannrngs schakelaars aangelegd. De maximale veldsterkte die we in onze
experimenten gebruiken is 100 kV/cm. Voor gedeutereerd ammoniak betekent dit een
maximaal mogelijk energieverlies van chca 0,12 meV per elektrische veld sectie. De elektrische velden in de afremmer worden dusdanig geschakeld dat ammoniak moleculen worden afgeremd van 260 m/s naar 13 m/s. Deze langzame moleculen worden met een tweede hexapooUens in een elektrostatische val gefocusseerd.
....en opsluiten
Uiteindelijk wülen we de moleculen opsluiten in de elektrostatische val zoals die in doorsnede is weergegeven in figuur 3. Om het laatste beetje kinetische energie (0,017 meV, corresponderend met de snelheid van 13 m/s) kwijt te raken, worden de spannmgen op de
elektrodes van de val zó aangelegd dat de moleculen nog een laatste potentiaalberg moeten beklimmen als ze de val hrvliegen (linksonder). De hrkomende moleculen komen i n
liet midden van de val tot stüstand. Op dat moment wordt de spanning op de elektrode
waardoor de moleculen de val zijn binnen gekomen afgeschakeld (rechtsboven) en ontstaat er een potentiaalput voor de moleculen (rechtsonder). De moleculen zitten nu gevangen i n het elektrische veld; de diepte van de aldus gecreëerde put voor gedeutereerd
ammoniak is 350 m K Omdat in ons geval de ammoniak moleculen nagenoeg stil staan
op het moment dat we de val aanzetten is de temperatuur van de opgesloten moleculen
aanzienlijklager dan deze 350 mK, en meer in de orde van 30 - 50 m K Nadat ook de 12
kV op de ling-elektrode is uitgeschakeld kunnen de moleculen worden gedetecteerd door
ze met behulp van een gepulste laser te ioniseren. De spanning op de laatste elektrode
zorgt voor een klein veld waarmee de ionen uit de val naar een ionendetector worden versneld. Op deze manier is de dichtheid van de wolk van koude moleculen bepaald op ongeveer 10^ moleculen/cm^, terwijl de 1/e opsluittijd van de moleculen ongeveer ? seconde
is, geheel bepaald door botsingen met achtergrondgas.
Toekomstige experimenten
N u we er in geslaagd zijn moleculen op te sluiten, hgt de weg open om de onderlinge
interactie van de koude moleculen te onderzoeken. De dichtheden die daaivoor noodzakelijk zijn kunnen we op dit moment echter nog niet halen; een nieuwe opstelling waarin
dit naar verwachting wél mogelijk zal zijn is momenteel onder constructie. Bovendien is
verdere koeling nodig. Een open vraag is of 'verdampingskoeling', dé methode om lasergekoelde atomen verder te koelen tot het punt waar een Bose-Einstein condensaat ontstaat, ook voor moleculen zal werken. Een eerste waarneming van collectieve quantumef
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Figuur 3: Schematische doorsnede van de elektrostatische val, tijdens het laden en het opsluiten

fecten in een woilc van ]<oude moleculen zou een ultieme beloning zijn. Wanneer de De
Broglie-golflengte van de deeltjes vergelijkbaar wordt met de onderiinge afstand zullen dit
soort effecten optreden. Er is voorspeld dat bij hoge dichtheden en lage temperaturen een
fase-overgang naar een geordend dipool-kristal plaatsvindt als gevolg van de onderlinge
dipool-dipool interactie, een illustratie van de wonderlijke eigenschappen van koude gassen.
In het algemeen kan de Stark-afremmer worden toegepast in elk moleculair bundelexperiment waarbij de snelheid of snelheidspreiding van de bundel een belangi-ijke parameter is.
Botsingen tussen koude moleculen bijvoorbeeld kunnen onderzocht worden door gebruik
te maken van het feit dat met de Stark-afremmer niet alleen de snelheidsspreiding oirgekend klein gemaakt kan worden, maar dat ook de absolute snelheid van de bundel instelbaar is. De bepaling van botsingswaarschijnlijkheden als functie van de botsingsenergie
zou een heel gevoelige methode kunnen zijn om de interactiepotentiaal tussen moleculen
te bepalen. Onlangs is door theoretici voorspeld dat i n het energiegebied tussen 0,1 en 1
meV (de typische afstand tussen rotationele energieniveaus) interessante, zeer scherpe
resonantie-efifecten te veiwachten zijn''. U i t deze berekeningen volgt dat de botsingsdoorsnede met drie ordes van grootte kan variëren over het genoemde energiegebied. Ook deze
effecten ontstaan doordat bij deze lage snelheden de De Broglie-golflengte van de deeltjes
vergelijkbaar wordt met de dimensie van het botsmgscomplex. Zowel de benodigde botsingsenergie als resolutie om deze effecten zichtbaar te maken zijn niet haalbaar met reeds
bestaande methodes.
Het moge hieruit duidelijk zijn dat het zich snel ontwikkelende vakgebied van koude moleculen vele mogelijkheden biedt tot interessant onderzoek. Onvermijdelijk zal daarbij, net
zoals dat bij het onderzoek van koude atomen het geval was, nieuwe fysica te voorsclrijn
komen.
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GAMMA-UrrBARSMNG; D E KRACHTIGSTE EXPLOSIES
IN H E T H E E L A L SINDS D E OERKNAL
door
Drs. P.M. \i-eeswijk
Sterrenkundig instituut D r A Pannelioelc (U.vA)
Inleiding
l n 1967 werden er met een satelliet flitsen van gamma-straling gedetecteerd, die van
wfllekeurige plaatsen aan de hemel kwamen. Kort na bekendmaking van deze mysterieuze
gamma-uitbarstingen hi 1973, waren er al meer dan 30 theorieën ontwikkeld om de
explosie te kunnen verklaren, de oorsprong variërend van Jupiter in ons eigen zonnestelsel,
tot aan de rand van het heelal, op miljarden hchtjaren afstand. Pas met de lancering van
de ItaUaans-Nederiandse satelliet BeppoSAX in 1996, en de daarop volgende ontdekkmg
van de eerste optische tegenhanger van een gamma-uitbarsting door de groep van wijlen
Jan van Paradijs (UvA), kwam er een eind aan de discussie over de afstandsschaal: gammauitbarstingen vinden plaats op miljarden hchtjaren afstand, wat ze tot de meest krachtige
explosies in het heelal maakt. Smds die belangiijke ontdekking van de eerste optische
tegenhanger zijn er nu een paar dozijn ontdekt, waaronder zeer venassende. Deze hebben
de sterrenkundigen niet aUeen dichter bij de oorzaak van de explosies gebracht, maar zij
blijken ook hele nuttige toepasshigen op andere gebieden van de sterrenkunde tè hebben.
Wat is een gamma-uitbarstmg?
Een gamma-uitbarsting is een korte explosie van gamma-straling. Deze gamma-straling is
zeer energetisch, en heeft de kleinste golflengte van het gehele electromagnetische spectram. Slechts een klein deel hiervan is zichtbaar voor het menselijk oog. De straling met
de langste golflengten wordt radiostraling genoemd. Aan weerszijden van het zichtbare
deel bevinden zich het infra-rood en ultra-violet En aan de kant van de kortere
golflengten bevinden zich het Röntgen en gamma gebied. Gamma-straling komt bv. vrij bij
het radio-actief veival van atoomkernen. De tijdsduur van een gamma-uitbarsting varieert
van een tiental müliseconden, tot meer dan 10 minuten. Elke dag kunnen er ongeveer drie
explosies worden waargenomen, en ze komen van een wfllekeurige plek aan de hemel.
Hoe zijn gamma-uitbarstingen ontdekt?
Volgens een 'nuclear test ban treaty' dat de Verenigde Staten en de Soviet-Unie ondertekend hadden, waren kernproeven bovengronds en in de ruimte verbannen. Om te controleren of de Russen zich hier wel aan hielden, stuurden de Amerikanen de Vela satellieten
de ruimte in, die gamma-straling konden detecteren. Deze namen echter geen Russische
atoombommen waar, maar gamma-flitsen uit de ruimte. In 1967 werd de eerste ontdekt,
maar pas in 1973 was de richtingsgevoehgheid van deze satellieten goed genoeg om de zorï
uit te kunnen sluiten als bron.

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 79. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde 'Düigentia' te 's-Gravenhage op 15 januari 2001.

66

Diligenlia

Een la\Tine van theorieën
Na de pubhcatie van deze ontdekking vond er een enorme lavi'ine piaats aan theoretische
verklaringen voor deze gamma-uitbarstingen, variërend van komend van het oppeivlakte
van Jupiter, tot aan de verste uithoeken van het heelal. De gi'ootste onzekerheid hr de modellering van de explosies was de afstand. De afstand is in de sterrenkunde een cruciale factor, aangezien de lichtki-acht van een object omgekeerd evenredig is met de afstand in het
kwadraat. Dus hoe verder de gamma-uitbarsting plaatsvindt, hoe toachtiger de explosie
moet zijn om hier waargenomen te kunnen worden. U i t de gegevens van de satelhet was
echter niet op te maken wat de juiste afstand was.Eind jaren '80 was de algemene veiwachting dat de bronnen van deze explosies neutronen-sterren i n het vlak van onze Melkweg
waren. De Melkweg is het sterrenstelsel waarm het zonnestelsel zich bevindt. De Melkweg
is een afgeplatte schijf van sterren, gas en stof, en heeft een diameter van ongeveer 100.000
hchtjaar.
BATSE
I n 1991 werd de Compton Gamma-Ray Observatory (CGRO) gelanceerd. Eén van de
instrumenten aan boord van deze satelhet was het Burst And Transient Source Experiment
(BATSE), wat contmu ongeveer 1/3 van de hele hemel afspeurde naar gamma-uitbarstingen. De eerste resultaten van BATSE waren zeer verrassend: de uitbarstingen bleken niet
uh ons Melkweg vlak te komen, maar van een willekeurige plaatsen aan de hemel. De posities van de uitbarstingen vielen ook niet samen met bekende sterrenstelsels o f clusters van
sterr-enstelsels. Twee klassen van modehen hielden na dit resultaat nog stand: het cosmologische model, waarbij de explosies op miljarden lichtjaren afstand staan, en het Melkweghalo model, waarbij een populatie neutronensterren zich in een grote doirkere halo tot een
afstand van een paar honderdduizend hchtjaar de bronnen van gamma-uitbarstingen zijn.
Het zoeken naar een optische tegenhanger
Het blijkt zeer nuttig i n de sterreirkunde, noodzakelijk zelfs, om zoveel mogelijk gebruik te
maken van het gehele elektromagnetische spectnmi, in plaats van waar te nemen op
slechts één golflengte. Door zo breed mogelijk waar te nemen, krijgt men een completer
beeld van het fenomeen; zo ook met gamma-uitbarstingen. AUeen waren gamma-uitbarstingen zeer moeüijk te vangen met radio en optische telescopen op aarde. In de jaren
'80 en '90 probeerde men het wel, maar lukte het niet. De oorzaak hiervan was voornamelijk dat de nauwkeurigheden van de posities zeer slecht waren. De typische fout op
een BATSE positie was een paar graden, en met een blUweld van de orde van boogminuten
van een optische telescoop was het bijna niet te doen om een optische tegenhanger van
de uitbarsting proberen te vinden. Met behulp van een netwerk van satellieten (het Interplanetary Network) die ook gamma detectoren aan boord hadden, en het meten van het
verschü in aankomsttijd van de burst bij die verschülende satellieten, kon men de positie
vaak verbeteren, maar dh nam een veel langere tijd in beslag (typisch dagen).
BeppoSAX
In 1996 werd de - nog altijd actieve - ItaUaans-Nederiandse BeppoSAX satelliet gelanceerd
met aan boord o.a. de 'Wide Field Cameras', ontwikkeld bij SRON (Stichting Ruimte
Onderzoek Nederiand) in Utrecht. Deze röntgen cameras zijn hr staat de positie van een
gamma-uitbarsting te bepalen tot op enkele boog minuten. D h is klein genoeg om met een
foto van een telescoop de gehele 'error box' te beslaan.
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De eerste optische tegeiüianger
Op 28 februari 1997 nam BeppoSAX zijn tweede gamma-uitbarsting waar. Titus Galama
en Paul Groot, twee promovendi van prof Jan van Paradijs, regelden waarnemingen met
de radiotelescoop te Westerbork (de WSRT) en met de Wilham Herschel Telescope (WHT)
op La Palma, Canarische Eüanden. Een week later namen ze nog een foto met de Isaac
Newton Telescope (INT), ook op La Palma, en ze vergeleken de twee foto's. Vrijwel alle
objecten aan de hemel zijn constant in helderheid binnen 10-20 %. Dus normahter bij het
vergelijken van twee foto's van hetzelfde plekje aan de hemel is er niets dat verandert. Maar
wat Titus en Paul zagen was een ster-achtig object op de eerste foto, wat een week later
verdwenen was. En ze wisten dat ze de eerste optische tegenhanger van een gamma-uitbarsting te pakken hadden.
Zo'n halfjaar later werd er met de Hubble Space Telescope een foto van de plaats van de
optische tegenhanger genomen. De tegenhanger was nog steeds zichtbaar, weüswaar zeer
zwak, op de rand van een nevelachtig object, hoogstwaarschijirlijk een sterrenstelsel. Men
heeft het afgelopen jaar de afstand naar dit steiTenstelsel bepaald: 7 miljard hchtjaar! Het
is dus duidelijk dat de uitbarstingen van zeer gr'ote afstanden komen, wat ze de meest
kr-achtige explosies maakt van het heelal, anders zouden wij ze niet kunnen waarnemen.
De theorie van het nagloeien
Sinds die eerste optische tegenhanger zijn er nu (April 2001) ongeveer 25 ontdekt, niet
aUeen in het optische gebied, maar ook m het radio, infrarood- en miüimetergebied van
het spectrum. Ze laten allemaal een intensiteits verloop zien dat redelijk goed overeenkomt
met de theorie. In het kort: een enorme hoeveelheid energie komt vrij i n een klein gebied.
Dit kan veroorzaakt worden door het samensmelten van twee neutronen sterren, of het
ontploffen van een zeer zware, snel roterende ster, of door meer exotische mechanismen,
maar dat doet er niet zoveel toe voor het nagloeien. Wat er dan ontstaat is een schokgolf
die relativistisch uitdijt. Die schok ploegt zich door de omhggende intersteüahe materie,
en verzamelt protonen en electronen. Door de werking van een magneetveld (waarvan de
oorsprong nog onduidelijk is) in de schok, gaan de electronen langs een schroeflijn bewegen, en zenden synchrotronstraling uit. D i t is te zien als het nagloeien yan de explosie i n
het radio, mülimeter-, optisch, infrarood- en Röntgen-gebied van het spectrum. D o o r de
vertraging van de schok, wordt ook de mtensiteit van de straling i n het optisch minder. D i t
verloopt als een machtswet: de flux is evenredig met de tijd tot de macht -1.2 (ongeveer).
D i t verklaart nu waardoor men voor de BeppoSAX satelhet er niet i n slaagde een optische
tegenhanger te vmden: ze doven ontzettend snel u i t
Het 'collapsar' model
De eerste optische 'nagloeiers' (afterglows in het Engels) leverden zeer verrassende resultaten op, zoals bv de derde, GRB 971214 (wat staat voor gamma-ray burst van 14 december 1997). Deze bleek een roodverschuiving van 3.4 te hebben, wat overeenkomt met een
afstand van ongeveer 12 müjard üchtjaar. GRB 980425, wederom ontdekt door de groep
van Jan van Paradijs, was zeer bijzonder, aangezien er op de plek van de uitbarsting een
supernova ontdekt werd, in plaats van een typisch nagloeien dat snel uitdoofde. De supernova werd gedurende de dagen die volgden helderder, wat typisch is voor een supernovaexplosie, en nam daarna af in helderheid. De kans om zo'n supernova, die de explosieve
dood van een zware ster is, op dezelfde positie aan de hemel en op hetzelfde tijdstip waar
te nemen is zeer zeker kleiner dan 1 op 10.000. Aangezien dit wel erg klein is, is het niet
onaannemelijk dat de gamma-uitbarsting en supemova met elkaar te maken hebben. Deze
waarnemmg paste zeer goed binnen de theorie van Stan Woosley, professor aan de
Universiteit van California te Santa Cruz. Deze had i n 1993 al het 'collapsar' model voor
een gamma-uitbarsting ontwikkeld, wat erop neerkomt dat de dood van een snel roterende
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zware ster, een gamma-uitbarsting kan veroorzaicen. Deze theorie houdt in dat gamma-uitbarstingen Icomen van gebieden waar zware sterren doodgaan. Aangezien die steiTen zeer
snei door hun brandstof heen zijn, leven ze op astronomische tijdschaal maar kort, zo'n
10 müjoen jaar. Dus koppelt deze theorie gamma-uitbarstingen aan gebieden waar
massieve ster-vorming plaatsvhrdt. Er zijn andere aanwijzhrgen gevonden voor deze koppeling, zoals het feit dat de sterrenstelsels waar gamma-uitbarstingen in afgaan, gemiddeld
meer stervorming vertonen dan typische stenenstelsels op dezelfde afstand. Ook zijn er
voor andere uitbarstingen aanwijzingen die duiden op een supemova explosie die gepaard
gaat met het typische helderheidsveiioop van het nagloeien van een gamma-uitbarsting.
De coUapsar theorie is op het moment dan ook favoriet bij veel sterrenkundigen.
Twee klassen ganuna-flitsen van versciiiilende tijdsduur
Deze theorie kan helaas niet aUe uitbarstingen verklaren. Er blijkt namelijk nog een populatie uitbarstingen te zijn met een tijdsduur korter dan een paar seconden. Alle explosies
die tot nu toe gevolgd zijn met optische en radio telescopen hebben een tijdsduur langer
dan een paar seconden en dus is er niets bekend over het nagloeien van die andere groep.
Dit komt door de ongevoehgheid van BeppoSAX voor zeer korte uitbarstingen. De nieuwe
generatie satellieten (zoals de al gelanceerde HETE-n, en de over een paar jaar geplande
SWIFT) kunnen deze groep wel blootegggen.
Het coUapsar model heeft moeite om uitbarstingen met een korte tijdsduur te verklaren.
De concurrerende theorie, die stelt dat het samensmelten van twee neutronen sterren een
uitbarsting kan veroorzaken, kan die korte populatie wel verklaren, maar heeft weer moeite
om uitbarstingen te maken die langer duren dan een paar seconden. Zo is er momenteel
een soort van consensus tussen de twee groepen theoretici, de korte voor de neutronen
sterTcn 'mergers', de lange voor de coUapsars. Zoals altijd in de sterrenkunde moeten
nieuwe waarnemingen, vooral van die onbestudeerde korte tijdsduur populatie, uitwijzen
of de theoretici gelijk hebben.
Toepassingen van ganuna-uitbarstingen
GRB 990123 was een andere zeer bijzondere explosie en wel vanwege de enorme helderheid die deze uitbarsting vertoonde. Een robotische telescoop was i n staat om 20 seconden na de uitbarsting al foto's te nemen. En wat bleek het nagloeien van deze uitbarstingen bereikte een helderheid van de 9*= magnitude, d.w.z. zichtbaar met een verrekijker. D h
is niet bijzonder voor objecten die i n onze eigen Melkweg staan, maar de afstand tot deze
uitbarsting is 10 müjard lichtjaar! Dus iemand die met een verrekijker op de juiste minuut
de juiste plek van de hemel had bekeken, zou een flits hebben gezien die een afstand
afgelegd had van 10 miljard hchtjaar. Zou deze uitbarsting plaats hebben gevonden in
Andromeda, zo'n 2,5 m ü j o e n üchtjaar van de aarde, dan zou het nagloeien de helderheid
hebben gehad van de volle maan.
Het feit dat ganima-uitbarstmgen op enorme afstanden staan, ontzettend helder kunnen
zijn, en hun mogelijke relatie met stervorming, maakt ze tot potentieel zeer nuttig om het
vroege heelal mee te bestuderen. Door het licht wat van die grote afstanden aankomt te
onderzoeken, komen sterrenkundigen te weten wat in het tussenliggende heelal ligt. Kr'uist
het pad van het hcht bv een steiTcnstelsel, dan zijn u h het hcht verschiUende eigenschappen van dat stelsel, zoals dichtheid en grootte, te halen. D h is ook te doen voor sterrenstelsels die onzichtbaar zijn, bv doordat ze te ver weg staan. Door deze analyse te doen
voor verschiUende groepen van stelsels op verschülende afstanden, krijgt men een idee van
de ontwikkeling van sterrenstelsels in de tijd. D i t soort onderzoek wordt al verschülende
decennia lang uitgevoerd met behulp van quasars, maar kan nu ook worden toegepast op
gamma-uitbarstingen. Het voordeel van gamma-uitbarstingen is dat ze waarschijnlijk tot op
grotere afstanden gezien kunnen worden dan quasars. Een andere mogelijke toepassing is
het nieten van de evolutie van de stervormingssnelheid m het heelal, als functie van de tijd.
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Het jonge heelal bestond vrijwel alleen maar uit waterstofgas, teiwijl dat nu voor een groot
deel is omgezet naar sterren, en gas van hogere elementen. Hoe dat omzettingsproces precies heeft plaatsgevonden is een nog onbeantwoorde vraag binnen de sterrenkunde, waarbij gamma-uitbarstingen mogelijk wat kunnen bijdragen, gezien hun relatie met de vomiing van massieve sterren.
Zo heeft: het onderzoeksgebied van de gamma-uitbarstingen de afgelopen decennia
enonne ontwikkelingen doorgemaakt, van de eerste ontdekking tot de nieuwe mogelijke
toepasshigen op het gebied van de ontwikkeling van het heelal, en resulteerden de waarnemingen van de afgelopen vier jaar in een aantal verrassende ontwikkelingen. En met de
lancering van een nieuwe generatie gamma-flits satelheten zal de steüe leerkromme van de
afgelopen jaren hopelijk stand kunnen houden in het komend decennium.

LICHT IN DE CHEMIE
door
Prof. dr N.H. Velthorst

Licht verschijnselen hebben de mensheid altijd gefascineerd, denk maar aan lichtgevende
vuuiYliegjes, het lichten van de zee, vuurwerk e.d. Het hcht speelt ook een belangrijke rol
in het dagelijks leven: de afwisselhig van dag en nacht, de fotosynthese, en wat zouden we
moeten zonder de gloeüamp en de T L buis.
Voor een chemicus is licht een ideaal reagens, het kan via fibers overal heen worden geleid,
het is eenvoudig te detecteren en te analyseren. Bovendien is het extreem gevoelig waar te
nemen.
Wat is het belang van hcht voor het onderzoek van een analytisch chemicus? Die vraag willen we beantwoorden aan de hand van belangrijke ontwUdelingen in de laatste decennia.
Wat waren en zijn de uitdagingen voor een analytisch chemicus? Het gaat bij bijv bioanalyse en niüieuanalyse om sporenanalyse in zeer complexe matrices. Verhoging van de
gevoeligheid, van de selectiviteh en van de identtficatie mogelijkheden van sterk op elkaar
gelijkende verbindingen voiTnen belangrijke aspecten. Die verhoging is te verkrijgen door
verbetering van de monstervoorbewerking (clean-up en preconcentratie) en een hogere
scheidingseffrciency door koppeling van verscliülende scheidingstechnieken, bijv HPLC
met GC of TLC ( HPLC = High Performance Liquid Cliromatogr-apliy, GC = Gas
Chromatogr-aphy TLC = Thhi Layer Chromatography). Daarnaast heeft de ontwikkelmg
van gevoelige en selectieve detectietechnieken, zoals Fluorescentiespectroscopie,
Massaspectrometrie en Surface Enhanced Raman spectroscopie, een belangrijke bijdrage
geleverd.
In deze presentatie zal het vooral gaan over fluorescentie detectie, waarbij de nadruk zal liggen op recente ontwikkelingen als deilvatiseiing dooreen lasergeinduceerdefluoresceidie
en
fluoresceidiespectroscople met hoge resolutie.
Fluorescentie
Waarom is juist de fluorescentiespectroscopie als detectiemethode zo hrteressant, terwijl
toch de UV/zichtbare absorptiespectroscopie de meest bekende en meest universele spectroscopische methode is. Het is echter niet een erg gevoelige methode, daar het gaat om
een afname van de intensiteit 1 o van de op het monster vallende Hchtbundel door absorptie. De selectiviteit is klein; we hebben te doen met brede, weinig gestructureerde banden
in de spectra. De moleculaire- emissiespectroscopie daarentegen is aanzienlijk gevoeliger
en ook wat selectiever. Hierbij worden moleculen door absorptie van hcht in een aangeslagen toestand gebracht en keren daarna door uitzenden van hcht weer terug naar de
grondtoestand. De gevoehgheid kan wel 3000 maal groter zijn: we meten als het ware hcht
tegen donker. De selectiviteit is ook groter: er zijn immers twee golflengten betrokken bij
het proces, nl de aanslaggolflengte 1
en de emissiegolflengte 1 e^,. Helaas hebben we ook
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Figuur 1:

Jablonskidiagram.

bij de moleculaire-emissiespectroscopie in vloeistoffen met brede banden in liet spectrum
te maken. Een ander nadeel is dat lang niet alle moleculen fluoresceren.
Jablonskidiagram
Hoe komt het dat niet aUe moleculen fluoresceren? Deze vraag kan het beste worden
beantwoord aan de hand van het Jablonski diagram (Eig 1). Hierin zijn de energieën van
de electronentoestanden door dikke horizontale lijnen weergegeven en de bijbehorende
vibratieniveau's door de dunnere lijnen. Een molecuul in een aangeslagen toestand wü zijn
extra energie kwijt en terugkeren naar de grondtoestand. Bij stralingsloze desactivering
gebeurt dat via snelle vibrationele relaxatie (verlies van vibratie-energie bijv door botsingen
met oplosmiddelmoleculen) en iitteme conversie (omzetting van electronenenergie in
vibratie-energie van een lager liggende electronentoestand, waarbij de totale energie niet
verandert). Vanaf de eerste aangeslagen electronentoestand echter treden een aantal processen met elkaar in competitie:
a. interne comersie gevolgd door vibrationele relaxatie,
b. intersystem crossing (waarbij de electronenspintoestand van het molecuul verandert van
singulet naar triplet), ook gevolgd door vibrationele relaxatie en
a spotttane eiiüssie. Het wordt vnl. door de structuur van het molecuul bepaald langs welke
weg desactivering optreedt vanuit de Sj toestand. Indien de snelheidsconstante van fluorescentie gr'oot is t.o.v. de snelheidsconstante van interne conversie en intersystem crossing
zal spontane uitzending van hcht optreden. Globaal kunnen we zeggen dat gr'ote, starre
moleculen fluoresceren. We kunnen dan ook voor ons onderzoek aan aromatische koolwaterstoffen en hun metabolieten gebruik maken van fluorescentiespectroscopie. Wanneer
vanuit de T j toestand hcht wordt uitgezonden hebben we te doen met fosforescentie.
Kemneiken van het uitgezonden licht
Het spontaan uitgezonden licht heeft een aantal kenmerken, die belangrijk zijn voor de
analyse.
In de eerste plaats de Ideur, of hever de golflengte (die een maat is voor het energievershil
tussen Sj en SQ). Deze wordt bepaald door de structuur en grootte van het molecuul.
In de tweede plaats de iidensiteit van de fluorescentie die wordt gegeven door de formule
(1)
lf=lo£c/(t)f
l n deze formule is 1 g de intensiteit van het licht waarmee de moleculen i n de aangeslagen toestand worden gebracht; e de molahe extinctiecoefficient, bekend uit de Wet van
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Lambert-Beer voor absorptie; c de concentratie van de fluorescerende verbinding en / de
lengte van de lichtweg door het monster, f j- is de quantumopbrengst, de verhoudmg tussen de snelheidsconstante voor fluorescentie en de som van de snelheidsconstanten van
alle processen die vanuit de eerste aangeslagen toestand S, kunnen plaatsvinden:
(2)

(t,f

=

k f / k f + k i , +

ki,,

In het gunstigste geval heeft de quantumopbrengst de waarde 1, maar veelal is de waarde
veel kleiner.
Tenslotte, ook de levensduur is een kenmerkende grootheid, waaivan bij de analyse echter
een beperkt gebruik wordt gemaakt. Grofweg kunnen we zeggen dat de levensduur van
fluorescerende verbindingen 10 -^ - 10 " i " sec bedraagt en van fi^sfiirescerende verbindingen 1 0 - 3 - 1 5 sec.
Derivatiseren van niet-fluorescerende verbindingen
Wülen we niet-fluorescerende verbindingen toch via fluorescentie detecteren, dan zuflen
we door het aanbrengen van een fluorescerend label (X), derivatiseren genoemd, de anahet moleculen (A) fluorescerend moeten maken:
(3)
A + X ^ AX
Vaak is hierbij het probleem dat de te bepalen anaheten in kleine hoeveelheden aanwezig
zijn in zeer verontreinigde milieus. Er kunnen ook alleriei nevenproducten worden
gevormd die lietzehde fluorescentie signaal geven. Derivatiseren bij concentraties lager dan
10-8 M is moeüijk Uiteraard is na derivatiseren van selectiviteit geen sprake meer Bij voorkeur doen we zo'n derivatiseringsreactie on-line vóór de analytische scheidingskolom of er
achter (pre- of postkolom). Bij een postkolom-derivatisering moet de reactie zo snel veriopen dat de scheiding verkregen op de analytische kolom niet teniet wordt gedaan.
Prekolom derivatisering heeft het voordeel dat de overmaat reagens op de analytische
kolom nog kan worden gescheiden van de gederivatiseerde analieten. We zullen hiervan
voorbeelden zien bij de laser geïnduceerde fluorescentie.
Laser geïnduceerde fluorescentie iUF= Laser Induced

Fluorescence)

Van de in formule 2 voorkomende grootheden is I Q - de intensiteit van de lichtbron - een
gr-ootheid, waarmee we de fluorescentie intensiteit kunnen vergroten: hoe groter I Q, des te
groter I p D i t betekent dat we door het gebiuik van een laser, een lichtbron met een grote
lichtsterkte per oppervlakte-eenheid, 1 f en dus ook de gevoeligheid van de detectie kunnen vergroten. Met L I E zijn indrukwekkende resultaten verki-egen. Voor standaardoplossingen van aminozuren gederivatiseerd met naftaleendialdehyde en gescheiden op een
HPLC kolom hebben Roach en Harmony 20 fg aangetoond. Van der Beid et al hebben van
standaardoplossingen van primahe aminen, gederivatiseerd met fluoresceine-isothiocyanaat, zelfs 1 fg kunnen meten met LIE I n dit laatste voorbeeld hebben we echt de meest
ideale combinatie. De gebi-uikte 488 nm laserlijn van de Ar--ion laser komt nagenoeg exact
overeen met de maximale absorptiegolflengte van het gebruikte fluorescerende label.
Bovendien heeft dit label bij 488 nm een hoge extinctiewaarde en is de quantumopbrengst
zeer hoog, bijna gelijk aan 1. We moeten echter bedenken dat m echte monsters ook verontremigingen aanwezig zijn, waaivan de eventuele fluorescentie evenzo zal toenemen bij
het gebr-uik van een laser Hierdoor zal de detectielimiet (LOD = Limit Of Detection),
bepaald door de signaal/ruis verhouding, vaak toch minder toenemen dan verwacht.
De gerichtheid van een laserbundel is vooral belangrijk als we CE (Capülaire
Electroforese) toepassen. In vergelijking met HPLC is het bestraalde oppeivlak aanzienlijk
kleiner, zo'n 400 maal. Er worden dus minder moleculen aangeslagen. Deze vermindering
kan dan worden gecompenseerd door de hogere lichtintensiteit van de laser.
Een nadeel van lasers is dat ze slechts een beperkt aantal lijnen hebben, zodat vele ver-
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Figmir 2: HPLC chromatogram van een mengsel van aromatische
koolwaterstoffen
(concentratie variërend van 10 fof 5x10 -'O M) gedetecteerd met (a) een LLF opstelling
(X
= 257 nm, X e„, = 400 nm) en (b) een conventionele Perkin - Elmer LS - 40 fluorime 'ter met X
= 257 nm en X e„, =410 nm). ANT = anthraceen, CHR = chtyseen,
B(b)F = benzo(b)nuorantheen,
B(k)F = benzo(k)fluorantheen,
B(a)P = benzo(a)pyreen.

bindingen die wel fluoresceren niet of niet-efficiënt kunnen worden aangeslagen met de
beschikbare golflengten. Het is echter mogelijk het aantal laserlijnen naar het U V uit te
breiden door gebruik te maken van frequentieverdubbeling en / of frequentiemixing. Een
bijkomend voordeel van U V lijnen is dat we minder last hebben van Raman interferenties,
maar een nadeef is dat de achtergrond fluorescentie hr het algemeen toeneemt met afnemende X exc' In Fig. 2 zijn de resultaten gegeven van een studie waarbij aromatische koolwaterstoffen na scheidmg met HPLC zijn gedetecteerd met conventionele fluorescentie
(een breedbandige hchtbron voor excitatie) en met L I F (gebruikmakend van de 257 nm
Ujn verkr-egen door frequentie verdubbeling van de 514 nm lijn van de Ar-ion laser). U i t de
meetgegevens blijkt dat L I F detectie in dit geval 4 - 30 maal gevoeliger is dan de conventionele detectie.
De vraag dringt zich op of bij gebruik van diode lasers (goedkoop en stabiel) met laserlijnen in het nabije IR de achtergrond fluorescentie niet sterk kan worden gereduceerd. D i t
zal zeker het geval zijn, maar ook slechts weinig anaheten kunnen met deze lijnen worden
geexciteerd. D i t maakt derivatiseren noodzakelijk, een moeilijke opgave omdat deze "rode"
labels niet commercieel verfa-ijgbaar zijn. In Fig. 3 is zo'n "rood" label weergegeven, dat
gebruikt kan worden om amines en aminozuren te derivatiseren. In Fig. 4 is een electroferogram van een standaard mengsel van 18 aminozuren & tyramine gegeven. Wanneer we
de derivatisering toepassen op een vooraf geconcentreerd mengsel, dat we na het derivatiseren weer verdunnen kunnen we een LOD van 1 x 10 " l " M bereiken, maar in een echt
monster bedraagt de LOD 2,5 x 10 M . Tyramine is met deze methode ook gedetecteerd
in de urine van een gezonde vrijwilliger na het eten van 100 g cheddar kaas, hetgeen laat
zien dat de combinatie van CE-DIO-LIF toepasbaar is voor echte monsters.
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Figuur 4: Electroferogram van een standaard mengsel van 18 aminozuren
& tyramine,
verkregen na derivatiseren met het "rode" label gegeven in figuur 3. CE condities: 75 cm
capUlair (i.d 33 mm); spanning 30 kV; buffer: 20 niM boraat (pH = 9,0)
/methanol
(72,5:27,5, v/v) en 17,5 mM
dodecylsulfaata

Met L I F hebben we een gevoelige methode tot onze beschikking. De toepassing is echter
niet ahijd eenvoudig vanwege de vaak noodzakelijke derivatisering. Bovendien zijn de spectra, juist zoals absorptiespectra breed en vertonen weinig tïjnstructuur. Dit betekent dat L I F
uitstekend is toe te passen voor de kwantitatieve analyse, maar niet voor identificatie, tenzij we de lijnverbreding weten te verkleinen.
Hoge resolutie fluorescentie spectroscopie
Reductie van de lijnbreedte
Om de lijnbreedte te kunnen reduceren moeten we ons reahseren waardoor deze wordt
veroorzaakt. Naast het Heisenbergprincipe spelen hierbij ook de interactie tussen de analietmoleculen en de matrix een rol. De gr'ootste bijdrage tot de brede banden moet worden toegeschreven aan de de zgn. inhomogene verbreding t.g.v de oplosmiddelmoleculen
rondom de anahetmoleculen. Deze oplomiddelmantel zal van molecuul tot molecuul ver-
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schülen, maar ook van moment tot moment door de botsingen in de vloeibare fase. D i t
betekent dat de aanwezige analietmoleculen een iets verschillende energie hebben, m.a.w.
de horizontale lijnen in het Jablonski diagram (zie Fig 1), die de electronenenergie van de
moleculen weergeven, zijn in werkelijkheid brede banden. Door deze mhomogene verbreding ontstaan bij absorptie en emissie van licht brede banden zonder vibratiefijnstiuctuur.
Voor de kwantificatie is dat niet nadelig, maar het belemmert wel de identificatie. Het
gesignaleerde probleem is op te lossen als we speciale technieken toepassen, die te gebruiken zijn voor vaste monsters, maar niet voor vloeistofmonsters. Deze Hoge Resolutie
Fluorescentie (HRF)- teclrnieken leveren wel gedetaiUeerde spectra met vibratiefijnstiiictuur, die voor fingerprintidentificatie kunnen worden gebruikt, juist zoals IR spectra.
We zullen twee HRF technieken bespreken, ShpoVskii spectroscopie (SS) en Fluorescence
Line Narrowing spectroscopie (FLN), die als voordeel hebben dat uitgebreide monsteryoorbewerking en chromatografische scheiding vaak achteiwege kunnen worden gelaten.
ShpoVskii spectroscopie {Shpol'skii, 1952)
Bij de Shpol'skii methode wordt de analiet in een speciale matrrx, een n-alkaan, opgelost,
waarna koeling tot 77K of lager plaats vindt. Er ontstaat een polykristallijne matrrx, waarin
aUe analietmoleculen op dezelfde wijze omgeven zijn door oplosmiddelmoleculen.
Hierdoor is de interactie dezelfde en hebben de anahetmoleculen aUemaal dezelfde energie. Het fluorescentiespectrum vertoont vibratiefijnstructuur. De lijnbreedten zijn in de
orde van 0,1 nm (in vloeibare fase 80 irm) en er is nu fingerprint identificatie mogelijk
zoals te zien is i n Fig. 5 voor de isomeren 3- en 4-methylchiyseen.
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Figuur 5: ShpoFskii spectra van chryseen, 3- en

4-methylcliiyseen.
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Figuur 6: Fluorescentie spectrum van pyreen op een dtmnelaagplaatje, gemeten
excitatie bij kamertemperatuur
(brede banden) en bij lage temperatuur (smalle

na laser¬
banden).

Fluorescence Une Nanowing spectroscopie (Personov, 1972)
F L N is ook een lage-temperatuurteclinielt (20K). De inliomogene verbreding wordt liier
gereduceerd, niet door een speciaie matrk, maar door het gebrtiiic van een laser. Met de
laserlijn maken we een optische selectie van de moleculen die worden aangeslagen. Alleen
die moleculen worden geexciteerd waarvan het energieverschil tussen de grondtoestand en
de aangeslagen toestand precies past bij de laseriijn. De zeer lage temperatuur is nodig
om er voor te zorgen dat de gemaakte selectie blijft bestaan, h i dh geval ki-ijgen we ook
hoog opgeloste fluorescentie spectra, die we kunnen gebruiken voor identificatie. Het
voordeel van F L N spectroscopie is dat diverse matrices geschikt zijn, bijv glazen, polymeerfilmen, dunnelaagplaatjes. De spectra van pyreen op een dunnelaagplaatje, gemeten
bij kamertemperatuur en bij lage temperatuur laten het verschü duidelijk zien (Fig 6).
Toepassingen
De Shpol'skii methode hebben we o.a. toegepast bij het onderzoek van metaboheten van
het carcinogene benzo(a)pyreen (BaP). D i t is een relevant probleem omdat i n de natuur
de onüeding en biodegr-adatieroutes van polycyclische aromatische koolwaterstoffen in
verschülende typen müieumonsters en biota veelvuldig voorkomen. Zowel de "parent" verbindingen als de metabolieten moeten worden geidentificeerd. De meest voorkomende
metabolieten 1- en 3- hydroxy BaP (OHBaP) geven opgelost in n-octaan en gekoeld tot 20K
van elkaar te onderscheiden spectra (Fig 7). Toediening van BaP aan vissen, in ons onderzoek botten, en extractie van de gal levert het bovenste spectr-um op. U i t een vergelijking
met de referentie spectra zien we dat zowel 1- als 3-OHBaP aanwezig zijn. Voor kwantitatieve metingen voegen we gedeutereerd peryleen als interne standaard toe. De L O D voor
3-OHBaP in galextracten bedraagt 2 x 10 - " M .
I n sediment- en grondmonsters hebben we met de Shpol'skü methode isomere aromatische koolwaterstoffen naast elkaar kunnen detecteren (Fig 8). Ook gesubstitueerde aromatische koolwaterstoffen zijn van elkaar te onderscheiden op grond van Irun ShpoFskh spectra.
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F/^guur 7; Shpol'skii spectra van standaardoplosswgen
van 1- en 3-OHBaP in n-octaan
(resp. onderste en middelste spectmm) en van een galextract van botten gemeten bij
20K met
lampexcitatie.
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Figuw 8: Shpol'skii spectra van isomere koolwaterstoffen
(chiyseen, pyreen en benzanthraceen) van een sedimentextract in n-octaan, gemeten bij 25K met
lampexcitatie.
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Nu kunnen we de Shpol'skii spectroscopie nog gevoeliger en selectiever maken door niet
te exciteren met een lamp, maar met een laser (LESS= Laser Excited Shpol'skü
Spectroscopie). Verder Icunnen we bij gebruik van een gepulste laser "thne-resolved" metingen doen om te discrimineren tussen de relatief langlevende emissie (20 - 500 ns) van de
aromatische koolwaterstoffen en de instantane processen zoals strooüicht en Icorüevende
achtergrond interferenties. Bij dit type metingen starten we de eigenlijke meting een korte
tijd, de delay time t j , na de puls en meten gedurende de gating time tg. I n Eig. 9 is het
Shpol'skii spectrum gegeven zonder en met "time-resolved" detectie van een niet-gezuiverd
extract (alleen verdund met n-octaan) van een visdiefje dat pyreen bevat. De gevoeügheid
is in het laatste geval 2 orden groter.

no lime resoluiion

376.BO

380.10

3B3.30

3B6.60

309.30

with üme-resolved detection (delay = 50 ns)

376.80

380.10

3B3.30

386.60

389.90

A(nm)

Figmir 9: ShpoVskii spectivm van pyreen gemeten bij 20K zonder en met "tkne-resolved" detectie in een niet-gezuiverd n-octaan extract van een visdiefje, gemeten bij 20K
zonder en met time-resolved detectie. Excitatie golflengte = 372,1 nm; t ^ = 50 ns.
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Figuur 10: Lage temperatuur- (26K) Suorescentiespectra van DiBenzo(aJ)Pyreen in
n-octaan.
A standaardoplossing gemeten met lampexcitatie.
B: standaardoplossing gemeten met laserexcitatie (X
= ^ü'^
''^^P' '^ü'^ '^^^
time-resolved
detectie.
C: extract van grondmonster in n-octaan gemeten onder dezelfde omstandigheden als bij
B; ter vergelijking zijn de specti-a van een standaardoplossing (ondeiste spectra) ook weergegeven (conc. = 2,4 nM).

Dankzij LESS met "time-resolved" detectie waren we i n staat het zeer carcinogene dibenzo(a,l)pyreen (DB(a,l)P) in diverse grond- en sedimentmonsters te bepalen. Eerst is een
lage-temperatuur (26K)- spectnmi gemeten van een standaardoplossing van DB(a,l)R Bij
excitatie met een lamp wordt een hoog opgelost spectum (A) waargenomen, bestaande uit
twee pieken aan de kortgolvige kant. Met behulp van laserexcitatie, X
= 411,2 resp. X
= 411,9 nm, wordt slechts één van beide pieken waargenomen (B). D i t is een extra gegeven
om te gebruiken voor identificatie. Dankzij deze selectieve LESS methode was DB(a,l)P
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zelfs aan te tonen i n grondmonsters (C) bij de aanwezigheid van een 100 maal hogere
concentratie B(a)P. D i t is een uitermate belangrijk resultaat omdat DB{al)P thans door toxicologen als de meest carcinogene aromatische koolwaterstof wordt aangeduid.
Jankowiak en medewerkers hebben de trans- en cis-adducten, ontstaan uit de reactie van
anti-BPDE (Benzo(a)Pyreen Diol Epoxide) met dGMP (deoxy- Guanosine MonoPhosphaat), m.b.v F L N van elkaar kunnen onderscheiden (Fig 11). Onder conventionele
condities zijn de spectra gemeten in een glasvormend mengsel van water/glycerol/ethanol
(2:2:1, v/v/v) breed en volkomen identiek, zelfs bij 77K. Onder F L N condities (4,2K en met
een laser geexciteerd) is het vibratiepatroon van beide spectra volledig verschillend.

(-)-trans-anti BPDE-dG

(-)-cis-anti B P D E - d G

Figuur 11: Spectra van de isomeren (-)-trans-anti BPDE-dG en (-)-cis-anti BPDE-dG in
een glasvormend mengsel van water/glycerol/ethanol
(2:2:1, v/v/v) bij 77K (brede banden) onder conventionele condities en bij 4,2K met laserexcitatie (onderste spectra).

In het volgende voorbeeld laten we zien dat het voordeel van F L N is dat het dhect kan
worden toegepast op biologische matrices zonder monstervoorbewerking. Zowel pissebedden blootgesteld aan hoge hoeveelheden pyreen als pissebedden uit een natuurgebied
dichtbij een grote industrie zijn onderzocht. De eerste groep is gebruikt om na te gaan of
F L N te gebruiken is voor het gestelde doel -identificatie van aromatische koolwaterstoffen
direct in de organen- zonder monster-voorbewerkingsprocedures, behalve koelen tot I I K
De metaboheten 1-hydroxypyreen en pyreenglucoside zijn direct geidentificeerd in de
dami en de hepatopancreas door vergelijking met beschikbare F L N spectra van standaardoplossingen (Fig 12).
Small en medewerkers hebben met F L N adducten van DB(al)P i n de tepelklier van een rat
kunnen detecteren (Fig 13).
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Figuur 12: FLN spectrum gemeten direct in de hepatopancreas van een pissebed,
blootgesteld aan pyreen; X
= 366,0 nm; T= UK. Ter vergeUjking is een spectivm van een
verdund visgalextract
weergegeven.
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Figuur 13: FLN spectra van de adducten

van DB(al)P in de tepelklier van een rat
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van de vier isomere B(a)P tetrolen.

Met deze voorbeelden is de potentie van LESS en F L N duidelijk geïllustreerd. Deze lagetemperatuurtechnieken zijn uiteraard niet te gebruiken bij dynamische systemen als HPLC.
Om dit probleem op te lossen zijn we overgegaan op de koppeling van H P I T met TLC.
D i t houdt in dat we het effluent uh de HPLC kolom immobiliseren op een bewegend TLC
plaatje. Daarvoor is nodig dat a. de TLC plaat met een constante snelheid beweegt, b. de
chromatografische scheiding bewaard blijft bij depositie en c. het eluens snel verdampt,
want anders ontstaat er een breed spoor op de TLC plaat en dat vermindert de gevoehgheid. Voor deze koppeling is het dus nodig een geschikt interface te ontwikkelen waarbij
de punten b en c gereahseerd worden. D i t is nu de kunst van het koppelen: het juiste interftice ontwerpen. Als het chromatogram geimmobUiseerd is kunnen we F L N als detectiemethode voor de identificatie gebruiken.
We hebben deze koppeling toegepast voor de identificatie van isomere tetrolen ontstaan
uit adducten van B(a)P met D N A (Fig 14). De fluorescentie spectra van de isomere tetrolen i n een methanol/water mengsel (60:40, v/v) bij kamertemperatuur zijn exact hetzelfile
als we een conventionele lamp gebruiken. Laserexcitatie van het mengsel op een silica
dunnelaagplaatje leidt tot vier van elkaar te onderscheiden spectra, die bovendien fijnstructuur vertonen (Fig 15).
Recent heeft Jankowiak een toepassing ontwikkeld, waarbij verbindingen gescheiden met
CE dhect in de capülair zijn gedetecteerd met FLN.
Conclusies
Aanvankelijk stonden analytisch chemici nogal sceptisch tegenover het gebruik van lasers
voor de analyse. Maar de vele poshieve resultaten, verkregen met LIF, LESS en F L N hebben gemaakt dat tegenwoordig i n de meeste analytische laboratoria lasers voorkomen. Ze
zuUen in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen, nu blijkt dat F L N onder bepaalde
omstandigheden ook kan worden gekoppeld met chromatografische scheidingstechnieken.
Bovendien zuUen de toepassingen direct in weefsels, organen en ceUen verder worden ontwikkeld. Toepassing van lasers bij fotodynamische therapie zal waarschijnlijk steeds meer
ingang vinden. Overigens lijkt de Surface Enhanced Raman spectroscopie ook een belangrijke bijdrage te kunnen leveren. Door het gebruik van lasers is dh nu niet aUeen een selec-
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Figuur 15: Spectra van de vier
isomere B(a)P tetrolen, gemeten in een mengsel van
ethanol/water (60:40, v/v) met
breedbandige excitatie bij
kamertemperatuur
en op een
silica dunnelaagplaatje
met
laserexcitatie bij 12K
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Figuur 16:
In-situSERRS
analyse van een handsclnift
op een cheque.
Onder: het
oorspronkelijke
schrift Boven: het vervalste
schrift

tieve maar ook een gevoelige methode, zoals reeds is gedemonstreerd door White en Smith
van de Universiteh van Strathclyde i n Glasgow voor het opsporen van veivalsingen bij
bankcheques (Fig 16).
h l de monogr-aph "Shpol'skü Spectroscopy and other Site-Selection Methods", edited by
Cees Gooijer, Freek Ariese and Johannes W. Hofstraat, worden de resultaten, besproken in
dit artikel in meer detail beschreven. Series Chemical Analysis, volume 156, Wüey
Interscience (2000).

NANO-STRUCTURED MATERIALS F O R ENERGY
C O N V E R S I O N AND STORAGE
door
Prof. dr J . Schoonman
TUDeffi

Abstract: Functional ceramics for application in solid-state electrochemical devices for the eonversion of solar eitergy in green electricity and the storage of this electricity are described in this
paper. In particular, nanostnietured materials for Gratzel-type solar cells are preseided.
Materials for rechargeable ceramic Itthtutn-ton batteries aitd dynamic compaction of battery
components and woimd batteiies are described. It is shown that Magnetic-Pulse
Dynamic
Compaction is an excellent densifteation teclmique for obtaining nanostructured
microstnictures and improved iideifacial coidacts between solid battery eomponeiUs. Some reeetd
trends in the storage of hydrogen are presented.

1. INTRODUCTION
Envhonniental issues such as urban ah poUution, globai wamimg, acid rain, and other
impacts of tailpipe emissions have stimulated research and development of new or unproved
materials for conversion and storage systems for sustainable energy. Besides, the global transformation of our society mto an information society requhes substantial use of communication and data processing equipment. Such equipment heavily relies on the availability of highenergy density storage devices for electrical energy.
The trends in the field of Sohd State Ionics clearly suggest that rechargeable Li-ion batteries and fuel cells, especially the intermediate-temperature Sohd Oxide Fuel CeU (ITSOFC) and the Polymer-Electrolyte Membrane Fuel Cell (PEM-FC), whl dominate the
materials research activities m the coming decades.
Solar energy conversion using photovoltaic (PV) solar cehs based on crystallhre, polyciystalline, or amorphous sUicon is currently being introduced into society. New developments hr PV focus on the Gratzel ceh and Gratzel-type solar cells. These PV cehs are based
on nanostructured anatase (titanium dioxide) which is sensitised for visible light using
organometalhc dyes (1-3).
Whhe PV electricity can be stored in rechargeable batteries, its combination with commercial electrolysers for the production of hydrogen is attractmg increasing attention. So
is the combination of wind energy and water electrolysis. The introduction of a hydrogen
economy into society requhes cheap and safe storage, preferably in hydride forming materials.
In this paper the focus is on materials for Gratzel-type solar cehs, Li-ion batteries, and for
hydrogen storage.

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 79. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde 'Dihgentia' te 's-Gravenhage op 28 februari 2000.
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2. GRiÜZEL-TYPE SOLAR C E L L S
T h e G r a t z e l s o l a r c e h m a k e s use o f a n a n o s t r u c t u r e d anatase T i 0 2 e l e c t r o d e sensitised b y
a m o n o l a y e r o f a chemically b o u n d ruthenium(n) metal-to-ligand charge-transfer ( M L T C )
c o m p l e x . N a n o s t r u c t u r e d electrodes p r o v i d e a v e r y large surface-area e n h a n c e m e n t f a c t o r
o f a b o u t 1000

w i t h r e s p e c t t o t h e g e o m e t r i c a l surface area, w h i c h m a k e s e f f i c i e n t s u n l i g h t

a b s o r p t i o n b y a m o n o l a y e r o f the c h r ' o m o p h o r e feasible. A h q u i d electrolyte, usually acetonitrile, c o n t a i n i n g a L / I ^ - r e d o x c o u p l e provides the i n t h n a t e electrical c o n t a c t to the n a n o structured electrode a n d an inert counter-electrode.
F o r a variety o f reasons, the

anatase f o r m

of Ti02

appears to be

the m o s t effective.

C o m m e r c i a l p o w d e r , s u c h as D e g u s s a P 2 5 o r T i 0 2 c o h o i d s i n a s o l - g e l p r o c e s s , c a n
u s e d as p r e c u r s o r s i n w e t - c h e m i c a l s y n t h e s i s o f p o r o u s n a n o s t n r c t u r e d

titania

be

photo-elec-

trodes. T h e m o r p h o l o g y o f these h i g h l y p o r o u s e l e c t r o d e s is a n a g g l o m e r a t i o n o f s p h e r i c a l p a r t i c l e s , 10-30

n m i n d i a m e t e r , a n d is i n d e p e n d e n t o f t h e t y p e o f w e t - c h e m i c a l s y n -

thesis process: o n l y the diameters o f the particles a n d t h e i r degree o f a g g l o m e r a t i o n c a n
be influenced.
W h h e u s i n g t h e n a n o s t r u c t u r e d a p p r o a c h a n o p e r a t i o n a l s o l a r c e l l w i t h a c o n v e r s i o n eflTiciency o f

10%

has

been

realised

(1-3).

Such

a hquid-electrolyte based solar

cell

has

d i s a d v a n t a g e s a n d r e s e a r c h is f o c u s s e d o n a s o l i d - s t a t e a l t e r n a t i v e f o r t h e G r a t z e l c e h . A n
alliterative c o u l d be the c o m b m a t i o n o f an n-type n a n o s t r u c t u r e d anatase T i 0 2 layer w i t h
a p o l y m e r i c p-type conductor, hke polythiophene. I n order to benefit h o m the nanostructured approach, the hiterface between the inorganic a n d organic semiconductors should
also be n a n o s t r u c t u r e d . A s c h e m a t i c l a y - o u t o f s u c h a n a n o s t r u c t u r e d c o m p o s i t e

sohd-

s t a t e s o l a r c e l l i s p r e s e n t e d i n F i g u r e 1.
A disadvantage o f this c o m p o s i t e s t r u c t u r e is t h e a b s e n c e o f a c o n t r o l o n w h e t h e r a l l t h e
pores have b e e n

fihed

w i t h t h e c o n d u c t i n g p o l y m e r A n a l t e r n a t i v e is a l a m i n a r c o m p o s i t e

c o m p r i s m g n-type anatase T i 0 2 covered w i t h the p-type c o n d u c t i n g p o l y m e r . F o r this
laminar composite a nano-structured interface w o u l d be very beneficial.
I t has r e c e n t l y b e e n s h o w n t h a t C h e m i c a l V a p o u r D e p o s i t i o n c a n b e used t o d e p o s i t f r a c t a l t y p e s u r f a c e s o f a n a t a s e T i 0 2 ( 4 ) . I n o r d e r t o d e p o s h T i 0 2 f r o m t h e gas p h a s e s e v e r a l
precursors can be used. These

are

titanium

tetrachloride (TiCl4) a n d t i t a n i u m

tetra-iso-

propoxide (Ti(OCH(CH3)2)4 (TITP) i n c o m b i n a t i o n w i t h oxygen or water vapour. It

Nanomaterial

Figure 1. A eomposite solid-state
solar eellJ Nanosized anatase Ti02
particles. Tlie pores are filled with
the p-type polymer

glass TCO

be

has
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been found that with TiCl4 and
an amorphous deposit is obtained. When TiCl4 and
H2O are used as precursors crystalline T i O j is obtained, but X-ray analysis reveals that this
deposh does not exhibit the normal anatase structure, because a marked expansion of the
lattice is observed. This expansion is related to the incorporation of chloride ions on oxide
ion lattice sites as the ionic radius of the chloride ion (181 pm) is larger than that o f t h e
oxide ion (132 pm). Lr addition, the chloride ion on an oxide ion lattice site represents a
point defect with an effective positive charge which is electrically compensated for by electrons. This defect structure can account for the deviation from the anatase structure and
enhanced electronic conductivity.
hr TTFP both titanium and oxygen are present. This precursor could in principle be
employed without an oxygen contahrhig precursor. However, the addition of O2 or H2O
acts to enhance the reaction rate. With TTIP smooth and dense anatase T i O j films are
usually obtained. These findings reveal that gas-phase synthesis using either TiCl4 or T T I P
does not lead to nanostructured Ti02. Further investigations show that if the CVD conditions were modified to a new "mixed regime", that is the combination of TiCl4 and TTIP
together with a mixture of O2 and H2O, surprising results can be obtained (4). The substrate
temperature turns out to be critical, and values between 300 and 350oC were selected.
With these specific combinations of precursors, the mixed regime (difflision-limited CVD
regime forTiCl4 and reaction-limited CVD reghne for TTIP) is obtained. In this mixed regime fractal anatase Ti02 surfaces are obtained. The fractals are nanostructured.
Photovoltaic cehs, based on dye-sensitization of the Ti02 layers with this fractal morphology and using cis-(NCS)2-bis(4,4-dicarboxy-2,2-bipyiidine)-ruthenium(n) dye give reasonable efficiencies of about 3% provided that the film thickness is about 50 |am, which is
approximately five times the optimal thickness i n case of the particulate electrodes. Typical
values obtained with A M 1.5 hradiation (1000 W/m2) are: open-circuit photovoltage V q c
= 0.6 V short-circuit current Igc = 9 mA/cm2 (geometrical area), and the fill factor FF =
0.5. Reducing the light intensity to 500 W/m2 has no significant influence on the cefl efllciency We realise that the present PV cehs are less efficient than the ones reported by
Gratzel (1-3) and further opthiiisation is therefore necessaiy. However, the present CVD
morphologies clearly mdicate that it is feasible to design an all-solid-state Gratzel-type
solar cefl using the combination of this fractal morphology of anatase Ti02 and a p-type
conducting polymer. I n our laboratoiy research is focusing on this laminar combination
of inorganic n-type and organic p-type materials based on fractal interfaces between the
two components.
3. LITHIUM-ION BATTEBIES
The advantages of rechargeable Li-ion batteiies, such as high-energy density, high cell voltage, and cyclability outclass conventional battery systems. Li-ion batteries are rechargeable batteries and often referxed to as swing-type or rocking- chair type batteiies. Li-ion batteries use an intercalation anode and an intercalation cathode, separated by an electrolyte. This electrolyte is usually a hquid or a polymer-based material, but also ceramic or glassy electrolytes are possible. The liquid electrolytes consist of Li-salts in a stable solvent,
nonnally absorbed in an inert porous polymer separator. The polymer-based electrolytes
can be a free-standing foil or a mixture of a polymer and a hquid. The latter can be a gel
or also be absorbed i n a porous polymer separator. Diflerent cefl geometries are possible,
depending on, for instance, the type of electrolyte used. A schematic drawing of the discharge process of the Li-ion batteiy is given in Figure 2 (5).
A major drawback of the utUisation of hquid or polymer-based electrolytes is theh inherent instability, caused by high battery voltages and/or temperatures exceeding 50°C.
Under these circumstances capacity fade and decrease in cycle life occur, whUe decomposition of the electrolyte often results in gas evolution leading to hreversible processes
and high pressures, which may be detrimental to the battery (6-8).
By using a ceramic electrolyte these problems may be solved, because the stability of a

88

Diligentia

cathode

electrolyte

anode

Figure 2. Sehemalie drawing ofa diseharging Li-ion battery with simplified overaU eleetrode
reaetions (5)

solid electrolyte versus the electrodes is higher, leading to a longer cycle life. Furthermore,
the decomposition potential of ceramic electrolytes is higher.
h i our recent studies we have found that lithium-doped BPO4 has exceUent lithium-ion
conducting properties. This solid electrolyte is synthesised using a veiy simple synthesis
route with readily available precursor compounds, i.e. B2O3, P2O5, or boric acid and
phosphoric acid (5,9-11). Under appropriate synthesis conditions, nanosized particles of
lithium-doped BPO4 are obtained, i.e. in the range of 30 to 70 nm. Using magnetic-pulse
dynamic compaction nanostructured microstriictures are obtained which reveal a substantial contribution of grain boundary conduction to the total conductivity, h i fact, these
results indicate that the dynamical behaviour of ions in nanostructured materials is governed mahrly by enhanced grain boundary conduction (5,11).
The all-solid-state lithium-ion batteries comprise:
1. a transition metal oxide as cathode, typically LiCo02, LiNi02, or LiMn204
2. a sohd electrolyte, typically a thin layer of Li-doped BPO4, or a thin-film Solufill™-Lidoped BPO4 composite (11,12)
3. an anode material, typically lithiated graphite, coke, or nanostrnictured Sn02 or Ti02.
The anode and cathode materials are mixed with 10 wt.% PVDF (Solef, Solvay) and a solvent (l-methyl-2-pyrolidone, C5H9NO, Merck). The ratio of sohd material to solvent was
about 60:40 by weight The cathode materials were coated on 15 pun aluminium foh by
using a doctor blade. Similarily, the anode materials were coated on 20 |j.m copper foil.
The layer thicknesses of both the anode and the cathode were in the range of 100 to 200 |rm.
The electrolyte was a free-standing foU (Solufill™, D S M Solutech) (11,12), in which the
nanosized electrolyte powder was homogeneously dispersed in a high-molecular weight
polyethylene matrix. After extrusion of the mixture into a base tape, biaxial stretching was
applied i n order to uniformly reduce the foil thickness down to the desired thickness.
Whhe the thickness can be reduced to a few micrometers with the proper starting powder,
a foU thickness of about 60 |rm was used i n our studies.
As an insulation foh, 50 ^im K a p t o n ™ (Dupont) was used. The insulation and electrolyte
fohs were cut into strips of 35 m m wide and about 300 m m long. The electrode fohs were
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cut into strips of 30 mm wide and tire same lengtii. Tlris difference in foil widtli was chosen to prevent short circuiting of the electrodes.
A green battery was made by winding the four separate fohs on a copper core (diameter
13 mm). The cathode foh was taped onto a copper core to ensure electiical contact.
The components o f this green batteiy were wound until an external diameter o f 16 mm
was reached. The copper current coUector of the anode foh was wrapped around the outside
of the whrding, ensuring electronic contact with the copper can. Subsequently, the fohs
were cut and the ceh was taped. Finally the gr-een batteiy was placed in a copper tube with
an internal diameter of 17 mm that fitted exactly around the gr'cen battery ensuring electrical contact of the copper current coUector of the anode with the can (11).
The green batteiy was compacted using Magnetic Pulse Compaction (MPC) (10,11). With
MFC a high-energy pressure pulse can be generated with a typical pressure of 1 to 2 GPa
and a pulse duration of 100 to 200 |is. The MPC set-up consists of three banks o f capacitors which are charged each to a preset voltage of 10 kV to give a maximum energy storage
of 90 kJ. The charging voltage determines the delivered pressure. Via a spark gap, the stored energy is discharged through an induction coU with a peak current of 150,000 A By
winding this coil in an appropriate way a radial magnetic field that acts into the centre of
the coh is generated.
Any electronicaUy conducting material in the coU will pick up this magnetic field and, as
a result, wUl move into the dhection of the centre. When the gi'een wound batteiy is centred hi the coU, the magnetic field will compress the copper can o f t h e green batteiy, resulthig in its compaction. After compaction of the batteiy, the powder particles within the battery components, as weh as the separate battery components are pressed together.
Figure 3 shows a cross section of a magnetically pulse-compacted solid-state lithium-ion
batteiy. Here both the anode and the cathode were LiMn204, which after charging exhibits an open-chcuit voltage between 1.0 and 1.2 V
Prior to compaction, the internal resistance of the green batteiy with a foU area of 40 cm^
was 200 kO.. After compaction, the internal resistance o f t h e uncharged batteiy was 150 Q.
and after charging 8.3 k f l . This increase hr internal resistance is ascribed to the change i n
electrical conductivity of the electrode materials, as due to charghig the hthium content of
the electrodes changes.
The batteries, as compacted, were tested with a MACCOR battery tester. The symmetrical
ceUs exhibh indeed an open-chcuit voltage between 1.0 and 1.2 V. The current and voltage

Figure 3. Cross-seetion of an
MPC-eompacted all solid-state
reeiiargeable lithiwn-ion batteiy (11)
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graphs duiing charging at 5 V confhm the stability of the batteiy system up to at least 5 V
The high internal resistance is due to the fact that, prior to this charging, the battery's
intemal resistance had been measured and, therefore, the batteiy was already charged to
some extent.
4. STORAGE O F H Y D R O G E N
Hydrogen-based energy systems are attracting increasing attention world-wide. A hydrogen
economy can be implemented in industrialised as weh as in mral parts of the worid.
One of the major problems to be solved is related to the storage of hydrogen, in particular,
if hydrogen is to be used in the transport sector. Here weight and volume of the storage system have to satisiy stronger demands than required for more stationary decentralised applications, whhe safety measures have to be rigorous.
For high-pressure storage, heavy and buUcy storage vessels are requhed. WhUe liquefied
hydrogen seems an attractive storage option from the viewpoint of weight and volume, the
storage system has potential risks and requires energy to liquefy and to keep the liquid
hydrogen hquefied.
A number of metals, metaUic glasses, and hitermetaUic compounds are able to reversibly
absorb a considerable amount of hydrogen under ambient condhions of pressure and temperature, whUe desoiption occurs at shghtly elevated temperatures. Important research and
development has been perfomied in the past decades (13-17). A number of hydrogen storage options is gathered hr Table I (18).
Table I. Comparison ofthe hydrogen eontent of various hydrogen compmmds. Njj represents
the number of hydrogen atottis per unit volume and Cu gives the weight percentages of hydrogen in the vatioits materials.
material

N h X 10-22 (cm-3)

C h (wt %)

H2 gas, 150 atm

0.7

100

Liquid H2, 20 K

4

100

Liquid CH4

6

25

TiH2

9

4

LaH3

6.5

2.1

MgH2

6.5

76

TiFeHj

6

1.9

5.5

1.4

LaNijHg

Important properties of the hydride systems are the absorption and desoiption rates. These
rates depend on the bulk dUfusion constant, on the surface conditions and on the particle
size.
Recently, various forms of carbon have been explored for utUisation as hydrogen storage
sorbent. Ciyoadsorption, in which an activated carbon is used as a sorbent, reveals advantages in the moderate size and weight of the carbon, but suffers from the severe conditions,
i.e. hquid nitrogen temperatures and 20 atm of pressure, required to hold the physically
adsorbed hydrogen (19, 20). The adsorption of hydrogen on carbon materials at hydrogen
pressures up to 125 bar and 23°C is being studied as is exemplified in ref(21).
To date, the storage of hydrogen in carbon nanotubes (CNT) or nanofibers at ambient
temperatures is attracting much attention. Both single-wall carbon nanotubes (22-24) and
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multi-wall carbon nanotubes are being stutiied (25). The optimisation of carbon nanotube arrays for hydrogen absorption indicate that the D O E targets for hydrogen storage for
fuel ceh vehicles are not yet reached (26).
A high hydrogen uptake by alkali-doped carbon nanotubes under ambient pressure and
moderate temperatures has been reported by Chen et al. (27).
Lithium- or potassium-doped carbon nanotubes can absorb about 20 or 14 weight percent
of hydrogen at moderate (200-400°C) or room temperature, respectively, under ambient
pressure. These values are greater than those of metal hydride and ciyoadsorption as is
shown in Table U.
Table II. Comparison of hydrogen storage properties of various systems. Wj - hydrogen uptal<e
eapaeity (weight % H2), Vj - hydrogen densit)' (glliter) (27).
System

T
absorb
(K)

H2 density

-''absorb
(atm)

Energy density
kWh/Kg

CNT

298-773

1

0.4

Li-doped
CNT

473-673

1

20.0

473-673

1

14.0

<313

1

14.0

<313

1

5.0

FeTi-H

>263

25

NiMg-H

>523
-77

Graphite
K-doped
CNT
Graphite

Ciyoadsorption

3.2

kWh/liter

0.133

0.106

180

6.66

6.0

280

4.66

9.32

12.6

4.66

4.2

60

1.66

2.0

<2

96

0.58

3.18

25

<4

81

1.05

2.69

20

-5

-20

1.66

0.67

The hydrogen stored h i the lithium- or potassium-doped carbon nanotubes can be released
at higher temperatures, and the sorption-desorption cycle can be repeated with little
decrease in the sorption capacity. The problems to be addressed relate to the high hydrogen
uptake capacity in relation to a special open-edged, layered structure of the nanotubes, as
weh to the mechanism of the catalytic effect of the alkah metals.
Unlike lithiated turbostratic and other graphites, which are being used as anode-material
in rechargeable hthium-ion batteries (28), the graphitic materials used by Chen et al. (27)
and doped with alkali metals cannot be used as electrode materials, because the alkah
metals are fixed in the CNTs. In fact, these materials are not CNTs, as the major part of
the materials comprise graphene sheets in the shape of circular cones with a hollow centre.
The role of the morphology and the shape of the doped CNTs in relation to the absorption of hydrogen needs to be studied in detah. Besides, the question arises as to whether
active carbons with simUar lugh surface areas and metal-doped exhibit similar hydrogen
absorption results.
Smah lithium and potassium clusters are flat In contact with gi-aphitic carbon the valence electrons of the metal atoms can be accepted by the carbon substrate and hence binding between the metal and hydrogen can be fachitated, thus forming a dipole structure.
Research should be dhected towards alkali-metal doping of single-waU and multi-wall carbon nanotubes, and the materials reported by Chen et al. (27) and the mechanism o f hydrogen absorption in the presence of alkah-metal dopants.
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The alkah-metal doped materials need to be optimised with regard to:
cyclability and chemical robustness, while the metalhc component may also be optimised.
Surface treatments, like fluid-bed plasmas, need to be investigated, h i case Chemical
Vapour Deposition of carbons is applied, co-doping of the metal needs to be investigated.
Alloying the alkali-metal dopant with calcium or a Rare Earth metal may lead to improvements,
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MACHT: E E N VERGELIJKEND-ETHOLOGISCHE BENADERING
door
Prof. Dr J A R A M . van Hooff
Ethologie en socio-oecologiegi-oep, Universiteit Utrecht

Het despotische samenlevingsmodel
l n 1932 pubhceerde een Engelse zoöloog, de latere Sh Solly Zuckerman, een boek getiteld
"The Social Life of Monkeys and Apes". Het was gebaseerd op de gedragsstudies die de
auteur verricht had aan de matelbavianenkolonie van de Londense dierentuin. Het was een
van de eerste studies van dit soort en het zou gedurende geniime tijd een grote invloed
uitoefenen op het denken over dierlijke gemeenschappen. Het boek presenteerde een
nogal grhnmig beeld van deze bavianensamenleving, Het benadi-ukte het despotische
karakter ervan. Despotische dominantierelaties werden gehandhaafd door heftige, soms
ernstig verwondende agressie. Die kwam tot uiting in gewelddadigheid en seksuele dwang.
Zuckerman veronderstelde dat de seksuele drift de voornaamste factor was die de gi-oepsleden tezamen hield. Seksueel presenteren, een vrouwelijk gedrag dat van oorspong wordt
gebruhft als seksueel invitatiegedrag, werd als ondeiwerpingsgebaar naar dominante dieren
getoond, niet alleen door wijijes, maar ook door zwakkere mannen, om geweld af te wenden en conflicten te voorkomen. We weten nu dat dit beeld een volslagen karikatuur is. De
situatie die Zuckerman i n de Londen Zoo aantrof was in hoge mate onnatuurlijk, ja zelfs
pathologisch. De oorzaak was dat deze mantelbavianenkolonie gevormd was door het bij
eUiaar zetten van whlekeurig in het wMd gevangen jonge dieren, afkomstig uit zeer verschülende groepen. Kortom men was te werk gegaan zonder enig begrip voor de natuurlijke ontwikkeling en historische achtergrond van de sociale relaties.
De complexiteit van natuurlijke sociale verbanden
Om de betekenis van het bovenstaande te begr'ijpen is het goed eens te kijken naar hoe
mantelbavianen in de natuur samenleven. De soort heeft een sociale organisatie die tamehjk uniek is onder de prhnaten, en die kan worden begrepen als een aanpassing aan het
leven in de droge rotswoestijnen van het Abessijnse hoogland (Kummer, 1992). In het wüd
leven deze bavianen i n grote troepen met een veeüagige structuur. De basale eenheid
wordt gevormd door de "harems". Als regel "hoedf een enkele volwassen man één tot
enkele wijfjes met hun nakomelingen l n de barre omgeving waarin deze dieren leven vormen de harems de basale foerageereenheden. Zij zijn een compromis tussen twee eisen.
Andere bavianensoorten ontlenen de bescherming tegen roofdieren aan het feit dat mannen en vrouwen met jongen een grote troep vormen. I n de armzahge struikwoestijnen van
Abessinië is dh onmogelijk vanwege de moordende concurrentie die de dieren elkaar om
de schaarse voedeslbronnen zouden aandoen. I n de eeirmansharems biedt de grote ki-achtige man de onmisbare bescherming tegen hyaena's en jachfluipaarden, en tegelijkertijd
zijn de groepen toch niet te groot. 's-Nachts komen de harems van een troep samen op de
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Steile wanden van een van de schaarse kliffen, die, bij gebrek aan bomen, de veilige overnachtingsplaatsen bieden. Maar overdag splitsen de groepen weer op om apart van elkaar,
wijd uiteen, te foerageren. Een aantal harems vormen tezamen een clan. De mannen zijn
vaak nauw ver-want. De harems van een clan blijven hi contact met elkaar 's-Morgens stemmen de haremleiders over een middagr-ustplaats bij een drinkpoel, waar ze zuUen samenkomen. D i t stemgedrag, uitvoerig geanalyseerd door Stolba (1979), is op zich uiterst interessant omdat het laat zien hoe de dieren eikaars kennis en evaluatie van de omgeving
toetsen. Het gezamenlijk aniveren bij een drinkplaats, na een tijd ver buiten eikaars
gezichtsveld te hebben rondgetrokken, is van belang omdat de kans groot is dat rond de
drinkplaatsen roofdieren op de loer liggen. Interessant is nu dat de mannen die tot dezelfde clan behoren eikaars harems respecteren. D i t komt tot uiting in een geremdheid om
belangstelling te tonen voor de vrouwen in een andere harem. Zo'n terughoudendheid
bestaat rriet t.o.v. de harems van niet-clanleden (Kummer et al., 1974; Götz et al, 1978). De
mannen tonen hun onderlinge verbondenheid door wederzijdse begroethrgen, waarbij ze
een anaal presenteren en een symbolisch bestijgen vertonen, dat is afgeleid van het vrouwelijke seksuele presenteren.
Een jong-volwassen man begint doorgaans met de vorming van zijn eigen harem door een
juveniel vrouwtje te schaken uit de harem van een andere man. H i j kan dit doordat de
haremleider geen belangstelling heeft voor deze jonge vrouwtjes, die zijn dochters zijn. De
nieuwe man neemt nu de rol van een surrogaatmoeder in voor het nog jonge wijlje. H i j
draagt haar op zijn rug, zoals ook moeders met hun jong doen, en hij straft het met een
geiituahseerde nekbeet als het wijfje te ver van hem wijkt. Tegelijkertijd biedt hij haar troost
als zich naar hem voegt. Hij is immers haar enige steun en toeveriaat, nu ze uh de harem
van haar moeder weg is.
Ik beschrijf deze aspecten van de sociale organisatie van de mantelbaviaan wat uitvoeriger,
omdat het de complexiteit van een historisch ontwikkeld systeem van sociale betrekkingen
laat zien. De meeste van deze relatie-aspecten zijn afwezig of gestoord, wanneer je een whlekeurig aantal jonge dieren bij elkaar gooit, en dat is nu precies wat er in de Londense
Zoo gebeurd was. Wat we daar zagen waren de gefrustreerde en onaangepaste rudimenten
van gedrag, dat i n de natuurlijke context functioneel en adaptief functioneert in overeenstemming met de deels overgeërfde normen die in de groepen tot ontwikkeling zijn gekomen. Zoals Hinde (1979) heeft benadrukt: de sociale structuur is een stelsel van relaties tussen individuen van verschiUende sekse, leeftijd, en historische achtergrond. Dat stelsel
spruit voort uit hun interacties, die bepaald worden zowel door hun ervaringen rn het verleden als hun verwachtingen voor de toekomst, en die op Irun beurt ontstaan i n een dialectische interactie met de evolutionah bepaalde, genetische kenmerken van de soort.
Agressie en sociale harmonie, een contradictie?
Het beeld van dieren, die door ecologisch factoren (zoals i n de natuur) of vanwege beperkingen die ze door de mens woorden opgelegd (zoals in gevangenschap), gedwongen worden samen te leven en zich staande moeten houden i n een gi-immige hiërarchische wereld
van competitie en agressie, paste goed in de toen geldende naïeve voorsteUing van de evolutie. Die voorstelhng was er een van "nature red in tooth and claw"; immers, ging het bij
de evolutie niet om "the struggle for life and the survival of the fittest". In overeenstemming met dit eenzijdige beeld van het evolutieprocess werd agressie gezien als het instrument van onderlinge wedijver en als een fundamenteel verstorende factor. Als sociale cohesie i n stand bleef, dan was dat ondanks agr-essie. Deze kijk op agressie was ongetwijfeld i n
de hand gewerkt door het type laboratoriumonderzoek dat in de zeventigerjaren in zwang
was. Daarbij werd agi'cssief gedrag bestudeerd in isolatie van zijn natuurlijke functionele
inbedding (de Waal, 1996b). " M a c h f werd gedefinieerd in termen van competitie op basis
van agressie, het daamit resulterende overwicht van de sterkste en de "machts-"of dominantiepositie i n het sociale netwerk
Het was speciaal Konrad Lorenz, die er i n zijn klassieke boek over de biologie van agres-
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sie "Das sogenannte Böse" (1965) op wees dat agressieve conrpetitie tussen soortgenoten
vaak een ingetoomd karakter lieeft en zich voltrekt in de vorm van zogenaamd "geritualiseerd vertoon". Hij wees erop dat agressie kan worden opgevat als een adaptief proces. Het
regelt de betrekkingen tussen soortgenoten op zo'n wijze, dat de agi'essor zijn vitale doelen bereikt. Natuuriijk gaat dit ten koste van de veriiezers, maar zonder dat hun onnodige
schade wordt berokkend: de verliezers krijgen de kans zich aan te passen, zich temg te trekken en hun geluk elders te beproeven. Aldus verschafte de evolutie van gerituahseerd dreigvertoon - zo meende Lorenz - de intoming die nodig is om het overleven van de soort te
waarborgen. Wat het eerste betreft, dat agressie meestal in zeer gematigde ingetoomde
vorm optreedt, had Lorenz gelijk, maar met zijn opvatting dat de overleving van de soort
(of, wat dat betreft, van de populatie) de factor is, die de intomhig evolutionah noodzakehjk maakt, was hij m strijd met de visie die in de volgende jaren veld won, namelijk dat
natuurlijke selectie niet het belang van de soort dient. Immers, natuurlijke selectie werkt
vrijwel altijd op het niveau van individuen: die eigenschappen, die maken dat een individu meer nakomelingen in volgende generaties heeft dan andere individuen zijn de biologisch succesvoUe eigenschappen.
De intoming van agressie en geweld
Hoe kunnen we dan de intoming van agressie, die we aUeiwegen in het dierem'ijk aantreffen, dan verklaren binnen het kader van de darwinistische evolutietheorie? Voor een deel
kan de intoming natuurlijk verklaard worden vanwege het feit dat er in een gevecht niet
alleen een risico bestaat voor de verhezer, maar ook voor de winnaar. Vooral wanneer er
veel op het spel staat voor een zwakkere, zal deze zich fors weren.. Kortom, ook de whrnaar heeft kans forse winkelhaken m zijn jas op te lopen. De Britse theoretisch-bioloog
John Maynard-Smith heeft de interactiedynamiek van verschillende confrontatiestrategieën (z.g. "havik-", "duif-" en "bourgeois-strategieën") hr mathematische modeUen uitgewerkt (b.v Maynard Smith & Price, 1973). Die laten zien dat verschillende strategieën in
frequentieaftiankelijke verhoudingen in populaties zuUen voorkomen. Basaal daarin is de
afweging, die is weergegeven in het volgende fomruletje:
Py.(Vi-Cij) > (l-p„).Cij
waarin pjj = de geschatte kans dat i van j zal winnen, V; = de waarde van de resource voor
i en Cjj = kosten van een gevecht tegen j (die op hun beurt weer afhangen van V ) .
Toch blijkt dit niet het hele verhaal te zijn. I n de late zestiger en m de zeventigerjaren werden modellen ontwikkeld ter verklaring van altruïstisch gedrag, die ervan uitgaan dat het
evolutieproces gebaseerd is op selectie op het niveau van individuen. Het waren het model
van de zogenaamde "veiwantenselectie" en de maximaUsatie van de 'inclusive fitness' van
H a m ü t o n (1964) en het model van het "wederzijds dienstbetoon" ('reciprocal altruism') van
Trivers (1971).
Het eerste model, dat van de verwantenselectie, berust op het volgende inzicht: biologische
eigenschappen zijn succesvol ("adaptief') als ze ertoe bijdragen dat een individu zijn eigen
genetische aanleg, en daarmee ook de betrefiende eigenschappen, relatief sterk verbreidt
hr volgende generaties. Dat kan zijn doordat de eigenschappen het eigen reproductiesucces bevorderen, maar - en dat is de geniale en achteraf bezien eenvoudige gedachtengang
van Hamüton - het kan evenzeer doordat een individu het reproductiesucces bevordert
van individuen die i n meer dan gemiddelde mate eenzelfde aanleg hebben. En wie zijn
dat? hr de eerste plaats de bloedverwanten, en wel naar mate van hun graad van verwantschap. D h mag zelfs gaan ten koste van het eigen 'directe' reproductiesucces, mits de
opbrengst in temien van het 'indirecte' reproductiesucces dit verlies maar compenseert en
dus het 'inclusieve reproductiesucces' maar groter is dan het hoogste reproductiesucces dat
het individu direct, dus voor ziclizelf zou kunnen bereiken. Het ontstaan van 'zelfopofferend gedrag' ten gunste van als 'naasten' ervaren individuen kan zo evolutionair begrepen
worden.
Het tweede modef gaat uit van het volgende: als ik een gedrag vertoon dat mij één fitnes-
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spunt kost, maar dat een ander drie extra fitnesspunten oplevert, dan ben rk wel gek als ik
dat doe. De natuuriijke selectie maakt korte metten met een dergelijke goedgezindheid,
tenzij.... Ja tenzij, die ander op een ander moment één fltnesspunt otFert om mij drie punten aan fitnessbaten te bezorgen. Dan hebben we per slot van rekening elk twee punten
whist. Maar, zoals Trivers heeft duidelijk gemaakt, het systeem valt of staat (is evolutionair
stabiel) met de mogelijklieid om profiteurs (Tree riders') te ontmaskeren en sociaal te discrimhreren. Die mogelijldieid is ondeiwerp geweest van een aantal hiteressante theoretische beschouwingen en emphische toetsingen.
De beide modeUen, en met name het laatste, hebben ertoe geleid dat men gedragingen
ging bezien als strategieën die gebaseerd zijn op keuzes en afwegingen ('trade-offs'), dus
feitelijk op economische evaluaties (zie N o ë et al, 2001). Dieren worden verondersteld
regels te volgen, die gebaseerd zijn op afwegingen van de kosten en baten in relatie tot de
'inclusive fitness' consequenties voor het betrokken individu.
Op deze wijze gefomruleerd is het neo-daiwiniaanse paradigma van de evolutie enorm
krachtig gebleken in het genereren van nieuwe toetsbare voorsteUingen. Het heeft elegante verklaringen voortgebracht voor de aanpassingsbetekenis van een verscheidenheid aan
biologische structuren en processen. Deze omvatten ook de organisatie en strategieën van
gedrag. We begr'ijpen hoe ze bijdragen tot de 'fitness' van hun dragers in een balans van
efiectiviteh en efficiëntie, die de optimaliteh benadert. De principes hieivan zijn het meest
duidelijk en overtuigend uitgewerkt hi de theorie van 'opthnal foraging' (e.g. see Stephens
& PCrebs, 1986; Krebs & Kacelnik, 1991). Die benist op waarnemingen en experimenten
waarin aangetoond wordt dat foeragerende dieren niet zomaar wat lukraak aanrommelen,
maar verschillende mogehjkheden van voedselveiwerving vergelijken. Ze doen dh door de
verwachte kosten en risico's van het trekken naar verschUlende foerageerplekken, de investeringen hr de beniachtiging en extractie van het voedsel aldaar, af te wegen tegen de verwachte opbrengst in termen van de hoeveelheid en nutiitieve waarde van het verworven
voedsel. Hoe dit soort processen veriopen op het cognitieve vlak is overigens nog een raadsel. De werkhrg van dit soort variabelen is bij voorbeeld prachtig zichtbaar gemaakt in
experimenteel onderzoek gedaan door Groningse gedragsoecologen, over het foerageergedrag van vogels, b.v i n de klassieke studie van Joost Tinbergen (1981) aan spreeuwen. De
keuze, die dieren tussen verschillende opties hebben, wordt nog eens extra ingewikkeld
gemaakt door het feit dat een individu zelden op zijn eentje foerageeit. Hij wedijvert met
anderen. Uitgekiende economische modelleringen worden ontworpen om de besUssingen
te verklaren van concurrerende foerageerders (Ghaldeau & LivoreU, 1998).
Sociaal gedrag, de uitkomst van optimaal compromissen treffen
Sociaal gedrag en de daaruit voortspruitende sociale organisatie zijn belangrijke fenomenen om vanuit dit perspectief te beschouwen. In vele gevaUen kunnen ook deze begrepen
worden als 'trade-ofis', die de afspiegeling zijn van economische principes.
Dieren zijn georganiseerd in patronen van sociale betrekkingen, die een grote variabUiteh
vertonen tussen diersoorten. In de afgelopen twee decennia hebben socio-ecologisch
onderzoekingen theoretische verklaringen opgeleverd voor deze variaties. Ook de sociale
patronen zijn het gevolg van een aantal economische evolutionahe 'keuzes'.
In de eerste plaats is er de keuze tussen 'leven op je eentje' (een meer sohtahe levenstijl)
of 'je voegen i n een sociaal verband'. Waar het bij die keuze om gaat is o.a. gebleken uit
onderzoek over de sociale organisatie van primaten. Daar zijn de voornaamste baten gelegen h l een vergrote veihgheid, die vooral ten goede blijkt te komen aan de wijfjes en kwetsbare jongen (van Scliaik 1983; van Schaik & van Hooflf 1983; Dunbar, 1988). Het gaat dan
in de eerste plaats om bescherming tegen roofdieren (met meer ogen en oren kun je de
waakzaamheid delen; van Schaik et al., 1983), maar ook om bescherming tegen vijandige
soortgenoten, b.v. door gezamenlijk sterk te staan i n de competitie met andere groepen
(Wrangham, 1979; 1980). De laatste tijd is vooral een onvermoede factor daarbij gekomen,
namelijk de beschenning tegen vreemde infanticidale mannen, die proberen sexuele rela-
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ties te vestigen met wijfjes (van Scliailt & Dunbar, 1990; van Schaiii & Kappeler, 1997) D i t
kan wijfjes ertoe brengen de bescherming van eikaars nabijheid te zoeken; het kan ze er
ook toe brengen aansluithrg te zoeken bij een man, die sterk genoeg is (althans voorlopig)
om vehigheid te bieden aan de jongen, die onder zijn bescherming geboren worden tegen
aanvaUen van rivafiserende mannen (Sterck 1998). Vanuit het gezichtspunt van de man
gezien: het kan hem dan uiteindelijk een groter voortplantingssucces opleveren wanneer
hrj een zogenaamde 'roving male' strategie opgeeft (dus afziet van zoveel mogelijk jongen
bij zoveel mogelijk wijfjes verweiden) ten gunste van mvesteren in de kwaliteit en overievingskans van eenmaal voortgebrachte jongen. De ontwhdceling van een monogame paarband bij gibbons and siamangs is op deze wijze verklaard (van Schaik & Dunbar, 1990).
Competitie, de onvermijdbare consequentie van sociaal samengaan
Wat ook de voomaamste reden geweest mag zijn, waarom de dieren van een bepaalde
soort zijn gaan samenleven, zulk samenleven levert onvermijdelijk de nodige concurrentie
en hinder op tussen de gi-oepsleden. Voor een aantal soorten zijn er nu overtuigende aanwijzmgen dat dieren van eenzelfde soort, die onder vergelijkbare omstandigheden in gi-otere of compactere groepen leven, meer tijd en energie moeten mvesteren om hetzelfde
niveau van resource-exploitatie te halen, dan leden van kleinere groepen, en dus soms ook
weer grotere nsico's gaan nemen. Zo bleken langstaartmakaken van lagere rang die dus
ook het sterkst te lijden hebben van de concuiTcntie binnen de groep, zich gemakkelijker
m kleme sub-groepjes van de hoofdgroep af te sphtsen; ze bereikten daar een hogere
Vnichtenplukfrequentie' dan in de grote groep (van Schaik & van Noordwijk 1986). Kortom
het toont duidelijk de negatieve invloed van onderiinge concurrentie. Wanneer het mogelijk
IS je m die concurrentiestrijd voordeel te verschaffen door andere individuen van toegang uit
te sluiten, zal de concurrentie de vorm van agressieve competitie kunnen aannemen. We zijn
dan terug bij het aspect "agressie en geweld" waamiee we dit betoog startten.
Competitie en de waarde van lange-termijmelaties.
Natuuriijk zijn agressie en gewelddadige uitsluiting en onderdnikking mechanismen waarmee een dier vitale belangen voor zich (en zijn verwanten!) kan veUig stellen. Men is echter meer en meer gaan beseffen dat deze mechanismen ingebed moeten liggen i n langetermijn sociale strategieën die moeten garanderen dat een individu niet de weldadige
gevolgen van het samenfeven met anderen hr gevaar brengt, waaivan het voor zijn eigen
overieven en zijn eigen voortplantingssucces afhankelijk is. Elk individu dat lijdt aan de
nadelen van het samenleven met anderen moet afwegen of die nadelen nog voldoende
worden gecompenseerd door de voordelen van dat samenleven. Het staat dus voortdurend
voor de beshssmg of die balans het rechtvaardigt om nog aan het sociale verband deel te
nemen, dan wel de groep vaarwel te zeggen.
De ondergeschikte dieren komen het snelst voor die keuze te staan, omdat ze nu eenmaal
het meest lijden onder de onderlinge wedijver. Maar ook voor de machtige dieren is er
reden tot bezorgdheid. Hij kan immers niet tot het uiterste gaan in de uitoefening van zijn
supenonteh in macht en voordelen opeisen ten koste van zijn groepsgenoten. Eerder hebben we al vastgesteld dat er natuuriijk het risico is dat de ondergeschikte het niet langer
pikt en het op een uiterste confrontatie laat aankomen.
Maar even belangrijk zo niet belangrijker, zijn de gevolgen op langere termijn. Als de aanwezigheid van een groepsgenoot of zelfs zijn actieve investering in het sociale verband een
voordeel mhoudt voor de dominant, dan doet de dominant er goed aan te zorgen dat het
ook voor de ondergeschikte aantrekkelijk blijft om die band te handhaven, m.a.w. hij moet
eivoor zorgen dat de balans van voor- en nadelen van het sociale samenleven voor de
ondergeschikte voldoende positief blijft Deze redenering leert dus dat dat het belang van
de verschiUende partijen in een sociaal verband een matigende invloed moet uitoefenen
op de zelfzuchtige, korte-termijnexploitatie van die relatie.
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Verzoening: de reparatie van een bescliadigde relatie
Dit zijn aardige redeneringen, maar in Iroeverre vinden zij steun i n empirlsclie waarnemingen? Wel, die zijn er, en dan speciaal de recente bevindingen over het voorkomen van
Verzoeningsgedrag', hr de eerste plaats bij primaten, maar gaandeweg ook bij andere diersoorten,
h l 1979 zagen de Waal en van Roosmalen tijdens hun onderzoek aan de beroemde chim¬
panseekolonie van Burgers' Zoo in Arnhem iets opmerkelijks; conflicten vaak werden
gevolgd door aanhankelijkheids- of Vriendelijk' gedrag tussen dezelfde dieren die even
tevoren nog met elkaar op de vuist en de tand waren. Bij chimpansees uitte zich dat in aanrakingen, omarmingen en "kussen". Systematische studies aan een aantal soorten hebben
sindsdien aangetoond dat de waarschijnlijkheid van een 'aflTdiatief contacf, zoals dat met
een mooie objectiverende term genoemd wordt, in de eerste minuten na een conflict veel
hoger was dan tussen dezelfde dieren in een vergelijkbare periode waarin tussen hen geen
conflict had plaats gevonden. Het bleek bovendien geen hchtvaardige vermenselijking om
dit soort 'post-conflict aflïliatieve contacten' inderdaad als 'verzoeningen' aan te duiden.
Hun optreden bleek de uitingen van stress en 'ongemakkelijklreid' te doen afnemen, die
meetbaar zijn na een conflict, en dit zowel bij de winnaar als de veriiezer Bovendien was
de waarschijnlijkheid van een hernieuwd opleven van het conflict daarna eveneens vermmderd. Het gedrag herstelt dus blijkbaar de verstoorde relatie en handhaaft een sociale
evenwichtigheid (voor een overzicht zie de Waal, 1993; van Hooff & Aureh, 1994; de Waal
& Aureli, 1997).
Het belang van de kwaliteit van een relatie
Er zijn aanwijzingen dat de aard van de relatie tussen de agressor en zijn slachtoffer een
rol speelt bij het optreden van verzoeningen. Allereerst bleek de mate van verwantschap
tussen betrokkenen van belang te zijn. Die zijn vaak 'naasten' in de letterlijke betekenis van
het woord; ze trekken meer dan anderen met elkaar op. Dat houdt in dat ze ook vaker de
kans hebben om met elkaar in de chnch te gaan. Maar, en dat is belangrijk ze verzoenen
zich ook met elkaar in een grotere proportie van het aantal conflicten. Ten tweede, onafhankelijk van de mate van veiwantschap bleken dieren ook relatief vaker te verzoenen als
ze een betrekking onderhielden, die in andere opzicliten goed was zoals blijkt uit hun
onderiinge nabijheid en sociale huidverzorging. Anders gezegd, het is de verstoring van een
goede relatie, die verontrusting oproept. En, nogmaals, niet aUeen bij de veriiezer, maar
evenzeer bij de winnaar!
Kortom, ook de agressor wordt verontrust door de verstoorde relatie met het slachtoffer.
Een en ander duidt erop dat die verontrustmg verder strekt dan de onmiddehijke context
van het conflict; het duidt erop dat bij dh soort dieren een gevoeligheid tot ontwikkeling
is gekomen voor de lange-temijnaspecten van sociale relaties, die ze in staat stelt directe
en indhecte kosten en baten emotioneel tegen elkaar af te wegen.
Coalities: coöperatie bij competitie
Frans de Waal heeft in zijn boek "Chimpanseepolitiek', dat in vele talen bekend is geworden, uitvoerig beschreven hoe de spefletjes om de "macht" van mannen in een chimpanseegemeenschap veriopen. Die hebben een haast 'machiaveUistisch' karakter, l n de
Arnhemse chimpanseekolonie bleek een volwassen man de bevoorrechte alpha-poshte i n
de groep slechts te kunnen bekleden indien hij de steun van een bondgenootschap had.
Dat kon van de volwassen vrouwen zijn of van andere volwassen mannen. Gedurende de
jaren wisselde de bezetting van die alpha-positie. Uit de analyse van duizenden grotere en
klehiere conflicten, waarin dieren al of niet partij voor elkaar kozen, kon worden afgeleid,
dat vooral de volwassen mannen bij die partijkeuze opportunistisch te werk gaan. Daarbij
gaat het om een veel-spelerkrachtenveld, waarin de bijdragen van elke deelnemer in ver-
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schillende bondgenootschapscombmaties door ieder van de afzonderlijke spelers beoordeeld moet worden om zelf de optimale positie in het krachtenveld te bereiken. De keuzes die de dieren maakten lieten zich begrijpen als we aannemen dat voor de 'ondergeschikte' coahhepartner telde of zijn maat, die dank zij zijn steun de macht fa-eeg en
behield, dit voldoende beloonde door tolerant te zijn en hem vrijheid te gunnen, met
name m het seksuele verkeer met vruchtbare vrouwen. Voor de dominante coahtiegenoot
telde de waarde die zijn bondgenoot bood in het vestigen en handhaven van zijn positie,
gezien het feit dat elke bondgenoot ook een potentiële rivaal is.
Dat macht een uitvloeisel is van de verhoudingen op een markt van steun en diensten, is
ook uit versclullende andere primatenstudies gebleken. Een mooi voorbeeld vormen de
onderzoekhigen over coalitievormhig bij steppebavianen (Packer, 1977, 1985; Bercovitch,
1988; Noë, 1986, 1992). Bij deze soort leven meerdere volwassen mannen en groepen in'
grote sociale groepen. De vrouwenfamhies vormen de blijvende kem van een groep.
Adolescente mannen verlaten hun geboortegroep als regel. De meest dominante man is
doorgaans een zeer ki-achtig dier, op de top van zijn kunnen, dat recentelijk in de groep
geünmigreerd is. Oudere mannen zakken bij de komst van een nieuwe man doorgaans een
plaatsje in rang. D i t betekent, dat de oudere, ranglagere mannen elkaar doorgaans al langere tijd kennen en dus ook zekerder zijn over wat ze van elkaar kunnen verwachten (laten
we het een "vertrouwensrelatie" noemen, die wehswaar niet gespeend is van naijver - vergelijk Harcourt, 1991). De nieuwe dominante man staat daarentegen tegenover een aantal
relatief vreemde mannen.
Er komen verschUlende paarvormingsstrategieën voor. Terwijl de meest ondergeschUde
mannen ervoor blijken te kiezen in de gunst te komen bij vrouwtjes door hen diensten te
bewijzen (zoals bescherming tegen andere vrouwtjes bij de voedselconcurrentie) (Smuts,
1985; N o ë et al, 1991), gaan de meer dominante mannen op een meer belovende toer. Ze
vertrouwen op hun vermogen om de toegang tot vruchtbare vrouwen te kunnen monopohseren door de vorming en verdedigmg van zogenaamde consortrelaties. De meest dominante man eist zijn consoitpartner vroeg in de ochtend op gedurende de dagen dat het
vrouwtje m oestrus en dus het meest sexueel aantrekkelijk is. Meestal echter kan hij zijn
consort maar gedurende een aantal uren per dag behouden. Hij wordt namelijk continue
belaagd door rivalen. De mannen die in rang onder hem staan provoceren hem en proberen de consort te verbreken. D h doen ze door met elkaar coalities te vormen, waarna
een van de coaUtiepartners de consort voor enige tijd voor zich opeist. Deze coalities zijn
uitgelegd als een voorbeeld van wederzijds dienstbetoon (Packer, 1977), waarbij aUe partners aan hun trekken komen, m i n of meer in evenredigheid met hun bijdrage aan het succes. Er blijken echter soms forse afwijkingen van deze wederzijdsheid te kunnen voorkomen. Die suggereren dat er sprake is van een meer complex bedmgingssysteem (Noë, 1990;
Noë et al, 1991;). Er bestaan forse asymmetrleën tussen coaUtiepartners in wie het vrouwtje krijgt. Deze blijken inderdaad samen te hangen met het gewicht dat iedere man i n de
coalitieschaal legt, maar niet uitsluitend. I n een door N o ë bestudeerde groep moest man
1 het gedurende de dag meestal afleggen tegen een coalitie van de mannen 5, 6 en 7, die
al lange tijd samen in de groep leefden. Maar het was altijd, zonder uitzondering, man 5
die de consortpaitner verwierf U i t de analyses van N o ë bleek dat 5 de coaUtie nodig had
om man 1 te verdrijven, maar dat een coalitie met man 6 even succesvol was als met man
7 Coalities van man 6 en 7 zonder man 5 waren echter nimmer succesvol. Met andere
woorden, man 5 speelde de rol van een zogenaamde "veto-speler" in een "veto-game"
(Noë, 1990, 1992). Kortom de positie van een marktkoopman, die een linker schoen in de
aanbieding heeft, terwijl de andere kooplui aUeen maar rechter schoenen hebben.
Het Janusgezicht van de macht.
Het is duidelijk dat in het toachtenspel tussen samenwerking en wedijver macht veel meer
is dan het afdwmgen van bepaalde voorTcchten middels geweld (zie ook de Waal, 1996).
Macht is hefvermogen om iets te doen of te bereiken. Maar dat kan evenzeer berusten ook
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het vermogen om een gewaardeeirie bijdrage of diensten te kunnen leveren. D i t laatste
vloeit voort uh het vermogen om bestaansmiddelen en bestaansvooi-waarden, die door
anderen gewaardeerd en gezocht worden, te beheersen en ter besclhkking te steUen. Die
vormen dan ook de mbreng in een onderhandelingssysteem, waarbij de macht van een
individu ontleed wordt aan de 'marktwaarde' die de door hem beheerste resources hebben
in de verhoudingen van vraag en aanbod.
Duidelijk is ook dat macht luet aUeen een bedreigende factor is, maar dat er ook een aantrekkende werking van kan uitgaan. D i t hangt af van de positie die de waarnemer heeft tot
het individu dat zijn macht ten toon spreidt en van de machtsmiddelen die het gebruUct.
Zo is de zang van een merel in het voorjaar een uiting van macht (ook al mag je aannemen dat die merel, "als subject", niet direct zit te zingen om macht te tonen, maar omdat
er een intrinsieke behoefte mee vervuld wordt en er dus voldoening - ja, lees maar gerust
"plezier" - aan ontleend wordt), Voor een andere mannelijke merel betekent dit: "Oei, daar
zh een fitte kerel!". Voor een wijfje kan het betekenen: "Ha, daar zit een fitte kerel!" (oiwel
"uitkijken geblazen" tegenover "die heeft wat te bieden"). Deze tegenstelling wordt nog
beter zichtbaar i n het geval van de infnaticidale apenmannen dat hierboven al even ter
sprake kwam. M i j n medewerkers hebben de Thomaslangoeren bestudeerd, die in het
Sumatraanse oenvoud leven (Sterck et al., 1997; Steenbeek in druk Een aantal wijfjes sluit
zich als regel aan bij een kachtige volwassen man. Mannen van elders (vaak nog zonder
eigen "harem") voeren regelmatig aanvallen uit op een bestaande harem. Ze hebben het
daarbij vooral gemunt op de wijfjes met borstjongen. Vooral als ki-achten van de heersende man beginnen af te nemen is de kans groter dat een rivaal erin slaagt een borstjong om
te brengen. Dat luidt dan ook veelal het einde in van de heerschappij van de heersende
man. Een vrouwtje, dat zojuist haar jong is kwijt geraakt, blijkt de neigmg te hebben om
haar man te verlaten, en om aansluhing te zoeken bij - inderdaad, U raadt het al - bij de
moordenaar van haar kmd. Immers, dat is blijkbaar degene, die voor de naaste toekomst
de beste bescherming lijkt te kunnen bieden, en dus de beste behoeder zal zijn voor haar
volgende jong.
.
. .
Kortom: de functie van imponeergedrag en machtsvertoon is tweeledig. Het leidt tot intimidatie van rivalen en het leidt tot binding met anderen, die op zoek zijn naar een sterke
bondgenoot of een partner die wat te bieden heeft.
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1. Het stressconcept
"Stress" als begrip in de biologie en geneeskunde is ingevoerd en uitgewerkt door de
Tsjechische arts Hans Selye (1907-1982). De term is onfleend aan de techniek waar het de
uitwerking van een kracht tegen een weerstand betreft. In de biologie beschr-ijft stress de
toestand in het hchaam die door een stressor veroor-zaakt wordt. De reactie op stress komt
tot stand via het neuro-endocriene systeem, wat uiteindelijk resulteert in de afgifte van
Cortisol uit de bijnierschors en via het autonome zenuwstelsel m de afghle van adrenaline
door het bijniennerg. Wat is stress precies, en hoe is het begrip ontdekt, en hoe komt het
dat ene individu te gronde gaat aan stress, ter-wijl onder dezelfde condities een ander hrdividu er geen last van heeft, of er zelfs juist sterker van wordt?
Hippocrates stelde reeds 400 jaar voor Clnistus dat ziekte niet aUeen lijden (pathos) betekende, maar ook strijd (pónös), dat wü zeggen de strijd van het hchaam om de normale
toestand weer te herstellen. Er bestaat, volgens deze Griekse wijsgeer, een genezende
kr-acht van de natuur, die van binnenuit geneest teneinde een toestand van "harmonie" in
de levensprocessen te bereiken. Rond 1800 schreef John Hunter "Er komt bij een whlekeurig letsel ook nog iets dat niet tot de ziekte behoort, namelijk dat het letsel tevens de
mogelijkheid tot genezing bevorderi". Claude Bernard (1813-1871), leerde ons m het midden van de 19de eeuw dat het lichaam het vermogen heeft het inwendige milieu constant
te houden, ondanks veranderingen in de omgevhrg. Walter Cannon (1871-1945), een
beroemd fysioloog uit Harvard, kende i n 1915 in zijn boek de "Wisdom of the body" aan
deze eigenschap van levende wezens de naam homeostase toe. Homeostase is stabUiteit van
het gehele organisme, het handhaven middels fysiologische mechanismen van constante
toestanden in o.a. temperatuurregulatie, ademhaling, glucose- en Na/Ka-balans en welbevinden.
Een stressor is elke verandering die de homeostase verstoort of dreigt te verstoren. De stressrespons is het spectrum van neuro-endocriene, autonome en gedragsaanpassingen die
geactiveerd worden om de homeostase (het evenwicht i n de levensprocessen) te handhaven. De formulering van het stressconcept was een grote wetenschappelijke doorbraak i n
de vorige eeuw. De ontdekking kwam niet tot stand door met veel geld en ervaring een
detaü in te vuUen, maar simpelweg door bestaande feiten vanuit een andere gezichtshoek
te bezien. Door het stressconcept is een nieuw beeld van ziekte en gezondheid ontstaan.
Selye's ontdekkiirg, op 28 jarige leeftijd in Montreal, werd geplaatst als een 74-regehg artikel i n Nature (4 j u h 1936), onder de titel "ee/) syndroom dat wordt veroorzaak door verschUlende schadelijke oorzaken". Bezig met zijn promotieonderzoek zag hij zich geplaatst
voor een hopeloos probleem. Hij moest de biologische activiteit van een nieuw sekshormoon vaststellen, maar wat voor extracten hij ook inspoot, altijd ontstond na herhaalde
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toediening een zelfde drietal effecten: vergrote bijnieren, verkleinde thymus en bloederige
maagzweren. Was die herhaalde injectie missclrien de oorzaak? Zijn baas, een oude professor, vond het maar niks: "Bul Selye", zei de professor, "tiy to realize before it is too late.
You have now decided to speitd the rest of your life on the pharmaeolog)' of dirt". Die opmerking hielp niets. Gelukkig! Selye ontdekte dat vergrote bijnieren, thymusinvolutie en maagzweren ook optraden na hitte, kou, gif, lawaai en andere schadelijke sthnuli (en die misschien ook wel het gevolg waren van het feit dat Selye een nogal slordige werker was...).
De ratten hadden last van "stress", van het "syndrome of just being sick" zo beshste Selye,
en introduceerde daarmee "stress" in aUe talen.
2. Evolutie van het stressconcept
In de zestiger jaren wees een andere hersenonderzoeker, James Mason (1968), op het
belang van de psychologische ervaring van stress. Eind zeventig schreef Seymour Levine
(1978) dat hantering van stress (coping) van kritische betekenis is voor welbevinden.
Psychologische stress wordt schadelijk wanneer er sprake is van onzekerheid, gebrek aan
informatie, frustratie en een voorgevoel dat de zaken slechter zuUen gaan. De experimenten van de New Yorkse onderzoeker Jay Weiss (1974) lieten zien dat anticipatie en beheersing van situaties op den duur een belairgi'pe invloed hebben op gezondheid. Ratten, die
via een Ucht- of geluidssignaal geattendeerd worden op een onprettige ervaring vertonen
minder ziekteverschijnselen dan lotgenoten die niet gewaarschuwd worden. Het slechts af
waren de dieren die na de negatieve ervaring apart gehuisvest werden en dus sociaal contact moesten ontberen.
Stress kan ook de "spice of life" zijn. Hoe anders zouden sportlieden, managers, bergbeklimmers en onderzoekers tot uhzonderlijke prestaties kunnen komen? Hoe is het mogelijk dat de kick van een eigentijds "survival weekend" met bungeejumpen, canyoning,
paraghding door veel deelnemers als uiterst stimulerend ervaren wordt, terwijl de feitelijke
ervaring levensbedreigend is? Waardoor is het ene individu uiterst gespannen bij de dagelijkse fUe, teiwijl een ander juist de fües opzoekt om daar eens lekker van te genieten? Wat
is de oorzaak dat onder schijnbaar gelijke omstandigheden de één "ziek van de stress"
wordt, terwijl de ander floreert?
Deze frappante variaties in reactie op stress zijn gebaseerd op verschUlen in genotype van
het individu. Echter, naast erfelijke aanleg blijken ook subjectieve factoren als vroegere
ervaringen, de psychosociale context en aanwezigheid van een perspectief van cruciaal
belang voor hantering van stress. "Nothing is written i n stone" zei stresspionier Seymour
Levine onlangs. H i j doelde daarbij op de fundamentele eigenschap van hersenen en
gedrag zich te kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. De identificatie van
genen van welke de producten dergelijke verandering i n structuur en functie van de hersenen mogelijk maken (de z.g. candidate plasitiett)' genes) zal een belangrijke stap voorwaarts zijn i n het begrijpen van de individuele reacties op stress. Kennis van de drijvende
processen die ten grondslag liggen aan plasticiteit van de hersenen is van cruciale betekenis voor een nieuwe famiacotherapie die gericht is op herstel van stressgerelateerde aandoeningen in plaats van symptoombestrijding, wat is nu stress en wat gebeurt er eigenlijk
in reactie op stress?
3. Fysiologie van de stressrespons
Stress is een essentiële levensvooiwaarde, maar wordt schadelijk wanneer spanning negatief eivaren wordt en coping faalt. Adrenaline (Cannon) en Cortisol (Selye) zijn van oudsher de hormonen uit de bijnier die de stressreactie aansturen. Adrenaline uit het bijniermerg is geassocieerd met de alarm- of arousal fase, de shuatie waarin de haren te berge rijzen, men verstijfd van angst is, of het hart in de keel bonst. Het andere bijnierschorshormoon is Cortisol dat na stress langzamer wordt afgegeven. Het hormoon werkt strategisch
en legt voorraden glucose aan als gemakkelijk beschU^bare brandstof voor bedreigde weef-
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seis. Robert Sapolsky (1992) vergeleek dt weiidng van adrenaline met de uitgifte van geweren, en die van Cortisol als meer strategiscli met de bouw van de fabriek waar de geweren
en de mumtie gemaakt worden. Cortisol heeft nog een werking. Het hormoon zorgt er voor
dat de primaire reacties op stress in toom worden gehouden. Dus, weefselbeschadiging
leidt tot ontstekingsreacties, infecties tot afweerreacties, dreiging tot psychische reacties als
angst. En Cortisol zorgt ervoor dat deze essentiële verdedigingsreacties niet hun doel voorbijschieten en zélf schadelijk worden. Ook het belabberde gevoel van ziek zijn wordt ondeidrakt door Cortisol.
Deze werking van Cortisol is prachtig wanneer er inderdaad sprake is van een noodsituatie
die het tioofd geboden dient te worden, maar bij langdurige stress keert ook Cortisol zich
tegen hchaam en geest. Spieiweefsel atrofieert. Hoge bloeddruk diabetes en osteoporose
ontwikkelen zich. De unmunologische afweer, de groei en de voortplantingsactiviteiten
worden onderdrukt daar de energie, nodig voor deze activiteiten, nu eenmaal beter aangewend kan worden om een onmiddellijke dreiging het hoofd te bieden. In de hersenen
worden de regelcentra beschadigd, die de juiste cortisolconcentratie in het bloed bewaken
Ook hersencentra voor veiwerking en opslag van nieuwe informatie worden zwaar getroffen.
"
BRAIN

ADRENAL

Fig 1. Coiiieostewn wordt afgegeven door de bijnier in het bloed, dringt gemakkelijk de hersenen binnen en bindt zieh aan twee typen receptoreiwittem mineraloeoiiieoid- (MR) en gliteoeorticoidreeeptoren (GR). Deze receptoren zijn vooral aanwezig in de hippocampus (zie
inzet) en regelen de transcriptie van genen die betrokken zijn bij de regulatie van de stressrespons, cognitie en gemoedstoestand
Via MR wordt voorkomen dat hotneostase wordt verstoord door bip. uit^'oeiing van gedrag. Via GR wordt homeostase hersteld, wanneer deze is
verstoord door stress. GR bevordert opslag van nieuwe infonnatie in de hersenen DEX =
dexamethason, een sterk werkend synthetisch glucocorticoid dat met name op de hypofyse
aangrijpt m de onderdrukking van door stress opgewekte afgifte van corticosteron (ref- De
Kloet et al, Endocr. Rev. 19 (3), 1998, 269-301)

Het gaat dan met name om de hippocampus, een limbische hersenstmctuur met een
belangnjke functie m regulatie van cognitieve processen en gemoedstoestand. Met beeldvei-werkende technieken bleek aan te tonen dat de hippocampus inderdaad ge-atrofieerd
was na een episode met een verhoogde coitisofconcentratie, zoals dit bij depressieve
patiënten kan voorkomen. Het stresssysteem is ontregefd en de stressgerelateerde pathologie is een feh (Sapolsky, 1992; McEwen, 1999; De Kloet et al 1998)
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corticosteroid

De diligent van liet stresssysteem is het eorticotropin-releasing hormoon (CRH), dat na
toediening in de hersenen aUe iysiologische en gedragsreacties lienmerlcend voor stress,
oproept. CRH activeert de afgifte van ACTH en oolc van de endoifines uit de liypofyse en
van Cortisol en adrenaline uit de bijnier. Cortisol koppelt terug op hersenen en hypofyse
om de productie van CRH en ACTH in toom te houden. Cortisol dringt gemakkelijk door
in de hersenen, waar zij op een selecte gr'oep zenuwcellen inwerken. De cortisolgevoelige
ceUen zijn met name gelegen in juist die hersengebieden die verantwoordelijk waren voor
het op gang brengen van de stressreactie. Dat zijn dus de CRH-producerende cellen en de
neuronale circuits die essentieel zijn voor veiwerking en opslag van nieuwe informatie. De
cascade CRH-ACTH-corticosteroid wordt ook wel het hypothalamus-hypofyse-bijnier
(HHB) systeem genoemd. De gemiddelde afgifte van deze hormonen over een periode van
24 uur is dan het setpoiitt van het HHB systeem waaromheen het Cortisol gehalte kan variëren gedurende de dag en na stress.
Een nieuwe bedreigende situatie maakt lichaam en geest alert (arousal of alarmfase), produceert CRH en activeert het sympathisch zenuwstelsel - adrenaline en noradrenahne - ter
voorbereiding op actie. Of de informatie inderdaad bedreigend is, wordt bepaald i n de z.g.
limbische structuren (amygdala en hippocampus) door vergelijking van de bmnenkomende signalen met informatie reeds aanwezig in het geheugen, van nature of door een vroegere ervaring. Als dh proces van inschatting, waardering en beoordehng (Lazarus, 1984,
appraisal) een toestand van onzekerheid en angst creëert, ontwikkelt zich een gecoördineerde fysiologische en gedragsreactie met het doel de nieuwe situatie te beheersen. De
planning en organisatie van dit gedrag vindt plaats in bepaalde delen van de cortex en ook
weer in de limbische structuren.
4. Coi-tisoheceptoren in de hersenen.
De werking van Cortisol is essentieel voor de interpretatie van nieuwe infonnatie. Het hormoon bevordert tevens leer- en geheugenprocessen nodig om een volgende keer adequaat
te kunnen reageren. Cortisol bindt zich hiertoe aan z.g. receptoreiwitten, die de transcriptie van specifieke genen beïnvloeden.

Diligenlia

107

CA2

CAI

CA3

Chronic stress induces
atrophy in C A 3

ADX Induces apoptosis in
rat dentate gyrus ( O G )
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(ADX) veroorzaakt apoptosis (geprogrammeerde celdood) in de gynis dentatus van de hippocampus (ref.: De Kloet et al., Endocr. Rev. 19 (3), 1998, 269-301)

Er zijn twee typen van deze coitisolreceptoren (De PQoet et al., 1998). E é n type dat het hormoon met hoge affiniteit bindt, derhalve altijd bezet is en zich in de hersenen uitsluitend
m limbische structuren (hippocampus, amygdala en septum) bevindt. D i t receptortype is
de mmeralocorticoidreceptor (MR), die in de hersenen niet, zoals in de nier, beschermd
wordt door een enzym dat Cortisol afbreekt, h i de hersenen "ziet" de M R dus naast aldosteron voornamelijk Cortisol. De M R is essentieel voor appraisal met de bedoeling bijvoorbeeld een gedragsstrategie te ontwhdcelen tenemde verstoring van homeostase te voorkomen. Het andere receptortype, de klassieke glucocorticoidreceptor (GR), wordt pas na
stress bezet met C o r t i s o l . GR is wijd verbreid i n de hersenen aanwezig en het is dit type
receptor dat de bevorderhig van iirformatieopslag en gedragsaanpassing door Cortisol tot
stand brengt en de homeostase herstelt.
De receptoren sturen na activatie door Cortisol op een gecoördineerde wijze specifieke
genomische netwerken en neuronale chcuits aan. Verioopt interpretatie van nieuwe signalen verkeerd, dan wordt foute informatie opgeslagen en volgt er dus ook een foutieve reactie wanneer de bedreiging zich opnieuw voordoet. Gevolg: stressgerelateerde pathologie i e
depressie, posttraumatische stressstoornis, hersenbeschadiging.
5. Individuele verschillen
Henry (1977) stelde vast dat in een nomiale populatie individuen extreem verschiUende
stressreacties voorkomen, h i reactie op een stressor treedt enerzijds de vecht/vlucht
(Cmmon's ftghtlflight) reactie op. Het individu is dan goed hr staat het territorium te verdedigen en zal vluchten na veriies. Eysiologisch wordt een zeer heftige sympathische respons
waargenomen met een bloeddrukstijging en hoge adrenaline spiegels. Het gedrag wordt
gezien als uiting op een threat to control, aangestuurd vanuit de amygdala. Andeizijds wordt
m dezelfde populatie het z g conseivaüon withdrawal reactiepatroon (Engel, 1972) waargenomen dat vanuit de hippocampus geregeld wordt. Er is geen actie; het individu is immobiel
maar zeer gespannen. Een sterk verhoogde corticosteroid afgifte en een parasympathisch
(acetylchohne) gedommeerde autonome respons zijn de voornaamste kenmerken. Oorspronkelijk werd deze gedragsuiting betiteld als loss of control, zoals beneden blijkt ten onrechte
De groep van Bohus (Benus et al., 1989) heeft de twee verschUlende stressreactiepatronen
verder onderzocht aan de hand van twee muizenlijnen, die genetisch geselecteerd waren
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op basis van agi'essief gedrag, i.e. de agressieve z.g. short attack latency (SAL) vs. de nietagressieve long attack latency (LAL) muizenlijn. De SAL lijn bestaat uit vechters en/of
vluchters. D i t zijn dieren die op een actieve manier met stress omgaan en zich het beste
thuis voelen in een stabiele sociale omgevhrg. h i een stabiele familiegr-oep zijn zij het
meest succesvol en dan zijn corticosteroid spiegels laag en die van testosteron hoog. De
lAL muizen zijn passief en het meest succesvol onder veranderende omstandigheden
waarin aanpassing vereist is, zoals bij migratie. Zij zijn flexibel en vertonen hoge corticosteroid spiegels en lage testosteron concentraties bij stress. Daar de LAL muizen passieve
coping kiezen, zo is door Bohus opgemerkt, is dit passieve gedrag niet zozeer een uiting
van loss of control maar veeleer een overlevingsstrategie met een zelfde evolutionaire betekenis als het actieve stressreactiepatroon.
Passieve en actieve coping komt bij aUe diersoorten voor inclusief de mens. Zelfs in een
homogene inteelt met rattenstam coëxisteren de hrdividuen met de twee totaal verschülende reacties op stress. Gezien het totaal verschülende stressreactiepatroon is het aannemelijk dat dit tevens gevolgen heeft voor stressgerelateerde pathologie. Inderdaad is gebleken dat de actieve dieren door hun overwegend sympathisch reactiepatroon kwetsbaar zijn
voor cardiovasculaire aandoeningen. De passieve dieren vertonen afwijkingen die vooral
samenhangen met verhoogde corticosteroid niveaus, zoals bijvoorbeeld een verminderde
afweer en een verhoogd risico voor verslavingsgedrag. De muizenlijnen vertonen tevens
grote verschülen in respons op neurotransmitters zoals serotonine en dopamine, een tweetal transmitters met een cruciale betekenis m de symptomatologie van neuropsycluatrische
aandoeningen.
6. Progranuneren van de stressreactie
hr het voorgaande is uiteengezet dat de waardering van een stressor afhangt van de aard
van de stimulus, de genetische achtergrond van het individu en subjectieve maten zoals
context en vroegere emringen. Met name eivaringen vroeg in het leven blijken in staat permanente verandering in stressreactiepatronen tot stand te brengen. Deze veranderingen
uiten zich in de wijze waarop een situatie als stressor e i w e n wordt, de hoogte en duur van
de stressreactie en het al eerder genoemde set point.
Bij de pasgeboren rat blijkt gedurende de eerste twee levensweken het dagelijks in de hand
nemen van de zuigelhig (de handling procedure) een venninderde stressreactie in het latere leven te geven. Bij deze dieren, onderworpen aan handling, werden mmder veroudeihrgsverschijnselen gezien in het stresssysteem en de kemhsveiwerking (Meaney, 1989;
Levine 1994). Nader onderzoek leerde dat dh persistente effect tot stand kwam doordat de
moeder de zuigeling na terugkeer extra veel aandacht gaf Daarentegen heeft deprivatie van
moeder-zorg voor een veel langere periode dan de dagelijkse 15 minuten ook blijvende zij het verschülende - gevolgen voor het omgaan met stress. I n babyratjes die 24 uur van
de moeder gescheiden zijn circuleren grote hoeveelheden corticosteron, die echter weer
genomiahseerd worden door nabootsen van enkele aspecten van het verzorgende gedrag
van de moeder. Slechts driemaal 45 seconden binnen het 24-uur inteiYal aaien met een
nat warm penseel is voldoende om alle oirmiddelhjke en langdurige gevolgen van maternale deprivatie te hersteUen (Van Oers et al., 1998).
De maternaal gedepriveerde dieren vertonen op middelbare leeftijd een sterk verhoogde
reactiviteit van het stresssysteem, een soort tJtid-life eilsis (Workef, 1999). Op nog weer oudere leeftijd doet zich een tweedeling in de populatie ratten voor. De dieren verouderen cogmtief óf succesvol, óf takelen af ten koste van de nuddengroep die juist prevaleert bij de
controle dieren. De verhoogde stress reactiviteit opgewekt door een traumatische jeugdervaring blijkt op oude leeftijd tot een fliirke toename in individuele verschiUen i n cogmtieve prestaties te leiden. Deze voorbeelden dienen ter ülustratie dat een vroege levensei-va¬
ring een blijvende invloed heeft op het stresssysteem en het ontstaan van stressgerelateerde pathologie. Ook bij de mens zijn er sterke aairwijzingen dat op jonge leeftijd fysieke aandacht van belang is bij de opbouw van stressbestendigheid. Het tijdstip van deze ervarin-
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gen blijld van essentieel belang. Bijvoorbeeld bij Roemeense weeskinderen bleek een groot
verband te bestaan tussen de leeftijd waarop een traumatische eivamrg eivaren werd en de
gevolgen daarvan. De kwetsbaarheid voor aandoeningen als depressie blijkt derhalve
afliankelijk van vroege levenservaringen. De expressie van de betrokken 'stress genen' kan
opnieuw geprogrammeerd worden.
7. Fannacogenetica en fannacogenomics
Befamacogenetica
bestaat aUe vele decennia, hr dit vakgebied wordende genetisch vastgelegde verschUlen tussen mensen in hun reactie op geneesmiddelen onderzocht
(Everdingen, Cohen en Feenstra, 1999, GoodfeUow, 1999). Het maakt ondeizoek mogelijk
naar de koppeling tussen genen - het genotype - en hun effecten - het fenotype. De bovengenoemde genetische selectie van muizen met actieve en passieve copingstrategie zijn een
voorbeeld hoe hrdividuen met extreme verschUlen m stresssysteem naast elkaar kunnen
voortbestaan. De verschUlen hr stressreactie, dus het vermogen tot aanpassing en handhaving van homeostase, gaan gepaard met een verandering in de reactie op psychofar-maca.
Proefondei-vindelijk is dit vastgesteld in rattenlijnen die genetisch geselecteerd werden op
basis van het stereotiepe knaaggedrag opgewekt door apomorfine. Extreme verschUlen i n
apomorfine gevoeligheid bleken samen te vallen met kenmerkende stressreactiepatronen
en beiden kunnen gemodificeerd worden door eivaiingen in het vroege leven (de Kloet et
al., 1998).
Genomics (of genoomkunde) is de wetenschap van DNA- volgorde in het genoom. Defarmacogenomie gebruUd deze kennis om er geneesmiddelen mee te maken. De huidige gene
profiling techniek die onder meer door Emo Vreugdenhil, Nicole Datson en medewerkers
(Datson et al.,2001) in Leiden toegepast wordt, maakt screening mogelijk van duizenden
genen afkomstig van zelfs individuele zenuwcellen. Uitgangspunt van ons onderzoek is dat
een gen niet uit zichzelf werkt, maar gereguleerd dient te worden, en dat Cortisol van
extreem belang is voor dit doel. Cortisol brengt op een gecoördineerde wijze via M R en
GR de boodschap vanuit de omgeving over aan aUe ceUen in het lichaam, mclusief die in
de hippocampus, een hersenstructuur betrokken bij de regulatie van stress, gemoedstoestand en cognitieve functies.
Onze benadering is gebaseerd op de identificatie van op corticosteroid responsieve genen
in het z.g transcriptoom (het totaal aan tot expressie gebrachte genen) in de limbische
structuren, h i een klein gebiedje van de hippocampus, dat opvalt omdat daar ook in de
volwassen hersenen nog zowel apoptosis als neurogenese plaatsvindt, vonden wij dat ongeveer 1% van deze genen op C o r t i s o l blijkt te reageren. De genproducten waren toegenomen of afgenomen i n expressie, in afliankelijkheid van M R en/of G R Onder schadelijke
condities kunnen genen zich kwaltficeren als eandidate plastieity oïvulnerability genes. Veel
van de genproducten zijn nog niet geïdentificeerd, andere behoren tot genen die betrokken zijn energiemetabohsme, structurele plasticiteit, informatieoverdracht of ionhomeostase.
8. Perspectief
Wij vermoeden dat juist deze C o r t i s o l responsieve stressgenen oi eandidate plastieity genes
van craciaal belang zijn voor de codering van plasticiteit in de hersenen. Kennis van deze
stressgenen zal ons inzicht vergroten in de vraag waarom de één te gronde gaat aan stress
waar de ander een kick van krijgt. Waardoor de één wel baat bij een geneesmiddel heeft
en de ander niet en hoe eontext de werking van Cortisol kan veranderen van bescherming
in beschadiging Deze kennis zal ons in staat stellen genen te karakteriseren die cruciaal
zijn voor het verhogen van kwetsbaarheid voor ziekten van de hersenen, zoals depressie.
Tegelijkertijd kunnen deze Cortisol responsieve stressgenen uitstekende targets voor geneesmiddelen zijn, gericht op bevorderhig van de herstelcapaciteit, die ook in de zieke hersenen nog aanwezig is. Uiteindelijk is het doel van de farmacogenetica die genen te vinden
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die de zielcte verooKalcen, de patiënten te vinden die baat hebben bij een medicatie en die
patiënten op te sporen, die aUeen maar schade van de betreffende geneesmiddelen zullen
onder-vinden. Juist bij stoornissen veroorzaakt door stress in de hersenen (e.g. depressie,
posttraumatisch stresssyndroom, fibromyalgie) is het te ver-wachten dat ziekte en herstel
met name geregefd worden door genen die reageren op prikkels uit de omgeving en die
dus door Cortisol geregeld worden.
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D E I N V L O E D VAN D E M E N S O P H E T K L I M A A T
door
Dr AP.M. Baede

Inleiding
Er is toenemende zorg over de invloed van de mens op het klimaat. Door de weigerhrg
van de Verenigde Staten mee te werken aan maatregelen zoals overeengekomen in het
Kyoto Protocol staat het probleem weer sterk in de pubheke aandacht en hoog op de hrternationale pohtieke agenda.
Deze bijdrage leidt de lezer in in het klimaatsysteem en in de natuurlijke en menselijke
invloeden daarop.
Een analyse van de klhnaatverandering gedurende de afgelopen eeuw laat zien dat de
invloed van de mens op het khmaat is aangetoond en dat een groot deel van de wereldwijde temperatuurtoename sinds 1960 aan de mens kan worden toegeschr-even.
Toekomstprojecties van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering zijn moeilijk en
onzeker. Met behulp van scenario's van de toekomstige samenleving en modellen van het
klimaatsysteem kan niettemin worden vastgesteld dat de mensheid zonder cflTectieve maatregelen het klimaat ingrijpend zal veranderen met soms positieve maar meestal nadelige
gevolgen voor samenlevmg en natuur, gevolgen die onevenredig nadelig zijn voor ontwikkelingslanden terwijl het probleem tot nu toe vooral door de geïndustriahseerde wereld is
veroorzaakt.
Klimaat en het klimaatsysteem
Volgens de traditionele, nog vaak gebruikte, definitie is het "klimaat" het gemiddelde weer
en zijn statistische eigenschappen over een zekere periode en een zeker gebied. Die defmitie
sluit aan bij onze dhecte er-varing van weer en klimaat en betreft atmosferische verschijnselen, zoals wind, minimum en maximum temperatuur, neerslag, die ons dagelijkse leven
direct beïnvloeden. Die traditionele definitie gaat voorbij aan het feit dat het aardse klimaat wordt beïirvloed, in feite wordt bepaald, door andere factoren: de atmosferische
samensteUing, de oceanen, de ijskappen, de stralmg van de zon, het leven.
Willen we het klimaat begr-ijpen en de gevolgen van natuurlijke en menselijke invloeden
op het klhnaat kunnen voorspellen, dan moeten we het gehele "klimaatsysteem" begrijpen,
het zeer complexe, interactieve systeem dat bestaat uit de vijf componenten: de atmosfeer,
de hydrosfeer (al het water aan het aardopper-vlak en onderaards), de cryosfeer (sneeuw,
gletschers, ijskappen, zee-ijs), het landopper-vlak en de biosfeer, zowel op het land als i n de
zee.
h l wetenschappelijke zin wordt dan ook tegenwoordig onder "klimaat" verstaan: de toestand van dit gehele klimaatsysteem inclusief een statistische beschrijving van de variaties
van het systeem, Figuur 1 laat een schematisch beeld zien van het klimaatsysteem.
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figuur 1

Stralingsbalans en broeikaseffect
De zon is de bron van alle energie in het klhnaatsysteem. Gemiddeld ontvangt de aarde
per vierkante meter 342 Watt aan zonne-energie, voomamelijk in de vorm van zichtbaar
licht, waarvan een derde deel direct wordt gereflecteerd door sneeuw, ijs en wolken. De resterende 235 Watt per vierkante meter is beschikbaar voor het klimaatsysteem. Het aardoppervlak wordt daardoor opgewarmd en zendt infrarode stealmg uit, waarvan de golflengte
en de hoeveelheid wordt bepaald door de temperatuur van het aardoppervlak I n evenwicht zendt de aarde evenveel energie terug i n de vorm van infrarode straling als het ontvangt van de zon: de stralhrgsbalans is in evenwicht.
De droge aardse atmosfeer bestaat voor 99,9% uit stikstof, zuurstof en argon, gassen die
vrijwel transparant zijn voor zowel het zichtbare zonlicht als de infrarode straling van de
aarde. De resterende 0,1% bestaat voornamelijk uit meer-atomige gassen, zoals kooldioxide (CO2), methaan (CH4), ozon (O3), die de infrarode straling van het aardoppervlak absorberen en zelf weer naar alle kanten emitteren. Daarnaast bevat de atmosfeer ook waterdamp die dezelfde infrarood-absorberende eigenschappen heeft. Hoewel deze zogenaamde broehiasgassen slechts een zeer kleine fractie uitmaken van de samenstelling van de
atmosfeer, hebben ze een zeer gr'ote invloed op de stralingsbalans en de energiehuishouding van het klimaatsysteem.
Hun infrarood-absorberend vermogen houdt een deel van de door de aarde uitgezonden
straling vast waardoor de temperatuur toeneemt. Door de temperatuurverhoging neemt de
uitgezonden hoeveelheid infrarode straling toe, totdat de inkomende en uitgaande stralmg
weer i n balans zijn. Zonder waterdamp of broeikasgassen zou de tenrperatuur aan het aardoppervlak zo'n 30 graden lager zijn en ongeschhit voor het leven zoals we dat nu kennen.
Dit gevolg van de aanwezigheid van broeüfasgassen en waterdamp wordt het "natuurlijke
broeikaseffect" genoemd.
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Stralingsforcering
Gemiddeld over de aarde en over langere tijd is de stralirrgsbalans in evenwicht: gemiddeld
zendt de aarde evenveel energie uit in de vorm van infrarode straling als het ontvangt van
de zon. De balans kan echter door natuurlijke of menselijke oorzaken uit evenwicht raken.
Er is dan sprake van "stralingsforcering".
Bijvoorbeeld: een vulkaaneruptie kan grote hoeveelheden stof in de atmosfeer brengen
waardoor mmder zonlicht het aardoppervlak kan bereiken. De verstoort de stralhrgsbalans
en het klimaatsysteem zal reageren totdat de balans is hersteld en er ook mmder mfrarode stralmg wordt uitgezonden. Primah zal dat gebeuren door veriaging van de temperatuur
aan het aardoppervlak, een verschijnsel dat ook hr feite na zware vulkanische erupties
wordt waargenomen.
Door interacties en terugkoppelingen in het complexe klimaatsysteem zal een temperatuuiveriagmg gevolgd worden door aUeriei andere klimaatverschijnselen: minder waterdamp, meer sneeuw en ijs, weUicht mmder bewolking, reacties in de biosfeer. Deze complexiteit maakt het zo moeUijk klimaatvariaties door natuurlijke of menselijke ooizaken te
voorspeUen. Hoe dan ook: klimaatforcering leidt tot klimaatveranderhig.
Natuurlijke en menselijke mvloeden
Het klimaatsysteem is onderhevig aan exteme mvloeden op de stralingsbalans. Hierboven
zagen we een voorbeeld van een natuurlijke strahngsforcering: zware vulkaanerupties kunnen tijdelijk een deel van het zonhcht blokkeren. Een andere natuuriijke stralingsforcering
wordt veroorzaakt door variaties i n de "zonneconstante", de hoeveelheid energie die de
zon uitstraalt of variaties i n de baan en de stand van de aarde rond de zon. Het is bekend
dat deze laatste variaties verantwoordelijk zijn voor de periodieke ijstijden in het aardse klimaat
Smds de industriële revolutie oefent de mens door zijn activiteiten in toenemende mate
invloed uit op zijn omgeving. Die invloed is thans op wereldwijde schaal merkbaar. Zo
oefent de mens nu ook aanmerkelijke stralmgsforcering uit op het klimaatsysteem. De drie
belangrijkste menselijke invloeden op het klimaatsysteem zijn:
(i)
uitstoot van broeikasgassen; door verbranding van fossiele brandstof, door landbouw
en door verkeer en door industriële activiteiten stoot de mens gassen als kooldioxide,
methaan en lachgas uit i n de atmosfeer waardoor de concentratie van die gassen, die
zo'n grote invloed hebben op de aardse strahngsbalans, toeneemt. D i t veroorzaakt
een positieve stralingsforcermg: er komt meer energie beschhfbaar voor het klimaatsysteem waardoor hi eerste instantie de temperatuur zal toenemen. Deze door de
mens veroorzaakte versterking van het natuuriijk broeikaseifect wordt vaak kortweg
aangeduid met "broeikaseffect".
(h) uitstoot van aerosolen; aerosolen zijn kleine druppeltjes en stofdeeltjes die door landbouw en industrie in de atmosfeer worden gebracht en die, evenals vulkanisch stof,
een deel van het zonlicht reflecteren, maar ook invloed kunnen hebben op vormmg
en eigenschappen van wolken. Veel is nog onbekend over de hivloed van aerosolen
maar ze veroorzaken waarschijnlijk een negatieve stralingsforcering; er komt minder
energie beschhcbaar, waardoor de temperatuur zal afnemen en het broeikaseffect
wordt tegengewerkt.
(iii) verandeting van landgebriuk, waardoor de fysieke eigenschap van het aardoppervlak
verandert. Zo zal bijvoorbeeld vervanging van oerwoud door landbouwgrond het
reflecterend vermogen van het land verhogen. Maar ook de ruwheid van het aardoppervlak verandert. De invloed van dergelijke processen kan locaal groot zijn maar is
op wereldschaal nog betrekkelijk gering.
De belangrijkste menselijke invloed op het klimaat wordt veroorzaakt door de nog steeds
snel toenemende concentratie van broeikasgassen: het broeikaseffect De tegenwerkende
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invloed van aerosolen is waarscliijnlijk ook groot, maar veel minder zeker. Bovendien wordt
vei-wacht dat deze invloed de komende decennia zal afnemen. Aerosolen, met name de
door zwaveldioxide veroorzaakte druppeltjes, vormen een ernstig milieuprobleem aan de
oplossing waarvan hard wordt gewerkt.
Het broeikaseffect veroorzaakt een positieve strahngsforcering die in eerste instantie zal leiden tot een toename van de temperatuur maar door aUerlei terugkoppelingen vervolgens
ook tot andere veranderingen in het klimaatsysteem. I n de volgende paragrafen wordt
besproken of we al een door de mens veroorzaakte khmaatverandering kunnen waarnemen
en wat we kuirnen zeggen over de te verwachten klimaatveranderhig in de komende eeuw.
Waargenomen klhnaatverandering
Het klhnaat verandert bij voortduring op aheriei tijdschalen. Op zeer lange tijdschalen
ondergaat de aarde een periodieke afwisseling van ijstijden en interglacialen. Op een tijdschaal van honderden jaren zien we koudere en warmere perioden, zoals de Kleine Ustijd
in Europa. Maar ook op nog kortere tijdschaal varieert het khmaat wereldwijd en nog meer
regionaal. Natuurlijke klimaatforcermg, door veranderingen in de ontvangen zonnestraling
of door vulkanen, veroorzaakt deze variaties. Maar ook zonder enige externe forcering zou
het klimaat variëren. Een zo complex, niet-lmeair, systeem als het klimaatsysteem gedraagt
zich chaotisch en toont spontane variaties. Het is tegen deze achtergr-ond van natuuriijke,
geforceerde en ongeforceerde, klimaatveranderingen, dat we moeten proberen de menselijke invloed van het klimaat te detecteren.
Figuur 2b toont een reconstructie van het verioop van de temperatuur (in feite de afwijking van de temperatuur van het gemiddelde over de periode 1961 - 1990) over het Noor¬
delijk Halfrond. Deze reconstructie is gebaseerd op informatie, afkomstig uit de dhrte van
de boomnngen, de groei van koralen, de samenstehing van ijsboringen en sinds 1860 ook
rechtstreekse metingen met thermometers. De grafiek is beperkt tot het Noordelijk
Halfrond, want werefdwijd zou dh veel moeüijker zijn door gebrek aan gegevens. Figuur 2b
laat zien dat, met aUe onzekerheden, de temperatuur sinds het jaar 1000 langzaam is
gedaald tot ongeveer 1900, waarna een relatief sneUe stijging wordt waargenomen zowel
op het Noordelijk Halfrond als wereldwijd.
Figuur 2a toont een uitvergroting van de laatste 140 jaar. De stijging heeft zich in twee
penoden voftrokken: 1900 - 1940 en 1970 - heden. Deze waarneming wordt ondersteund
door aüeriei andere verschijnselen: afname van de gletscher lengte, afname van de sneeuwbedekking en de dikte van het arctisch zee-ijs, zeespiegelstijghig. Alles bij elkaar geeft dit
een beeld van een warnier wordende wereld gedurende de twintigste eeuw, na een langzame afkoeling sinds het jaar 1000. Figuur 2b suggereert dat die opwanning een tamelijk
uitzonderlijk karakter heeft maar mogen we die dan aan de mens toeschrijven?
Recent is de natuuriijke Whnaatforcering door de zon en door vulkanen gedurende de
twintigste eeuw zo goed mogelijk gereconstrueerd. Voor vulkanische forcering is dat relatief eenvoudig omdat we vrij goed weten welke erupties met welke ki-acht zich hebben
voorgedaan. Voor zonnevariaties is dit al veel moeilijker omdat we pas sinds kort beschikken over rechtstreekse metingen vanuit satelheten. Op basis van deze reconstructies is
gepoogd het temperatuuiverioop gedurende de twintigste eeuw te verklaren. Gebleken is
dat een groot deel van de waargenomen klimaatveranderingen tot 1960 door deze natuurlijke klimaatforcering kan worden verklaard. Gedurende de eerste decennia van de twintigste eeuw nam de vulkanische activiteit af en werd de zon actiever, een combinatie die
leidt tot temperatuurstijging. Daarna zijn zowel de zon als de vulkanen betrekkelijk rustig.
Na 1960 IS de vulkanische activiteit weer aanzienlijk toegenomen, hetgeen zou moeten leiden tot afkoehng.
Desondanks neemt de temperatuur sterk toe. Dat is alleen te verklaren door de invloed van
de mens.
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De conclusie moet dan ook zijn dat de invloed van de mens op het klimaat is aangetoond
en dat een groot deel van de temperatuurtoename sinds 1960 met grote waarschijnlijldieid
aan de mens kan worden toegeschreven.
De komende eeuw
N u is aangetoond dat de mens het klhnaat bemvloedt, hoe zal het klhnaat dan de komende eeuw veranderen? Om deze vraag te beanUvoorden zijn twee instrumenten nodig,
hr de eerste plaats moeten we het gedrag van het complexe hrteractieve klhnaatsysteem
kunnen simuleren. Dat gebeurt met behulp van klimaatmodellen: computermodeUen
gebaseerd op onze kennis van de fysica, de chemie en de biologie van het totafe klimaatsysteem en van de interacties tussen de verschülende componenten. Enerzijds zijn deze
modeUen zeer geavanceerd. Op de gr-ootst beschikbare computer zijn ze m staat om het
huidige klimaat, zeker op de grotere rtiimteschalen, goed te simuleren. Anderzijds hebben
ze nog gr-ote tekortkomingen, omdat we lang niet aUe processen goed Icennen en ook
omdat ze ondanks de snelle computers betrekkelijk gr-ofschalig zijn. Hoe dan ook het is
het enige instrument dat we hebben om het klimaat te simuleren.
In de tweede plaats moeten we weten hoe de uitstoot van broehcasgassen en aerosolen, de
belangrijkste oorzaken van de door de mens veroorzaakte kiimaatveranderirrg, zich in de
komende eeuw zal ontwikkelen. Maar dat hangt af van vrijwel onvoorspelbare factoren
zoals demografische en sociaal-economische ontwikkeling, de opkomst en implementatie
van nieuwe technologieën, en zo voort.
Om de onvoorspelbaarheid van deze factoren te omzeilen, zijn een aantal onderling verschülende maar mtern consistente scenario's ontwikkeld en de bij elk van deze verschillende visies op de toekomst behorende uitstoot van kooldioxide, aerosolen en andere
broeUiasgassen bepaald. Deze berekende uitstootscenario's gaan er van u h dat er geen
exphciet beleid wordt gevoerd om de uitstoot te verminderen.
Met behulp van deze twee instrumenten, klimaatmodeUen en uitstootscenario's, kunnen
projecties worden gerekend van ons toekomstig kfimaat. Eiguur 3 toont een samenvatting
van de op deze wijze verkregen projecties van de toename van de werefdgemiddelde tem-
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peratuur vanaf heden tot het jaar 2100, aannemend dat er geen afspraken worden gemaakt
om de uitstoot te beteugelen.
De projecties hggen allen binnen een brede band, leidend tot een wereldwijd gemiddelde
temperatuurstijging in 2100 tussen 1,4 en 5,8 °C. Hoe de werkelijke temperatuurstijging ook
zal uitpakken, dit is in elk geval een aanzienlijke klhnaatverandering die grote gevolgen kan
hebben voor onze samenleving: voedselproductie, biodiversiteit, verspreiding van ziekten,
een scala van soms positieve, veel vaker negatieve, gevolgen vooral voor de ontwikkelhrgslanden. Uiteraard is niet aUeen de temperatuurstijghrg van belang maar ook aUerlei andere aspecten zoals verandering van neerslag en zeespiegelstijghrg. Zo wordt berekend, op
basis van dezelfde scenario's, dat de zeespiegel wereldwijd tot 2100 tussen 10 en 80 cm zal
stijgen. Vooral de hoge projecties kunnen fatale gevolgen hebben voor talrijke lage delta's
en kustgebieden en voor kleme eilandstaten.
Deze projecties voor de temperatuur- en zeespiegelstijging zijn wereldwijd gemiddeld.
Voor de samenleving zijn locale en regionale klimaatprojecties van veel groter belang. Met
onze huidige kennis van het probleem en onze huidige klimaatmodehen is daarover veel
minder bekend. Verbetering van het begrijpen en voorspellen van het regionale Idhnaat is
een van de uitdagingen van het klimaatonderzoek van de komende tijd.
Onzekerheden
Teiwijl er weinig twijfel bestaat over het feit dat de mens al invloed heeft op het klimaat en
dat de invloed zal toenemen tenzij er effectieve afspraken ter beteugeling van de uitstoot
worden gereahseerd, is er nog grote onzekerheid over de mate waarin het klimaat zal veranderen. Figuur 3 laat dh duidehjk zien. Die onzekerheid is het gevolg, enerzijds van het
feit dat de toekomst van onze samenleving onbekend is en aUeen met een breed scala van
scenario's beschreven kan worden, anderzijds ook van de wetenschappelijke onzekerheden.
Zo bestaat er nog altijd gi'ote onduidelijklreid over de temperatuurtoename die zou optreden bij een verdubbeling van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. De schatthrgen van
deze zogenaamde klimaatgevoeligheid lopen nu al jaren uiteen tussen 1,5 en 4,5°C, ten
gevolge van het feit dat te weinig bekend is over aheriei processen in het klimaatsysteem.
Zo is nog altijd zeer onduidelijk hoe wolken, de hoeveelheid, de hoogte, de optische eigenschappen, zuhen veranderen i n een toekomstig klimaat. Wolken spelen een essentiële rol
in de energiehuishouding van het klimaatsysteem. Maar zelfs al kennen we alle fysische,
chemische en biologische aspecten van het klimaatsysteem in detaU, dan nog kunnen we
voor venasshigen komen te staan. Een complex niet-lineair systeem als het klimaatsysteem
kan onvoorspelbaar reageren en ons voor verrassingen plaatsen. Figuur 3 en alle andere
onzekere schattingen die we hebben over de door de mens veroorzaakte klimaatverandering moeten dan ook vooral gezien worden als risico-inschattingen, als waarschuwingen
voor het feit dat we het klimaat, zo essentieel voor ons bestaan, hr snel tempo en dramatisch aan het veranderen zijn, met mogelijk grote gevolgen voor de samenleving en de
natuur vooral in samenhang met aUe andere grote milieuproblemen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd. Die risico-inschatting, die waarschuwing, zou voldoende reden
moeten zijn om tot effectieve internationale afspraken te komen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.
Tenslotte
Voor veel meer informatie zij verwezen naar het Third Assessment Report van het
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties, dat in 2001
in drie delen zal verschijnen bij Cambridge University Press. Samenvattingen kunnen worden gevonden op de website van het IPCC: http://www.ipcc.ch.

U r r DE VOORDRACHTEN VAN HONDERD JAAR GELEDEN
1899-1900
door
M . J . Bottema

In zijn lezing: "Het vuur en de lucifers" behandelde D r Snijders de moeizame ontwikkelingsgang naar de vehige en gemakkelijk te hanteren vuurmaker: de luctfer.
Vuur heeft in het leven van de mens altijd een wezenlijk deel van zijn bestaan uitgemaakt.
Het vuur was zo belangrijk, dat het naast de aarde, de lucht en het water als element werd
beschouwd. Een denkbeeld van Aristoteles, dat, zo deelde D r Snijders mede, nog tot aan
het einde van de 18e eeuw bleef voortbestaan. Dat veranderde toen Lavoisier de aard van
het verbrandingsproces ontdekte. "Vuur is namelijk ontwikkeling van warmte, die met licht
gepaard gaat....".
Een bijzonder trekje van het 'element' vuur was, dat de mens het zelf kon opwekken. In de
begintijd gebeurde dat door planken tegen elkaar te wrijven, dan wel door rotatie van een
sph in een holletje van een plank.
Een moeizame operatie, vooral als men bedenkt, dat tocht en vocht voortdurend op de
loer lagen om het minuscule vlammetje het leven te benemen. Als ze al niet de geboorte
onmogelijk maakten. Geen wonder, dat men naarstig naar betrouwbare vuurmakers heeft
gezocht
In de lezing wordt daar als voorbeeld de 'bekende Dobereinerlamp' aangehaald. Toen
bekend, maar nu alleen nog in een oude Lexicon te achterhalen. Die lamp bestond uh een
vat met verdund zwavelzuur Daarin een soort duhicrklok waarin een pakketje zink was
opgehangen. Liet men nu de lucht uit die Mok wegstromen, dan kwam het zink i n aanraking met het zuur en ontwikkelde zich waterstof D i t werd vervolgens door een platinaspons geleid, die de waterstof deed ontvlammen. Sloot men veivolgens de ruimte boven
de klok af dan drukte de zich nog ontwikkelende waterstof het zuur van het pakketje zink
in de Mok weg en was het toestel gereed om voor een volgende keer als aansteker te dienen.
Bij de bediening werd wel aairgeraden, niet dhect de platinaspons in de gasstroom te plaatsen, maar eerst het gas een tijdje te laten uitstromen. Er kon zich immers ook knalgas hebben gevormd, waardoor de aansteker uit elkaar zou kunnen barsten.
negentiende eeuw gebmikte men lucifers "waarvan de koppen gedrenM waren hr een
mengsel van suiker en kaliiumchloraat. Dompelde men deze lucifers in geconcentreerd
zwavelzuur, dan volgde de ontbranding." Men had vuur, maar bij de ontbranding spetterde het zwavelzuur wel i n het rond en als je niet oppaste, dan werden je Meren grondig bedorven. Een volgende stap ontwikkeling van de lucifer was de toepassing van fosfor. D i t
brandde heel gemakkelijk "Enorm gemakkelijk zodat zij soms in de zakken der gebruikers
ontploften".
Zo zette de ontwhdceling van de vuurmaker zich door, waarbij telkens oplossingen werden
gevonden, waardoor de nadelen beperkt bleven. Helaas ging dit vaak wel met de introductie van een en ander nadeel gepaard. Bemoedigend was i n ieder geval, dat dit nadeel
Ueiner was, dan het bestreden nadeel. Zo leidde dit iteratieproces rond het midden van de
19e eeuw tot de introductie van de zogenoemde veUigheidslucifer (Sakerhets Tandstickor).
Zo het vuur hcht in de duisternis kan verschaften zo kan het ook inzicht in de aard van de
stof geven. Prof Lorentz wijdde aan dit onderwerp een tweetal lezingen: "De hchtverschijnselen als hulpmiddel bij het onderzoek naar de aard der stof'.
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Als eerste noemde hij de breking van het hcht. Als een lichtstraat van het ene medium op
het andere overgaat heeft er, bij sclruin intreden, een verandering van de voortplantingsrichting van de lichtstraal plaats. Die richtingsveranderrng is afhankelijk van de verhouding
van de dichtheden van die media en hr gelijke mate van de verhouding van de voortplantingssnelheden van het licht in die media. Een daarop afgestemde proef geeft inzicht in
die bepaalde eigenschap van de ondei-zochte stof Een verrassende consequentie van de
afhankelijkheid van de verhouding tussen de voortplantingssnelheden was, dat het tevens
de opfossing van een minimumvraagstuk gaf Stapelt men bijvoorbeeld een reeks glazen
met verschUlende dichtheden op elkaar, dan geeft het pad van de lichtstraal door dat pakket tevens de snelste weg aan om door de stapel heen te komen.
Een tweede eigenschap van het hcht, zo veivolgde Lorentz, is die van de polarisatie. "Door
van gepolariseerd licht gebruik te maken, bespeurt men vele fijne bijzonderheden in den
inwendigen bouw der lichamen, wat van uitgebreide toepassing is geworden bij het onderzoek van glas voor lenzen en van alleriei dierlijke weefsels, zetmeelkoiTcis enz."
Een derde toepassing van het licht is die van de spectraal-analyse. Een analyse, die in het
speurwerk een machtig stuk gereedschap bleek te zijn.
Het het onder meer onderzoek op afstand toe. De ontdekking van helium op de zon - nog
eerder dan op aarde - is daar een klassiek voorbeeld van.
Ter inleiding van zijn voordracht hield Lorentz een korte beschouwing over de voortplanting der hchttrillingen. "Elke triUende beweging nu behoeft een stof waardoor zij zich
voortplant. Zoo ook het licht dat zich voortplant in de ruimte tussen de hemelhchamen
en de aarde, waar men zich een onweegbare middenstof, den aether, onderstelt:...".
In een eerdere lezing (zie inleiding van het jaarboek no. 71: 1982-1983) sprak Lorentz voorzichtig het vennoeden uh, dat verder onderzoek de geaardheid van aether zal onthullen.
Dat zou ook gebeuren en wel in de riclrting van zijn zo'n zeven jaar eerder geuite vermoeden. .
De andere lezingen in het seizoen 1899-1900 waren:
Prof van der Burg: Over het spinnen
Prof van der Burg: Het weven
Dr. Stortenbeker: Over galvanische polarisatie
Dr. van Bemmelen: Over vogelbekdieren
Prof D r Martin: Over gesteenten vonnende organismen

u r r DE VOORDRACHTEN VAN HONDERD JAAR GELEDEN
1900-1901
door
M . J . Bottema

Nieuwe ontdekkingen brengen de kennis omtrent de verschijnselen hr de natuur telkens
e;en stap verder. Het is echter zelden pure winst, want met de ontdekking krijgt men tegelijkertijd een hoeveelheid geheimzinnige verschijnselen meegeleverd'. Dat was bijvoorbeeld
het geval met de in 1896 door Becquerel (1852-1908) ontdekte "zeer bijzondere eigenschappen aan stoflFen waarin het metaal uranium voorkomt". Hoewel er toen (1900) nog
geen verklaring voor al die bijzondere eigenschappen kon worden gepresenteerd, was dat
voor Prof. Dr. Haga (Hoogleeraar aan de Universiteit te Gronmgen) geen beletsel om
"daaraan een opzettelijke beschouwing te wijden".
Men wist, dat de zo vernoemde Becquerel-stralen in geaardheid sterk overeen kwamen met
de kathode- en röntgenstralen. Men kende hun ioniserende vermogen en het vermogen
om door vaste stoffen heen te dringen. Voorts was bekend, dat in een magnetisch veld een
deel van de stralen werd afgebogen en dat een ander deel onbemvloed zijn weg veivolgde.
Men vond ook dat niet alleen uranium verantwoordelijk was voor de straling, maar hoofdzakelijk een andere stof het radium, dat door de Curies, met taaie volhardmg, uit duizende kilos erts werd afgescheiden. Dat radium had een radio-activiteit, die wei 1000 maal
sterker was dan die van zuiver uranium.
Spreker liet vervolgens een paar buisjes rondgaan met een substantie". . . waaivan hij de
vrrj sterke radioactieve eigenschappen aantoonde".
Men kan nu na honderd jaar nog ontsteld zijn over deze ongeweten blootstelling van het
Düignetia-pubhek aan ioniserende straling. Maar men had toen ook niet het flauwste idee
omtrent de aard van de Becquerel-straling. En zeker niet van het gevaar ervan voor de
gezondheid.
Aangezien de blootstelling van korte duur geweest zal zijn, mag men aannemen dat zich
toen geen nadelige gevogen zullen hebben geopenbaard.
Bijzonder uitdagend was wel de vraag hoe die stralen zo spontaan konden ontstaan en
waar dat arbeidsvermogen in die stolfen vandaan kwam. Voor de oplossing van dat vraagstuk " . . . moet men er niet tegen opzien om van sommige oude ideeën een weinigje over
boord te werpen". Spreker vatte dit als volgt samen: "Wij worden er toe gebracht ons los te
maken van het denkbeeld der ondeelbaarheid van atomen en moeten rekening houden
met onderdeelen van atomen". Met welke uitspraak bij verrassend de kem van het fenomeen wist te benaderen. En dat in een tijd, dat het atoommodel nog in voUe ontwikkeling
was.
^
Zolang het verschijnsel van atoomkemreacties nog onbekend was, bleef ook die haast irritante onwetendheid omtrent het wezen van die machtige energiebron van radioactief
matenaal bestaan. Eenzelfde onvoldaanheid het Prof Dr. Julius (Hoogleeraar aan de
Universiteit van Utrecht) blijken aan het begin van zijn voordracht over "den physischen
toestand van de Zon". Hij haalde daarbij de verzuchting van Eaust aan:
So soil ich demi mit smiren Schweiss
Eiieh lehren was ich selbst nicht weiss.
In een poging om de op de zon waargenomen verschijnselen enigszins te vereenvoudigen.
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dan wel te ordenen, wijst hij op het belang van het rekening houden met de bijzondere
steaalbreking in de extreem hete gassen, die de zon omhuUen. Door de afbuiging van het
hcht zouden bepaalde verschijnselen wel eens een iUusie blijken te zijn. Zou dat door
experimenten en aanvuUende waarnemingen worden bevestigd, dan betekende dat in ieder
geval de vervanging van de bestaande theorie door een nieuwere te worden vervangen. Zij
kunnen ook worden aangepast. Dat werd bijvoorbeeld geïllustreerd i n de voordracht van
Dr. De Haas (Leeraar aan de Polytechnische school): "Over de grenzen tusschen de aggr'egatietoestanden".
Reeds voor het begin van de jaartelling kende men de theorie van het bestaan van vier elementen. Te weten de aarde, het water, het vuur en de lucht" met hun kenmerkende eigenschappen van onvergankelijkheid, van niet in elkaar overgaan en alleen in staat zijn zich
te vermengen en te ontmengen". Tlrans (rond 1900) worden daaivan nog drie erkend: de
aarde, het water en de lucht, die in breder verband de drie aggregatietoestanden vertegenwoordigen, namelijk de vaste stof, de vloeistof en het gas. Bij nader onderzoek blijkt echter, zo vervolgt de spreker, dat die gebieden aUerminst scherp van elkaar zijn gescheiden.
Oirder bepaalde omstandigheden (zeer hoge druk, tot wel 20 000 atmosferen toe) kan een
vaste stof zich als vloeistof gedragen, een gedrag, dat ook hi omgekeerde richting valt te
constateren. Op gr'ond daarvan is zelfs al het voorstel gedaan om het verschü tussen vaste
en vloeibare stoflFen af te schaffen "en het aan 't gewone leven overiaten of wij die vast of
vloeibaar zuüen noemen",
Vroeger, meer dan thans, werden de voordrachten opgefuisterd door proeven. Men
schroomde daarbij niet om heel ver te gaan met die experimenten. In extremis vond dat
plaats bij de voordracht van Dr, Doijer Jzn, (Leeraar aan de R H , Burgerschool te Utrecht)
"Over Aluminium als middel ter verkrijging van hooge temperaturen". Wat daar toen plaatsvond, wordt zo levendig in het verslag van de lezing verteld, dat het waard is om die iirleiding in zijn geheel over te nemen:
"De groote zaal van 'Diligentia' was daartoe zeer eigenaardig in een smidse veranderd. Op
een lossen vloer van bakstenen, met zand bestrooid, was een oven opgebouwd, waarin
straks temperaturen van 3000 zouden ontwikkeld worden, vurige vlammen en rookzuüen
hoog zouden opschieten, vonken opspatten en het metaal als vloeistof uitstromen. Tangen
en voorhamers stonden gereed, die straks door den smid-amanuensis met groote bedrevenheid zouden worden gehanteerd. Kortom, wanneer in het felst van de proeven, iemand,
onbewust van hetgeen hier voorviel, de zaal was binnengekomen, zou hij zijn oogen nauwelijks hebben kunnen gelooven. 't Had wel iets van een middeleeuwsche werkplaats van
alchimisten,"
Het ging daarbij om een demonstratie van het zogenoemde themiiet, het in 1894 door Dr,
Goldschmidt gevonden mengsel van aluminium en ijzeroxyde, waaivan de reactie hoge
temperaturen teweeg brengt.
Nog een voorbeeld van opzienbarende demonshaties werd door Prof Enthoven
(Hoogleeraar aan de Universiteh te Leiden) gegeven m zijn voordracht over de "Hoogere
hersenvenichtingen", l n zijn voordracht maakte liij gewag van het verschijnsel, dat bij een
schrikreactie reflexbewegmgen geheel of gedeeltelijk konden worden onderdrukt, "Een
bekende proef door spreker herhaald, is die met de kip. Springlevend, al kakelend met
groot onmisbaar, werd het dier op tafel gezet, door spreker plotseling aangegrepen en op
den rug gelegd. Zij was totaal bewegingsloos".
Andere voordrachten in het seizoen 1900-1901 waren:
Prof Dr, Nijland: Zonneëchps van M e i 1900 in Amerika
Dr, Hoitsema: Muntmetalen
Dr. Vosmaer: Malaria (1 en ïï)
Ingenieur Gritters: Electrische trekkracht,
(titels bekort)
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Wat in liet lange bestaan van DILIGENTIA nog niet eerder was voorgekomen, was, dat de
voordraeht in een andere taal dan het Nederlands werd gehouden. Dat betrof hier een
lezing in het Duits, gehouden door Prof Dr. Ziehen (Hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit
te Utrecht) over "De speciale werkzaamheid van de groote hersenen".
Mede gelet op de ingewikkeldheid van het onderwerp, vond men het wel een gewaagde
onderneming.
"Eerst klonk het wat vreemd, maar dankzij de inspanning, die de spreker zich blijkbaar gaf,
om zich duidelijk verstaanbaar te maken, kon men hem uitstekend volgen".
De verdieping van de kennis omtrent de eigenlijke functie van de hersenen is een mooi
voorbeeld van stapsgewijze ontwikkehng.
Tot in het laatst van de IS*: eeuw dacht men het hart de zetel van het leven en van de warm¬
teontwikkeling De hersenen - een soort van vloeistof afscheidenden klieren - werkten
daarbij als afkoelingsorgaan als regulator van de haitwerkmg.
In de eerste helft van de 19^ eeuw ontdekte men, dat de hersenen samengesteld waren uit
ceUen en zenuwvezefs. Hoe dat allemaal werkte was weer een andere vraag. In de jaren
rond 1870"... is men tot de erkentenis gekomen, dat de hersenen niet in al hunne onderdeelen gelijkwaardig zijn, maar zeer verschillende werkzaamheden verrichten."
Men had dit hoofdzakelijk gevonden door bepaalde delen van de hersenen uit te schakelen en dan te kijken wat er niet meer werkte.
Vroeger meende men verder, dat gecomphceerde voorsteflingen op een bepaalde plaats in
de hersenen zetelden ". . . en zocht men den zetel van den ziel nu eens hier, dan weer
daar, zodat die arme ziei geen rust had en van de eene plaats naar de andere werd opgejaagd."
Was dit, zoals reeds gezegd, een sprekend voorbeeld van stapsgewijze, doelgerichte ontwikkeling van de kennis omtrent de werking van de hersenen, het volgende, voorgedragen
door Dr. De Haas (Leeraar aan de Polytechnische School) onder de titel "De sprekende
hchtboog", is weer een voorbeeld, waarbij de natuur zelf een verschijnsel komt aanbieden.
Zo expenmenteerde i n 1897 de natuurkundige Simon, in het Laboratorium van Prof
Wiedemann (1826-1899), te Eriangen met een elektrische hchtboog. Het viel hem op dat
die hchtboog af en toe vreemde geluiden deed horen. I n zijn speuren naar de oorzaak van
dit verschijnsel kwam hij er achter, dat het optrad telkens wanneer hr een naburig vertrek
een inducheklos werkte. Aangezien het fenomeen inductie ahang bekend was, was de oorzaak van deze raadselachtige beïnvloeding toen al geen probleem meer.
Simon borduurde voort op deze ontdekking door de inductieklos door een microfoon te
veiYangen en via een seleniumcel de variaties in de sterkte van de lichtboog i n geluid
(spraak) om te zetten. H i j voorzag de mogelijkheid "om sprekende lichtstralen op groote
afstanden over te brengen".
Een bezwaar zou nog wel zijn, dat men daarbij sterk van de atmosferische toestand afhankelijk zou zijn.
Jaren later, m 1985, op een open dag van de Maatschappij Dhigentia, werd dit beginsel
nog eens door de heer Lignac gedemonstreerd. En wel met een fietslampje en fotodiode.
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Tot leiders verrassing kon hiermede zelfs muziek gaaf worden overgedragen.
Een brandende kaars en een bloem hr een glas water, waren de inleidende attributen van
Prof Dr. HoUeman (Hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen) voor zijn lezing
"Over het onderzoek van gassen, vroeger en thans".
Die brandende kaars raakt op en die bloem voedt zich met water en moet dus ook geheel
uit water zijn opgebouwd. Met deze door de waarneming gestaafde uitspraken, legt men
tegelijkertijd het moeüijke punt van de waarnemmg van gassen bloot. Ze zijn vaak onzichtbaar en als ze dan ook nog reukloos zijn, dan worden ze al heel gemakkelijk Vergeten'. Die
leemte in de kennis van gassen duurde tot wel aan het begin van de 19e eeuw. Daarvoor
kende men wel de dampkiingslucht, die men meteen maar, naast de aarde, het water en
het vuur, tot de elementen rekende.
Zonder het vuur erkent men dat nu ook nog als 'elementen', waarbij men er dan de aggregatietoestanden vaste stof, vloeistof en gas men mee bedoelt.
Een gi'ote moeilijkheid bij het onderzoek van gassen was, dat men het i n een geheel
omsloten iiiimte moest bewaren en laten gebeuren.
Een belangrijke stap voorwaarts was het ter beschikking komen van instr-umenten, waarbij
opslag- en reactievaten van elkaar werden gescheiden.
Bij een onder-zoek als het geschetste kan men desgewenst alle zintuigen te baat nemen om
gegevens te verzamelen. In de astronomie is men - afgezien van meteorieten en maanmateriaal - geheel aangewezen op de analyse van het hcht, dat ons uh de wereldruimte wordt
toegestraald. Dat licht maakt de hemellichamen zichtbaar en vertelt via de specttaalanalyse welke scheikundige elementen in het gedhig zijn. Daarbij heeft zich vervolgens het
dopplerverschijnsel gevoegd, dat inlichtingen verschaft over de radiale snelheid van de
astronomische objecten. Prof D r Kapteijn (hoogleeraar aan de rijksuniversiteh te
Groningen) hield een voordracht: "Over het principe van Doppler . . . dat op 't oogenblik
de gemoederen der astronomen zeer bezig houdt en dat in de naaste toekomst meer en
meer op den voorgrond zal treden".
Doppler (1803-1853) kwam in 1842 tot zijn steüing. Voor het experimentele bewijs beriep
hij zich op de kleur van dubbelsterren. D h werd door Buys Ballot (1817-1890) een onvoldoende verificatie geacht. De tintveranderingen zouden zo gering zijn, dat deze zich aan
de waarneming moesten onttrekken. Ondertussen zocht hij zelf naar een experimenteel
bewijs voor het deel van de stelling dat de geluidsgolven betrof "Met medewerking van de
spoorwegdhectie liet Irij een locomotief met een wagen loopen tusschen Utrecht en
Maarsen en plaatste op de wagen eenige muzikanten, aUen met hetzelfde blaasrnstnmient,
waarmede dezelfde toon werd voortgebracht. Beurtelings bhezen de mannen langs den
weg en de mannen op den wagen bij het voorbijrijden". Zoals was te veiwachten, kon men
de verschülen i n toonhoogte duidelijk waarnemen. Men zal het ongetwijfeld niet bij deze
subjectieve waarneming hebben gelaten, maar tevens de frequenties hebben gemeten. Het
verslag meldt d h echter niet.
De toetsing van de verwachte beïnvloedmg van de lichttrihingen kwam via de analyse van
spectogrammen van dubbelsterren. En wel bij het nameten van verschülende spectraallijnen waarbij duidelijke, periodiek optredende, verschuivingen van de spectraallijnen waren
te zien en ook waren op te nieten . . .
Andere voordrachten in het seizoen 1901-1902 waren:
Prof Dr. Martin: Versteningen
Dr. Lam: Voedingswaarde van enige voedingsmiddelen
Prof Dr. Lorentz: Warmtevoortplanthig
Prof Dr. Nijland: Voor zes minuten naar Indië
(titels bekort)

