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VERSLAG VAN D E KONINHJJKE M A A K C H A P P I J
VOOR NATUURKUNDE DUIGENTIA
over het seizoen 2001-2002

De lezingen werden het afgelopen jaar wederom goed bezocht; tenmmste 100 leden vulden de zaal van Diligentia. Het bestuur mocht van verschillende kanten horen dat er veel
waardering bestond voor de uitgezochte ondei-werpen en de sprekers. Er was zeer veel
belangstelhng om de excursie op 21 november 2001 naar ESTEC in Noordwijk bij te
wonen. Daar werd inzicht gegeven in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van het
space station en konden testfaciliteiten worden bezocht. Daar er die middag niet meer dan
50 leden konden deelnemen, moesten wij velen teleurstellen. In november 2002 zal deze
excursie worden herhaald.
Het aantal leden van Dihgentia is iets gedaald tot ongeveer 400. Dit baart het bestuur zorgen WIJ zouden het op prijsstehen indien de huidige leden zich zouden inspannen om
met name jongeren te bewegen hd van de Maatschappij te worden. Om de toekomst van
onze veremgmg veilig te stellen is het absoluut noodzakelijk dat er ledenaanwas plaats
vindt. Het bestuur zal zeh ook plannen ontwikkelen om dit te bereiken.
De financiële positie van de Maatschappij is onveranderd gebleven. De contributie werd
besteed aan het convoceren van de lezingen, de onkosten van de lezingen en als grootste
post het uitgeven en verzenden van het jaarboek De kosten verbonden aan de eigendom
yan het gebouw, evenals definancieringslasten,komen volgens het huidige eifpachtcontiact met de Stichting Kunstkring Diligentia, geheel ten laste van deze stichting
BIJ de aanvang van het nieuwe seizoen was het jaarboek wederom klaar en werd per post
aan de leden toegezonden. Daar dit mede door de hulp van onze uitgever Vis bijzonder
soepel verhep, zuUen wij doorgaan met het per post versturen van het jaarboek
Het bestuur heeft in het verslagjaar drie keer formeel vergaderd; daamaast was er zéér vaak
onderling contact per E-mail en telefoon. De gewone ledenvergadering heeft plaatsgevonden op 26 maart 2001 en een buitengewone ledenvergadering, in verband met de overdracht van het eigendom van het gebouw, het opstalrecht, op 3 juli 2001 [zie hieronder].
h M.X Bottema is in het afgelopen jaar ovededen. Hij was van 1975 tot 1988 bestuurslid en
van 1980 tot 1982 en van 1984 tot 1986 voorzitter van de Maatschappij. De laatste jaren
verzorgde hij voor het jaarboek een hoofdstuk met samenvattingen van bijdragen uit eerdere jaarboeken, onder de titel "Uit de voordrachten van honderd jaar geleden" Uit het
jaarboek Nieuwe Reeks No 65 (1987) hebben wij daarom in dit jaarboek een interessante
bijdrage van hem getiteld "Diligentia, enkele wetenswaardigheden" overgenomen.
De Kunstkring Diligentia, die erfpachter is van het gebouw en de grond, heeft de plannen
voor de renovatie van het gebouw afgerond. De gemeente Den Haag heeft deze plannen
aanvaard en een bedrag van 20 miljoen gulden hieivoor ter beschikking gesteld Een voorwaarde hiertoe was echter, dat de gemeente meer zeggenschap over het gebouw zou hijgen, teiwijl van de kant van de Maatschappij werd bedongen, dat de rechten van gratis
gebruik van het gebouw, voor het houden van lezingen en andere activiteiten, zoals opgenomen in de erfpachtovereenkomst met de Kunstkimg, behouden zouden blijven
Aanvankelijk werd het plan uitgewerkt, dat de gemeente het opstalrecht zou verkiijgen en
de maatschappij eigenaar van de grond zou blijven. Van de zijde van de gemeente was
namelijk schriftelijk bencht ontvangen, dat er tegen het vestigen van het opstalrecht geen

bezwaar zou bestaan. Onze voorkeur ging liiernaar uit, omdat hierbij kon worden bedongen dat onze rechten, zoals hierboven samengevat, daarmee een onverbrekelijk geheel
zouden vormen. Verder zou de Maatschappij worden bevrijd van alle schulden, zoals hypotheken en enkele andere Ideine posten. Het notariskantoor Houthoff Buruma werd daarop
verzocht een ontwerp overeenkomst te maken. In de ledenvergadering van 3 juh 2001 werd
dit uitgebreid toegelicht en na stemming [22 stemmen voor en 1 stem tegenj werd het
bestuur gemachtigd deze overeenkomst met de gemeente te sluiten. De gemeente is hierop echter teruggekomen en stelde als voorwaarde voor het toekennen van de gelden voor
de renovatie de eis het volle eigendom van het pand te verkrijgen.
Het bestuur reahseerde zich, dat er voor de Maatschappij en de Kunstkrmg Diligentia
alleen een toekomst zou zijn, als de renovatie zou worden doorgezet. De Kunstkiing zou
gezien de staat van het toneel, de verouderde installaties, de brandgevaariijklieid, en het
niet kunnen voldoen aan de ARBO wetgeving, in de naaste toekomst niet meer tot een sluitende exploitatie kunnen komen. In dat geval zou de Maatschappij dan weer zelf het voUe
eigendom van het gebouw krijgen, met de daaraan verbonden lasten, zoals de betahng van
rente en aflossingen op haar schulden. In de eifpachtovereenkomst waren al deze lasten
namelijk overgedragen aan de Kunstkring. Met de gemeente werd opnieuw uitgebreid overleg gevoerd over de eigendomsoverdracht van het gebouw en de grond. Hierbij is door ons
de voorwaarde gesteld dat in de akte wordt opgenomen al die bepalingen welke garanderen het ongestoord voortzetten van alle activiteiten van de Maatschappij, zoals het gratis
gebmik van de zaal en ahes wat daarmede verband houdt en de waarborgen voor
Maatschappij dat zij ontslagen wordt van alle schulden die betrekking hebben op het
gebouw. Hiertoe werd door bovengenoemd notariskantoor een z.g. raamovereenkomst
opgesteld en deze overeenkomst zal tijdens de ledenvergadering van 2002 ter goedkeuring
worden voorgelegd.
Het bestuur

D E KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR NATUURKUNDE 'DILIGENTIA'
Vereniging en gebouw
In september 1793 werd in Den Haag het Gezelschap ter beoefening der proef-ondemndehjke wijsbegeerte opgericht. Dit gezelschap had ten doel de leden door middel i
vooidiachten en demonstraties op de hoogte te brengen van de nieuwste vorderingen van
de natuuiwetenschappen m de ruimste zin des woords. In die tijd was het begiip natuuiSee kundeTo,
t^gf"*°°'-dig en omvatte vakgebieden als fcheikunde,
ge ee kunde, bio ogie, steixenkunde en aardrijkskunde. Vanaf de oprichting heeft
Düigent a verschülende activiteiten ontplooid. Er werden voordrachten gehouden en
demonstraties van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de Natuurkunde gegeven
Bovendien beschikte de Maatschappij toen over een bibhotheek, een verzameling va r
natuuiwetenschajopehjke instrumenten en een "Kabinet van Natuuriijke Historiën» met oa
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 lokaliteit moest worden omgezien Men vergaderde enige tijd in de zalen van de Nieuwe Doelen (waar thans het Haags Historisch
Museum is gevestigd), maar omdat de huur hoog was, besloot het bestuur in 1804 tot aanschaf van een eigen gebouw, "een huis in het Lange Voorhout Wijk I no. 269, met er benevens nog een huis en eene stallinge en koetshuis, in de Hooge Nieuwstraat" voor de

STsX;JSr'

"*

™*

In 1805, na de eerste vergadering in het nieuwe gebouw, werd door het bestuur een nieu^ n s n r e n W n p L Ï ^"^f-^^Smg vooi^esteld: Maatschappij voor natuur- en letterkunde, ten
zinspieuk voeiende: Dihgentia m Den Hage.

De natuurkundige vereniging heeft zijn naam gegeven aan het gebouw, dat bij vele
S i L r
-nr
en kleinkunst. Het oorspronS Wh H
.Diligentia"van de Maatschappij, omgeven door een krans van klimop- en
lauiieibladeren is nog steeds aanwezig in de gevel van het gebouw hi 1859 werd de naam
veranderd in Maatschappij voor Natiutrlutade. In 1953 werd, ter gelegenheid van het 160S e ' S / r
f
'^^PPy''
P'-^dicaat Kotmim verLgen. Toen werS tevens
aan de Maatschappij de zilveren penning van bijzondere verdiensten van de Gemeente 's
Giavenhage toegekend als blijk van grote waardering voor het vele en belangrijke werk op
m Z t v S ^ t
'
'''"^ ™
Maatschappij in d'e ioojaande
Culturele actinteiten
De Maatschappij heeft gedurende vele jaren culturele activiteiten georganiseerd. Reeds in
iucht foenin
T"'"''"
" " ^ ^ ^ ' ^ «^^'^it^t^" «^"^en een grote
vlucht toen m 1821 het nieuwe genootschap Concert in Düigentia werd opgericht Dit
hl 82fv^^-d ° ' ' ^ r f ' T t
'""'T'^'^
™^ '''' groot succes, zodat reeds
m 1823 weid besloten tot een grootscheepse verbouwhig van het gebouw Een tweede verbouwing vond plaats m 1853. Bij deze laatste verbouwing ontstond de h u i d i g e " z a a
die nog steeds bekend staat om zijn uitstekende akoestiek
exploitatte van het gebouw, wat betreft de organisatie van muziek, kleinkuns en andere uitvoeringen, door de Maatschappij overgedragen aan de Sticlttins
'/'^'^^"'S
1993 het gebouw, waaivan de Maatschappif
nog steeds eigenaar is, ten dele gerenoveerd.

tnT.r''^,^^
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Band met het Koninklijk Huis
De band tussen het Koihnidijlc Huis en de Koihnklijke Maatschappij voor Natuurkunde
kent een jarenlange traditie. Sedert Koning Willem I hebben alle regerende vorsten en vorstinnen de ftmctie van beschermheer, resp. beschermvrouwe, aanvaard en vele prinsen en
prinsessen zijn erehd geweest. Tn 1843 vierde de Maatschappij zijn vijftig-jarig bestaan m
aanwezigheid van Koning Willem I I en de Prins van Oranje. In 1859 aanvaardde Konmg
Wülem i n het beschermheerschap van de Maatschappij. Vanaf 1913 tot 1934 woonde
Koningin Emma verschiüende keren een lezing bij en vanaf 1936 trad Konmgin
Wilhelmma op als beschermvrouwe. Koningin Juhana aanvaardde in 1949 deze functie en
in 1956 werd Prinses Beatrix erehd van Düigentia. hi 1980 werd H.M. Koningin Beatrix
beschermvrouwe en momenteel zijn Z.KH. Prins Bernhard en Z K H . Prins Claus ereleden
van de Maatschappij.
.
In 1993 werd het 200-jarig bestaan van de Maatschappij gevierd in aanwezigheid van H.M.
Koningin Beatrix.
Huidige activiteiten van de Koninklijke Maatschappij voor Nahiurkunde
De Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde organiseert jaarlijks, in de periode september tot april, 12 lezingen en een excursie,. De lezingen, die worden gehouden op maandagavond in de grote zaal, 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 onderoerpen wordt als vanouds gestreefd naar een breed spectrum van natuuiwetenschappelijke
thema's De natuurkunde m de modeme zin des woords komt vier maal per jaar aan bod,
over onderoerpen uit de scheikunde, biologie, en geneeskunde worden per vakgebied twee
lezingen gehouden. Sterrenkunde en geologie zijn elk met één lezing per jaar vertegenwoordigd. Het niveau van de lezingen is vergelijkbaar met dat van artüielen m het tijdschrift
"Scientffic American". Onderwerpen en sprekers worden in het begin van het voorjaar door
het Bestuur, dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van genoemde vakgebieden, geselecteerd. De leden en belangsteUenden, die uit Den Haag en wijde omgeving (Leiden,
Delft, etc.) komen, kunnen suggesties voor ondewerpen en sprekers opgeven aan het
bestuur
^
,
^
Het lidmaatschap van de Maatschappij bedraagt € 22,50 (12 lezingen voor 2 personen);
het bijwonen van een lezing door niet-leden kost € 2,50. Schoheren en studenten betalen
voor het lidmaatschap € 5,—. De leden krijgen aan het begin van het seizoen het jaarprogramma met korte samenvattingen van de lezingen toegestuurd. Na afloop van het jaar
ontvangen zij het jaarboek met de volledige tekst van de lezingen.
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ANTARES: E E N DETECTOR VOOR K O S M I S C H E NEUTRINO'S
door
Prof. dr J.J. Engelen 1
Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge-energiefysica
Kosmische Stralen
Sinds het begin van de vorige eeuw is het bekend dat de aarde voortdurend bestookt wordt
door kosmische stralen. Het feit dat deze ioniserende, diep doordrmgende straling ons uit
de ruimte bereikt werd tussen 1911 en 1913 vastegesteld door Victor Hess, die waarnemingen van de ontladingssnelheid van een electroscoop deed als functie van de hoogte, in een
luchtbaUon! Hess deed deze waarnemmgen tot op hoogtes van meer dan 15000 voet en
toonde aan dat de electroscoop niet onöaadde als gevolg van radioactieve strahng die van
de aarde afkomstig was, de aanvankelijke hypothese. Het is in dit verband interessant om
op te merken dat een middelbare-schooUeraar uit het Limburgse Valkenburg, Theodor
Wulf, rond diezelfde tijd - in feite iets eerder - bezig was met een systematisch onderzoek
naar de oorzaak van 'spontane' onüading van electroscopen en ook op het idee was gekomen metingen op grote hoogte te doen. In het vooijaar van 1910 beklom hij de Eififeltoren
in Parijs en deed zijn metingen: ook op een hoogte van enkele honderden meters ontlaadde de electroscoop spontaan en aardse radioactiviteit kon als oorzaak worden uitgesloten. Voor de ontdekking van kosmische stralmg kreeg Hess later de Nobelpiijs...
Subatomaire Deeltjes
We weten nu dat kosmische stralen in feite luets anders zijn dan bekende deeltjes, zoals
protonen, a-deeltjes, etc. Deze primaire kosmische stralen kunnen interageren met de
atoomkernen in onze atmosfeer en zo aanleiding geven tot de productie van alleriei secundaire (elementaire) deeltjes. Een aantal elementahe deeltjes (bijv. het positron, het muon,
het K meson, het n meson) is voor het eerst waargenomen in kosmische stralen, voordat
deeltjesversnellers ons in staat stelden ze in het laboratorium te maken.
In Figuur 1 is weergegeven het 'aU paiticle' energiespectrum van primahe kosmische stralen zoals dat tot op heden gemeten is. Wat opvalt is dat er energieën voorkomen met waarden tot 1020 eV2 of hoger! Dit zijn energieën die zeer tot de verbeelding spreken. In de
expenmentele hoge-energiefysica, die zich met de studie van elementahe deeltjes en hun
wisselwerkingen bezighoudt, is de maximale energie tot welke protonen kumien worden
versneld momenteel 1 TeV (10^2 eV). Deze energie wordt gehaald bij Fermüab (in de buurt
van Chicago, USA). In 2006 zal CERN (het Europese versnellercentaim bij Genève) de
Large Hadron Colhder in bedrijf nemen, die protonen kan versneUen tot 7 TeV en loodkemen tot een energie ongeveer 82 (de electrische lading van de kern) keer zo hoog. Maar
ook deze waarden komen niet in de buurt van de hoogste energieën waargenomen bij kosmische stralen. Aard en oorsprong van de kosmische stralen zoals weergegeven in Figuur
1 zijn niet goed bekend. Wat hun aard betreft: 'uiteraard' bestaan ze uit (elementaire) deeltjes zoals we die kennen: protonen, fotonen, atoomkernen, etc. Hun oorsprong kan tweeër-
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lei zijn: ze Icunnen het gevolg zijn van kosmische, bijvoorbeeld astrofysische, versnellingsmechanismen of ze kunnen zijn ontstaan bij het veml van zeer zvi^are, vooralsnog onbekende, elementaire deeltjes. De eerste mogelijkheid is zeer interessant voor de astrofysica:
een beter begrip en betere kennis van spectra zoals in Figuur 1, eventueel gerelateerd aan
bekende of nog niet bekende puntbronnen, zoals bijvoorbeeld Gamma Ray Bursts (GRB),
kan licht werpen op de mechanismes die ten grondslag hggen aan dergelijke, in wezen nog
onbegrepen fenomenen. De tweede mogelijkheid is van gi'oot belang voor de elementairedeeltjesfysica. Zoals gezegd is de huidige technologie ontoereikend om hogere energieën
dan van de orde van 10'3 eV te halen en het is moeilijk voor te snellen dat toekomstige
technologische ontwikkelingen de mogelijkheid zullen bieden meer dan een factor 10
hoger te komen. Volstrekt ondenkbaar is het dat ooit energieën zo hoog als lO^" eV
gehaald kunnen worden. Toch zijn dit voor defysicavan elementaire deeltjes en hun wisselwerkingen relevante energieën. Zoals bij een energie van ongeveer 100 GeV (10" eV) de
sterkte van electromagnetische en zwakke wisselwerkingen even groot wordt, bestaat het
vermoeden dat bij een energie van van de orde van grootte van 10'^ GeV (lO^^ eV) ook de
sterke wisselwerkingen met de electromagnetische en zwakke 'unificeren' en verder - nog
speculatiever - dat bij een energie van lO'^ GeV (1028 eV) ook de zwaartekracht zich erbij
voegt. We zuhen hier niet ingaan op gedetaiUeerde speculaties, we merken alleen op dat
bij deze extrapolaties, vanaf het bekende domein (100 GeV) naar steeds hogere energieën
de ontdekking van nog een aantal nieuwe elementaire deeltjes vei"wacht wordt. De zwaarste van deze deeltjes zuUen niet met versneUers gemaakt kunnen worden. Als ze bestaan
hebben ze kort na de Big Bang een rol gespeeld. Misschien hebben ze hun sporen nagelaten als 'topologische defecten' na de relevante fase-overgang in het zeer vroege heelal en
zijn de hoog-energetische deeltjes afkomstig van het 'veival' van deze defecten tot op
heden te detecteren.
Kosmische Microgolfachtergrond
Voor zover we weten bestaan de meest voorkomende kosmische stralen die ons uit de
ruimte bereiken uit protonen. Het is echter moeüijk voor te steUen dat de hoogst energetische deeltjes die in Figuur 1 voorkomen overeenkomen met protonen. Het is bekend dat
het heelal gevuld is met electromagnetische straling, de 'Cosmic Microwave Background'
(CMB), waaivan het spectrum precies overeenkomt met dat uitgezonden door een zwart
lichaam ('black body') met een temperatuur van 2,7 K Met behulp van de constante van
Boltzmann komt hiermee typisch een energie van /cr=2,35 10"'' eV overeen. De totale ener-

Diligentia

23

gie in liet zwaartepuntsysteem van proton en foton is dan, bij een frontale botsing, gelijk
aan 1.5 10-2
£
energie van het proton is (in eV). De gemiddelde energie van de
'black body' fotonen is in feite enkele malen kT en het spectrum strekt zich uit tot vele
malen kT. Vanaf een totale energie van 1100 MeV begmnen de protonen sterk te verstrooien aan de CMB en worden pionen geproduceerd (py-^p}^ waarbij de protonen energie vediezen. Het belangrijke punt hier is dat de ruimte vanaf deze energie intransparant
wordt voor protonen. Berekeningen leren dat protonen met een energie gi-oter dan 5 x 1019
eV binnen een afstand van 50 Mpc (1 Mpc^IO^ parsec; 1 parsec is ongeveer 3 lichtjaar)
geabsorbeerd worden. Ook fotonen worden geabsorbeerd door de fotonen van de CMB,
via electron-positron paaiproductie: e-e+. Binnen een afstand van 50 Mpc kennen we echter geen bronnen die in aanmerking komen voor de emissie van de ultra-hoge energieën
zichtbaar in het spectiimi van Figuur 1. Van alle deeltjes die mogelijk in primaire kosmische stralen voorkomen hebben neutrino's het grootste doordringend vennogen: ze zijn
ongevoelig voor de CMB. Omdat ze bovendien electrisch neutraal zijn worden ze niet afgebogen door (inter-galactische) magneetvelden en blijven dus naar hun bron wijzen.
Waarnemingen aan kosmische neutiino's zijn van groot belang om de oorsprong van kosmische stralen en hun energiespectium te doorgronden. Hoog-energetische neutrino's
afkomstig van een puntbron - zoals een GRB - zouden duiden op de aanwezigheid van
Jt mesonen (die kort leven en veiYallen naar een neutrino en een muon), hetgeen weer
betekent dat hoge-energieprocessen zoals een rol spelen in de dynamica van de puntbron:
een dergelijke waarneming alleen al zou een majeure ontdekking zijn. De eventuele waarneming van een isotrope verdeling van hoog-energetische neutrino's zou kunnen duiden
op de aanwezigheid van zware, veivallende deeltjes zoals hierboven aangegeven.
De detecde van neutrino's
Neutrino's reageren vrijwel niet met materie of straling; juist die eigenschap maakt ze bij
uitstek gesclukt als boodschappers uit het diepe heelal. Diezelfde eigenschap maakt hun
detectie, die juist wisselwerking met een detector vereist, uiterst moeilijk Het is daarom
nodig een massieve detector te kiezen. (Om de gedachte te bepalen: de werkzame doorsnede van neutrino-proton verstrooiing is van de orde van grootte van 10-37 cm2 voor een
neutrino met een energie van 10 GeV De werkzame doorsnede neemt lineah toe met de
energie tot een energie van ongeveer 50 TeV en begint dan af te vlakken.)
De reactie die van belang is voor neutrino-detectie is de volgende¬
waar staat voor proton of neutron en X voor reactieproducten van relatief lage energie
die we niet nader specificeren en p voor een muon. Een muon is een geladen deeltje.
Als onze detector bestaat uit water dan zendt het muon licht uit: de zogenaamde
Cerenkov-straling. Dit licht is karakteristiek voor geladen deeltjes die zich door een medium bewegen met een snelheid groter dan de lichtsnelheid in dat medium. Die laatste is
gelijk aan c/;i, waar c de lichtsnelheid (in vacuum) en n de brekingsindex van het medium.
Het licht wordt uitgezonden onder een hoek 0 met de bewegingsrichting van het deeltje,
zó dat, waar v de snelheid van het deeltje is. De muonen waarin we geïnteresseerd zijn
bewegen vrijwel met de lichtsnelheid, de brekingsindex van water is 1,33 en de hoek waaronder het licht wordt uitgezonden is dus 41». Een iUustratie wordt gegeven in Figuur 2. In
deze figuur zijn ook symbolisch aangegeven de detectoren voor registratie van het
Cerenkov-licht, waarop we later in meer detaü zuUen temgkomen.
De energie die het muon veriiest door het uitzenden van Cerenkov-straling is erg gering.
Groter is het energieverhes door ionisatie, enkele honderden MeV's per meter Voor muonen waaivan de dracht kan worden gemeten - muonen die gemaakt worden en stoppen
in het gevoelige volume van de detector - is het dus mogelijk de energie te meten. (In de
praktijk, waarover later meer, komt dit neer op muonen met een energie tot ongeveer 100
GeV) Voor hogere energie, laten we zeggen hoger dan I TeV, treedt ook energieverhes op
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Figuur 2. Door neutrino-inleractie outstaar muon beweegt zoals aangegeven door het water.
Het Cerenliov-Ucin wordt onder een lioelc 6 (zie tekst) met de ricltting van liet muon uitgezonden en vormt het oppetvlak van een kegel met halve tophoek 6. Zie tekst voor verdere uitleg.
door Bremsstrahlung (muon+kern geeft muon+kern+fijton) en paar-creatie (muon+kern
geeft muon+kem+electron+positron), processen die weer aanleiding geven tot 'sproeiers'
van electronen en positronen, die op hun beuit weer Cerenkov-hcht
uitzenden: de intensiteit van dit ücht is een maat voor de energie van het muon.
Een praktische detector
Het omzetten van bovenstaande ideeën in een praktische detector vereist nog eihge stappen. Veel R&D werk heeft geleid tot een aantal initiatieven. Twee eivan zijn in een vergevorderd stadium van realisering. Allereerst het Amanda-project^ op de Zuidpool, dat al eerste metingen heeft verricht, en vervolgens het Antares-project in de Middellandse Zee,
waarop we ons hier zullen concentreren.
Het idee is om een groot volume water, 1 x 1 x 1 km, uit te rusten met fotomultiplicatorbuizen (zeer gevoehge lichtdetectoren) om het Cerenkov-licht te detecteren dat door de
geproduceerde muonen wordt uitgezonden. Dit is een enonne onderneming en het is verstandig iets kleiner te beginnen en de imtiële Antares-detector zal daarom een 'gevoelig
volume' hebben van 0.1 km^ x 300 m. Het is niet goed mogelijk een zo volumineuze
opstellmg in een laboratorium te reahseren en we kiezen er daarom voor een volume zeewater te instrumenteren. Een geschikte plaats is gevonden in de Middeüandse Zee, enkele
tientaUen küometers uit de kust bij Toulon.
De geschiktheid van deze locatie is vastgesteld na een groot aantal metingen van water- en
omgevingseigenschappen. Deze omvatten ondermeer: absorptielengte van het water, verstrooiingslengte in het water, aanslag door veivuüende bestanddelen (i.h.b. 'bio-fouling'),
stroomsnelheid, temperatuur, natuuriijke radio-activiteit, bio-luminescentie. Ook de diepte is van belang, zoals we nog zuUen uitleggen. Deze bedraagt op de Antares-locatie meer
dan 2400 m.
De diepte is van groot praktisch belang. In de eerste plaats vormt de waterlaag van meer
dan 2000 m een hermetische afsluiting voor licht van buiten. Verder wordt de flux van
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Figilur 3. Locatie van de Aittares detector in de Middellandse Zee. Een electro-optische kabel
zorgt voor de verbinding met hel kiistslation; via koperdraad in deze kabel worch de apparatuur onder water van spanning voorzien, via optische fibers wordt de detector uitgelezen.
atmosferische muonen die de detector bereiken, afliankelijk van de energie, vei-zwakf*.
Toch is deze flux nog zo groot dat de fotobuizen langs de koorden (zie onderschrift Figuur
4) zo georiënteerd zijn dat aheen hcht dat van beneden of schuin van beneden komt, de
buizen bereikt. Daarmee is de detector alleen gevoehg voor muonen die van beneden (of
in elk geval van beneden de horizon) komen:
deze muonen zijn dan in elk geval aflcomstig van neutrino's die de detector van (schuin)
beneden bereiken waarbij (een deel van) de aarde als 'muon-filter' èn als doelwit dienst
doet.
In figuur 5 is een elenientah detector-triplet (een koord bevat 30 van deze tripiets, de initiële Antares detector bestaat uit 10 koorden) aangegeven. De feitelijke werking van de
detector berust op de meting van het tijdstip waarop (Cerenkov-)licht arriveert en op de
meting van de intensiteh van dit hcht. Dit laatste is van belang voor de bepaling van de
energie van het muon, zoals we eerder aangaven. De tijdmeting is van belang voor de
reconstructie van het muonspoor: richting en eventueel begin- en eindpunt (indien in het
gevoelige volume van de detector). Het prmcipe is eenvoudig: van elke fotobuis kennen we
de positie, we meten de aankomsttijd van het licht en we bepalen of er een muonspoor te
verzinnen is dat ?erenkovlicht uit zou zenden in overeenstemming met het waargenomen
patroon, De praktijk is natuuriijk weerbarstiger, maar 'olf-line' (en 'on-shore'!) computers
stellen ons in staat op deze wijze sporen te vinden, ondanks een enorme achtergrond^ van
voornamelijk 40K beta-veiyal (40 KHz per fotobuis). Het is mogelijk de tijdmeting uit te
voeren met een precisie van beter dan 1 miljardste seconde (1 ns) (in deze tijd legt hcht in
water goed 20 cm aft). Het moet daarmee mogelijk zijn eventuele puntbronnen te locahseren met een resolutie van ongeveer 0,2 x 0,2^.
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Figuur 4. Sdmnatisch overzicht van de Antares detector op de bodem van de Middellandse
Zee. De detector bestaat uit 10 koorden (in de figuur zijn er 8 aangegeven) waaraan fotobuizen bevestigd zijn. De koorden worden verticaal gehouden door het drijj\>ermogen van boeien. De fotobuizen zijn op 30 plaatsen (niet allemaal aangegeven) langs elk koord bevestigd
in groepjes van 3. Verticaal is de ajstand tussen de fotobuizen 12 m., de koorden staan op
ongeveer 60 m. van elkaar. Langs de koorden bevinden zich locale electroitica containers
(niel aangegeven) en elk koord heefi een globale electrónica container, deze zijn verbonden
met een groot verbindingsstation dat via een electro-optische kabel mei hel kiiststation verbonden is. De detector bevat verder optische calibratiesystemen, apparatuur voor akoestische
positiebepaling (de koorden kunnen heen en weer 'zwaaien') en apparatuur om regelmatig de
water- en omgevingseigenschappen le meten.

Figuur 5. Links triplet van optische
modules. 30 Triplets zijn bevestigd
langs 1 koord, op onderlinge afstand
van 12 m. De gelazen bollen, hiernaast
leeg, bevatten 10" fotobuizen zoals
hierboven weergegeven. De glazen bollen hebben een diameter van ongeveer
50 cm. De cylinder in het midden
bevat o.a. de'Jivnt-end'electrónica.
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Figuur 6. Een muon doorlovist de Antares detector
van reclitsonder naar
linlcsboven. Aangegeven
zijn oolc de bane van de
Cerenkov-fotonen.
Geraakte fotobuizen zijn
afgebeeld als kubussen: de
grootte Is een maat voor
de intensiteit en de kleur
codeeii de aankomsttijd.
Ook buizen die oplichten
als gevolg van ''"/f achtergrond zijn aangegeven.
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Niet de signalen van echte muonen maar de achtergrond van voornamelijk 40K stelt de
hoogste eisen aan het transport van data (tijd- en amphtudeinfonnatie) naar de kust. Er is
gekozen voor transport van (gedigitahseerde) informatie van het 'front-end' (zie figuur 5)
naar electronica-containers, verbindingsstation en het kuststation (zie figuur 4) via optische
fibers. Per koord is er één fiber beschikbaar Moderne technologie (Dense Wavelength
Division Multiplexing) stelt ons in staat op betrouwbare ( en 'onderhoudsvrije') wijze 1
Gigabit/seconde per fiber naar de kust (40 km verderop) te transporteren.
Een illustratie van een 'event' zoals dat geregistreerd en gereconstrueerd zal worden in de
Antares-detector is weergegeven in figuur 6.
Scenario
Het ontwerp van de Antares-detector^ is voltooid. Een geschikte plaats voor exploitatie is
gevonden. De electro-optische kabel is gelegd. In de tweede helft van 2002 zal een eerste
koord, uitgerust met 5 (van de uiteindelijk 30) tripiets afgezonken worden. Daaimee zal
operationele ervaring worden opgedaan met het instaUeren van een koord op de zeebodem en met het aanbrengen van kabelverbindingen onder water VeiYoIgens zullen signalen naar de kust gezonden en aldaar geregistreerd en geanalyseerd worden. Na een succesvol verioop van deze cruciale eerste stappen zal de Antares-detector dan 'koord voor
koord' opgebouwd en bedreven worden en moet de voUedige detector in 2005 in bedrijf
zijn.
De detectie van primaire kosmische neutrino's zou een primeur zijn, van onschatbaar
wetenschappelijk belang en weUicht het begin van een nieuwe onderzoekslijn voor de
komende decennia. Het bestaan van primaire kosmische stralen tot zeer hoge energieën is
onomstotelijk vastgesteld. Via, uiteraard niet geheel modelonaftiankelijke berekingen, kan
worden geschat dat neutrino-detectoren zoals Antares, een volume zouden moeten hebben yan minstens 1 x 1 x 1 km, om gevoelig te zijn voor de lage flux veiwacht voor neutrino's met energieën overeenkomend met die van de hoogst energetische kosmische stralen tot dusver waargenomen (meer dan lO^o eV). De initiële Antares-detector, 0.1 km2 x
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300 m, zal echter al in staat zijn metingen te doen die belangrijke conclusies omtrent kandidaat- neutrinobronnen zoals Gamma Rays Bursts en Active Gahtic Nuclei mogelijk
maken. Hoe het ook zij: een eerste meting van het primaire kosmische neutrinospectrum
vanaf enkele tientallen GeVs tot in het multi-TeV gebied en verder zal belangrijke nieuwe
kennis en misschien wel grote verrassmgen opleveren! Neutiino-obseivatoria zullen een
geheel nieuwe kijk op het heelal mogelijk maken.
Daiitovoord
Ik dank de coUega's van de Attares-coUaboratie voor hun bijdragen aan dit artikel. In het
bijzonder dank ik drs. Aart Heijboer (NIKHEF) voor zijn commentaar op een eerdere versie van het manuscript en voor het verstrekken van figuur 6, afkomstig uit zijn patroonherkennings- en reconstructiealgorithme.
Noten
1 e-iiiail: engelen@niklief nl adres: Kiiiislaan 409, 1098 SJ Amsterdam
2 eV staat voor electronvolt; 1 eV is de energietoename van een deeltje met de lading van een electron bij het doodopen van een potentiaalverschil van 1 Volt. (1 eV=l,6 lO-i' Joule).
3 De Amanda detector detecteert Cerenkov-straling in ijs en 'zief vanaf de Zuidpool een ander deel
van het heelal dan Aitares. Een deel van het waarnemingsgebied overiapt. Amanda en Antares zullen elkaar kunnen 'controleren' en aanvullen.
4 Atmosferische muonen zijn veivalsproducten van pionen die op hun beurt weer gemaakt worden
in reacties van kosmische stralen, meest protonen, die invallen op de aardatmosfeer.
5 Bioluminescentie, optische activiteit van kleine organismen, vindt in korte 'uitbarstingen' plaats en
zal, in het ongustigste geval aanleiding geven tot een overigens kleine 'dode tijd' van de detector.
6 Aan het Antaresproject wordt gewerkt door een aantal Europese groepen, o.a. van het CenU'e pour
la Physique des Particules in Marseille, van Saclay bij Parijs en uit Italië, Spanje, Engeland en
Rusland. Vanuit Nederiand speelt een groep van NIKHEE een leidende rol in het project. De
Nederiandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan het project een
iiwesteringssubsidie toegekend; Aitares is een van de onderzoekprogramma's gesteund door de
Stichting voor Fundamenteel Ondeiwek der Materie (FOM)

G E C O N T S O L E E R D E VERTAKKING I N M A C R O M O L E C U L E N : E E N
BENADERING D I E L E I D T TOT U N I E K E EIGENSCHAPPEN
door
Mw dr E.E.M. de Brabander
Director Global R&D DSM Fine Chemicals
Dendrimeren zijn een nieuwe klasse van macromoleculen die sinds begin van de jaren
negentig enorme belangstelling genieten van zowel universitahe als industriële onderzoekers, hl tegenstelling tot de meeste andere macromoleculen die we ons kunnen voorstellen als lineaire ketens, zijn dendrimeren hoog vertakt; vandaar ook de toepasselijke naam:
dendrimeren is afgeleid van het griekse dendron dat tak, boom betekent.

boom
("dendron")

boomachtig macromolecule
("dendrimer")

Donald Tonialia was een van de eersten die deze hoogvertakte macromoleculen synthetiseerden en zich reahseerden dat dit een geheel nieuw veld in de macromoleculahe wereld
opende. Deze polymeren werden stap voor stap gesynthetiseerd via een repeterende reactiesequence; in de ene stap wordt de vertakking geïntroduceerd, in de volgende stap wordt
de nieuwe eindgroep weer in de uitgangseindgroep omgezet waarna de vertakkingsstap
opnieuw kan worden uitgevoerd. Deze stapsgewijze syntheseniethode resulteerde in tot
dan toe ongekende controle over de moleculaire structuur van macromoleculen.
Macromoleculen met de zuiverheid van kleine organische moleculen kwamen binnen

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 80. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 8 oktober 2001.
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handbereik. Dendrimeren waren de eerste synthetische polymeren die de zuiverheid van
natuuriijke polymeren als eiwitten benaderde. Vele organisch chemici begaven zich via het
dendrimerenveld naar de nano sciences.
De eigenschappen van de dendrhneren waren nog volledig onbekend; echter op grond van
de bijzondere structuur en eerste metingen en berekeningen konden de volgende drie
wezenlijke verschillen met de lineaire polymeren worden vastgesteld:
1. Dendrimeren hebben een groot aantal eindgroepen; bovendien zijn aantal en soort
eindgroepen goed te controleren. Eerste metingen lieten zien dat de eindgroepen een
wezenlijke invloed hebben op bepaalde eigenschappen van dendrimeren. Voorbeelden
zijn oplosbaarheid en glasovergangstemperatuur
2. Dendrimeren bevatten holtes waarin gastmoleculen kunnen worden opgeslagen. Op
grond van deze eigenschap werd gespeculeerd over aUerhande slow release toepassingen
(bijv geur-, kleurstoffen, medicijnen, katalysatoren).

(;hi.jr.'3(;taii;;iic:u oi dcïiidritic; inactoinulcjciilc!»

3. Dendrimeren hebben een goed gedefinieerde structuur; uitgaande van een puntvormige kern worden bolvormen gekregen, een keten als kern levert sigaar- structuren op. Hoe
groter het dendrimeer (dwz hoe meer schUlen) hoe dichter de buitenkant. Theoretisch
kan worden voorspeld uit hoeveel schülen een dendrimeer van bepaalde samenstelling
kan worden opgebouwd voordat sterische hindering de opbouw van een extra laag verhindert. Hoe groter de vertakking (bijv 3 ipv 2) en hoe kotter de afstand tussen de vertakkingspunten des te minder scliülen mogelijk zijn. Aangezien bij de opbouw van een
nieuwe scliü de molecuulinassa verdubbelt of verdrievoudigt terwijl de straal van het bolletje lineair toeneemt kan worden afgeleid dat de intrinsieke viscositeit van dendrimeren
als functie van het molecuulgewicht (aantal schillen) door een maximum gaat. Deze
eigenschap is uniek voor dendrimeren; bij alle andere synthetische en natuuriijke polymeren neemt de intrinsieke viscositeit toe als het molecuulgewicht toeneemt.
De artikelen en lezingen van Tomalia wekten veel interesse en vraag naar de door liem ontwikkelde dendrimeren. Echter het syntheseproces was zo gecompliceerd dat zijn polyamide amine dendrimeren met moeite in hoeveelheden van grammen gemaakt konden worden. Begin 1991 staitte ik bij DSM Research en samen met Bert Meijer (thans hoogleraar
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aan TU Eindhoven) startte ik een onderzoelc met als doel om een route/proces te ontwerpen en ontwikkelen dat het mogelijk maakt om goed gedefinieerde dendrimeren te op
grote schaal te produceren. Immers, als we in staat zouden zijn om deze intrigerende moleculen eenvoudig in handen te ki'ijgen zouden de eigenschappen goed bestudeerd kunnen
worden; op basis van bijzondere eigenschappen zou vervolgens naar toepassingen gekeken
kunnen worden.
Om goedgedefinieerde dendrhneren op grote schaal te kunnen maken op economisch
aantrekkelijke wijze moet aan de volgende randvoorwaarden worden voldaan:
1. De opbrengst en specificiteit per omzetting moeten heel hoog zijn (bij voorkeur >99%
per chemische omzetting). Dit is met name van belang wanneer dendrimeren worden
gemaakt waarbij in een pot 32 of 64 of 128 functionele groepen worden omgezet.
2. Simpele goed toegankelijke uitgangsstolTen moeten worden gebruikt.
3. De dendrimeren moeten goed geïsoleerd kunnen worden (dwz gescheiden van uitgangsstoffen, oplosmiddel en reagentia).
4. De gebruikte technologie moet opschaalbaar zijn (inclusief opwerk-Zisolatie-technologie).
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Bovenstaande route voldoet aan al deze randvoorwaarden en is tot de dag van vandaag de
enige route die grote schaal synthese van dendrimeren mogelijk maakt.
De route is gebaseerd op technologie die bij DSM al op grote schaal werd toegepast. De
vertakkingsstap is een Michaeladditie van aciylonitril aan een primah amine; door hydrogenering van de nitrilgroep wordt veivolgens een primah amine gevormd waarna de vertakkingsstap opnieuw uitgevoerd kan worden.
Dendrimeren met 128 eindgroepen zijn op deze manier gemaakt en gekarakteriseerd. De
bovenbeschreven kenmerkende eigenschappen van dendrimeren zijn ahe gemeten.
Op grond van de eigenschappen is en wordt een veelheid aan toepassingen onderzocht
met name door onderzoekers buiten DSM. Een van de toepassingen die binnen DSM
onderzocht is, is het gebruik als crosslinker in coatings.
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Coatings
Coatings of laidten/verven zijn veelal opgebouwd uit polymere harsen met een laag molecuulgewicht die tijdens uitharding een onoplosbaar netwerk vormen. Middels toevoeging
van extra additieven als pigmenten en stabilisatoren worden de eigenschappen voor de
specifieke toepassing ingesteld. Coatings dienen olwel ter verfaaiing en/of ter bescherming
van vrijwel alle mens gemaakte vooiwerpen. Met name voor buitentoepassingen of oppervlakken die in aanraking komen met voedsel (bijv blikjes) zijn de eisen aan de eigenschappen heel hoog. Veelal is gewenst een combinatie van goede vloei (resulterend in
mooi vlak oppeivlak) en goede mechanische eigenschappen (hardheid, flexibiliteit). Goede
mechanische eigenschappen zijn veelal gecorreleerd met netwerkdichtheid.
Binnen de coatingwereld speelt onderzoek en ontwikkeling een belangrijke rol; de vraag
naar betere coatings komt van drie kanten: enerzijds is er de vraag naar coatings die minder schadelijk zijn voor hrt miheu en voor de gezondheid. Daarnaast is er de vraag naar
coatings die betere eigenschappen hebben zodat met minder verflagen kan worden volstaan (automobielindustrie) of minder vaak geverfd hoeft te worden. Tenslotte is er de vraag
naar goedkopere coatings. De gouden regel is dat nieuwe coatings alleen succesvol zijn als
ze beter scoren op minimaal een van bovenstaande 3 drijvende ki-achten en minimaal een
gelijke performance laten zien op de 2 andere.
Ondanks het belang van coatings en de grote vraag naar betere coatings is het begrip tussen moleculahe structuur en macroscopische eigenschappen nog slechts zeer beperkt. Dit
komt metname doordat de chemie die plaatsvindt tijdens het uitharden niet geanalyseerd
kon worden. De meest effectieve manier om betere coatmgs te ontwikkelen was sterk gebaseerd op trial and error Tot voor kort werd het ontwikkelen van coatings voornamelijk als
ambacht gezien. Het resultaat is dat de diverse coatingbedrijven honderden/duizenden
producten hebben die ieder op zich zijn samengesteld uit groot aantal verschiUende
grondstoffen en additieven.
Deze manier van coatings ontwikkelen zal in de toekomst niet meer toereikend zijn. Met
name door de vele overnames in de afgelopen jaren is het besef gegroeid dat het in elkaar
schuiven van overtappende productenpakketten zeer tijdrovend en kostbaar is.
Complexiteit kost immers tijd en geld en de vraag naar simpeler samengestelde coatings
zal sterk groeien.
Om verbeterde coatings te ontwikkelen die eenvoudiger zijn samengesteld, is het essentieel
dat er meer begrip en kennis komt over de relatie tussen moleculahe structuur van coatmg
en hars, de interactie met de additieven en de macromoleculahe eigenschappen.
Een mooi voorbeeld waarin is aangetoond dat meer inzicht inderdaad leidt tot betere
coatings is het onderzoek dat we binnen DSM hebben uitgevoerd naar toepassingen van
dendrimeren in coatings.
Het idee was om de harsen uit te harden door gebruUs; te maken van de vele eindgroepen
van dendrimeren. Hierbij zou een netwerk moeten kunnen ontstaan dat gecontroleerde
polymeeriengtes tussen de dendrimeerknooppunten heeft. De verwachting was dat dit zou
resulteren in de zeer gewenste combinatie van eigenschappen hard en flexibel. Bovendien
zou de bolvormige dendrimeeivorm een gunstige invloed moeten hebben op de viscositeit.
Toepassing van de DSM dendrimeren in coatings was niet succesvol. De belangrijkste oorzaak was dat er teveel amine groepen in zitten die niet geschikt zijn voor buiten- toepassingen vanwege de geneigdheid tot verkleuiing. Bovendien bleek dat dendrimeren te duur
waren om in coatings te kunnen worden toegevoegd. Voor coating- toepassingen is het ook
niet noodzakelijk om heel goed gedefinieerde dendrimeren te gebruiken. Vandaar dat we
een minder goed gedefinieerde variant hebben gebruikt: de hyperbranched polymeren.
Hyperbranched polymeren zijn net als dendrimeren hoog vertakte polymeren met veel
eindgroepen. Qua eigenschappen en structuur liggen ze in tussen lineahe polymeren en
dendrimeren. Ze hebben net als dendrimeren holtes waarin gastmoleculen kunnen wor-
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den opgesloten en hun viscositeitsgedrag hgt in tussen dendrimeren en lineahe polymeren. Het grote voordeel van hyperbranched polymeren boven dendrimeren is het feit dat
ze in 1 stap gemaakt worden. Datwü zeggen, indien goedkope uitgangsstoffen worden
gebruikt en opschaalbare technologie zijn met name hoog molgevt'icht hyperbranched
polymeren veel aantrekkelelijker qua kostprijs in toepassingen waarbij de goed gedefinieerde structuur van dendrimeren niet absoluut vereist is.
Binnen DSM is een route ontwikkeld waarbij het voor het eerst mogelijk is om uit goed
toegankelijke uitgangsstoffen hyperbranched polymeren te maken op grote schaal (zie
figuur).
Uitgaande van düsopropanolamine en een anhydride worden polysteramide polymeren
verkregen. Deze zijn goed gekarakteriseerd en in lijn met de hypothese vertonen ze eigenschappen die tussen die van dendrimenren en lineaire polymeren in liggen. Eindgroepen
(aard en soort) en molecuulgewicht zijn instelbaar; de vertakkingsgraad echter niet.
Deze hyperbranched hebben we getest in coatings waarbij het volgende werd waargenomen: gebruik als crosslinker in poedercoatings levert de zeer gewenste en unieke combinatie op van uitstekende vloei en uitstekende eigenschappen bij attractieve kostprijs. De
goede vloei wordt toegeschreven aan de vertakte structuur; de goede eigenschappen aan
de combinatie van lokaal hoge crosslinkdichtheid.
Ook toepassing eivan in UV uithardbare en alkydcoadngs leverde de goede meachanische
eigenschappen als gevolg van lokaal hoge crosshnk dichtheid.
Ook andere toepassingen gebaseerd op de unieke combinatie van eigenschappen van
hyperbranched polymeren zijn en worden getest. Zo zijn we in staat geweest om de hyperbranched polymeren te gebruiken als drager voor kleurstofmoleculen. Deze gevulde hyperbranched (en eindstandig gemodfficeerd met apolaire vetzuurgroepen) zijn gebruikt om de
apolahe kunststof polypropeen moleculah mee te kleuren.
In bovenstaande heb ik u willen laten zien dat middels de ontwikkeling van een nieuwe
klasse van polymere materialen waarbij de vertakkingsgraad gecontroleerd kan worden een
unieke eigenschappenbalans wordt verkregen zonder het noodzakelijkeiwijs gebruik van
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nieuwe monomere gi-ondstoifen of additieven. Deze unieice combinatie van eigenscliappen
dient als basis voor het verder ondcKoeken van de toepassings-niogelijkheden. Eerste successen die gebaseerd zijn op het bijzondere vloeigedrag, het grote aantal eindgroepen
en/of aanwezigheid van holtes scheppen een hoog verwachtingspatroon voor deze macromoleculen die enerzijds de brug slaan tussen organische en polymeerchemie en anderzijds
tussen synthetische en natuurlijke polymeren.

WAARDOOR WORDEN WIJ OUD?
door
Prof. dr RG.J. Westendorp
Gerontologie en Geriatrie, Algemene Interne Geneeskunde
Leids Universitair Medisch Centrum,

hl dit overzicht zal ik stilstaan bij de sterke toename van de levensvei-wachting zoals deze
de afgelopen eeuwen in welvarende landen heeft plaatsgevonden. Deze toename in leeftijd bij overlijden is het directe gevolg van de sterk verbeterde sociaal-economische omstandigheden waarin wij leven. Dit wordt de 'epidemiologische' transitie genoemd. Ook zal ik
stUstaan bij de ingrijpende veranderingen in de bevolkingsopbouw die daar het gevolg van
zijn. Hieruit zal duidelijk worden dat oud worden geen 'nieuw' fenomeen is. Ook hi het
verieden kon men een hoge leeftijd bereiken. Het verschü is dat slechts een gering aantal
van onze voorouders oud werden, teiwijl nu het bereiken van een hoge leeftijd de regel is
geworden.
Het verdwijnen van de kindersterfte heeft ingrijpende gevolgen voor de gezinsplanning. In
het tweede deel van mijn rede zal ik aannemelijk maken dat dit onopgemerkt gepaard gaat
met een verschuiving in onze erfelijke opmaak Deze zal met een toenemende langle¬
vendheid en een verminderde vruchtbaarheid gepaard gaan. Dit is een gevolg van de
coadaptatie tussen mens en omgeving zoals die door Charies Darwin is voorspeld. Zijn
evolutionahe inzichten helpen ons te begiijpen dat onze erfelijke opmaak zich aanpast aan
de sterk verbeterde levensomstandigheden. Deze eifelijke aanpassingen zal ik de 'tweede
epidemiologische transitie' noemen en is tevens de titel van mijn rede.
Ten slotte zal ik kanttekeningen plaatsen bij een aantal maatschappelijke ontwikkehngen
die tegelijkertijd met de toename van onze levensvei-wachting in de samenleving zijn opgetreden. Dit derde en laatste deel van mijn rede is opiniërend van aard. Het is echter van
groot belang dat u en ik stil staan bij de vraag of deze maatschappelijke ontwikkelingen
stroken met het uitzicht op een lang leven, passend zijn voor het sterk toegenomen aantal
ouderen in de bevolking, en aansluiten bij de verouderingsgeneeskunde in het bijzonder
Toename van de levensverwachting
Waardoor is de gemiddelde levensverwachting zo sterk toegenomen? De sterke toename
berust voor het grootste gedeelte op een daling van de kindersterfte die is ingezet aan het
emde van de 19e eeuw. In die tijd overieed tot 50% van de pasgeborenen voor zij de voL
wassen leeftijd hadden bereikt f Infectieziekten waren voor deze hoge stei-fte verantwoordelijk Vandaag de dag, komen in Nederiand vrijwel geen kinderen meer te overlijden aan
infectieziekten, en is de sterfte tot aan volwassen leeftijd tot enkele procenten teniggebracht. Deze ingrijpende veranderingen in sterfte zijn niet uniek voor Nederiand en hebben op talrijke plaatsen in de wereld plaatsgevonden. Het verdwijnen van de sterfte aan
infectieziekten op jonge, maar ook op latere leeftijd, is het dhecte gevolg van de sterk ver-
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beterde sociaal-economische omstandigheden^. Voorspoed verandert de oorzaken van
sterfte en wordt aangeduid als de 'epidemiologische transitie'. Doordat de kans op Idndersterfte sterk is gedaald, is ook de gemiddelde gezinsgrootte afgenomen. In de moderne tijd
is de kans op nageslacht ook bij een klein aantal nakomelingen gegarandeerd en deze
zekerheid heeft velen van u doen besluiten om de grootte van het gezin te beperken. Dit
heeft enonne veranderingen in de opbouw van de bevolking ten gevolge gehad. Het
wezenskenmerk van de moderne bevolkingsopbouw is het sterk geslonken aandeel van
jongeren en het sterk toegenomen aandeel van ouderen 3.
hr dit kader is het van belang dat u zich reahseeit dat sociaal-economische omstandigheden sterk ongelijk verdeeld zijn 4. Als gevolg hieivan is de daling van de kindersterfte op
ongelijke tijdstippen ingezet voor de verschillende lagen van de bevolking. Zo is de epidemiologische transitie voor de Engelse adel ingezet rondom 1700 5. Door een daling van de
kindersterfte nam in een tijdsbestek van chca 100 jaar de levensveiwachting toe van gemiddeld 40 tot meer dan 60 jaar De rest van de bevolking in Engeland, maar ook in
Nederiand, moest nog ruim 150 jaar wachten alvorens de daling in kindersterfte een aanvang nam. Vele andere landen moeten nog volgen 6.
Er wordt vaak verondersteld dat de gemiddelde levensveiwachting na het verdwijnen van
de kindersterfte niet belangrijk meer zou kunnen toenemen. Dit is een misvatting. Er is
geen principiële reden om aan te nemen dat ziekte en steifte op jeugdige leeftijd wel en
op middelbare leeftijd niet zou kunnen dalen l Ik wil u dit met het volgende ülustreren;
Kort na mijn benoeming in de zomer van 2000 gaf de Pedel mij de gegevens waar ik een
toga kon aanschaffen. Dit bleek het huisadres van de heer Sierat. Adaar aangekomen stond
ik, enigzins verrast, tegenover een 85-jarige kleermaker Hij was in 1943 bij de fhma Blok
op de Breestraat met zijn werk begonnen en nadien niet meer opgehouden, ook niet toen
de firma aan het einde van de 'zeventiger' jaren oplueld te bestaan. Mijn ontmoethig met
de heer Sierat iUustreert dan ook een opmerkelijke verandering die de afgelopen 50 jaar
heeft plaatsgevonden Bijzonder is het feit dat de Universiteit anno 2000 voor het maken
van toga's nog steeds gebruik kon maken van een echte Leidse kleermaker Velen van u
weten beter dan ik dat jonge mannen al lang niet meer tot kleermaker worden opgeleid.
Daarom wijst de aanwezigheid van deze Leidse kleermaker op de toegenomen overievingskansen van middelbare mannen gedurende de tweede helft van de vorige eeuw.
Blijkbaar zijn de directe levensomstandigheden op middelbare leeftijd ook verbeterd! As
ülustratie Iheivan moet u zich indenken dat de heer Sierat op 85-jarige leeftijd een voldoende hchamelijke en geestelijke conditie bezat om zijn vak van Meermaker naar behoren uh te uitoefenen.
Deze ontmoeting bevat aUe elementen die de voltooiing van de epidemiologische transitie in Nederiand ülustreren. Hiermee bedoel ik dat het aandeel van ouderen nog verder
toeneemt omdat ook het optreden van ziekte en stei-fte op middelbare leeftijd vermindert.
Zij worden naar de hoogste leeftijd verschoven. Ik zal deze ontwikkeling staven aan het
optreden van hart- en vaatziekten op middelbare leeftijd ^.
In de tweede helft van de vorige eeuw, de 'sixties' en de 'seventies', kwamen veel mannen,
maar ook vrouwen, plots te overlijden. In die tijd leek het optreden van het hartinfarct en
de dodelijke afloop daaivan, onvermijdelijk Nu aan het begin van de 21ste eeuw zijn wij
in staat om naar die periode terug te kijken. Het lijkt beter te spreken van een voorbijgaande epidemie van hart- en vaatziekten op middelbare leeftijd. In vergelijking met 25 jaar
geleden is de kans op een hartinfarct, of een dodelijke afloop daaivan, aanzienlijk afgenomen. Dit is het directe gevolg van een niet aflatende verbetering van de omstandigheden
waarin wij leven. Ik noem hier onder meer de afname van het aantal rokers, de veranderingen in eetgewoontes, de medicamenteuze behandeling van een hoge bloeddruk of een
hoog cholesterolgehalte, en de invasieve behandeling van kransslagadervernauwing.
Hier past een analogie met wat ik u eerder heb verteld. De daling van de kindersterfte bleek
ongelijktijdig te zijn ingezet aftiankelijk van de hoogte van de welvaart. Eenzelfde fenomeen doet zich voor met betrekking tot de daling van sterfte aan hart- en vaatziekten op
middelbare leeftijd. In Nederiand en andere welvarende landen lopen mensen uit de hoog-
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ste sociaal-economische klassen voorop bij de daling in sterfte aan hart- en vaatziekten 'O.
De Ifwahteit van de levensomstandigheden en beschikbaarheid van preventieve en therapeutische maatregelen blijken ongelijk te zijn verdeeld 12.
Nu we hebben gezien dat het optreden van ziekte en overiijden op jeugdige én op middelbare leeftijd kan dalen, is het de vraag of het optreden daaivan ook op hoge leeftijd is
te vermijden. Wederom zou ik willen stellen dat er geen principieel argument is om aan te
nemen dat het optreden van ziekte en stei-fte op een hoge leeftijd niet zou kunnen dalen.
In overeenstemming met deze gedachte wordt sinds 1950-1960 in welvarende landen een
dahng waargenomen in de sterftecijfers op een leeftijd van 85 jaar en ouder ' 3 , 1 4 ,
Door een voortdurende verbeteihig van de omstandigheden waarin wij leven groeien wij
geleidelijk toe naar een leeftijd die wordt bepaald door onze erfelijke opmaak 15. De
gemiddelde levensvei-wachting wordt dan gelijk aan de maximale levensvei-wachting, en die
wordt momenteel geschat op chca 120 jaar Mijn woordkeuze voor een voltooiing van de
epidemiologische transitie komt dan ook grotendeels overeen met wat anderen beschrijven als een 'compressie' van ziekte en overiijden '6, of een toegenomen 'gezonde levensvei-wachting' 17. Allen omschrijven een gelijke ontwikkelmg.
De veranderingen in de oorzaken van stei-fte heeft diepe sporen achtergelaten in de leeftijdsopbouw van de bevolking. Ik kan u niet nalaten te verteUen dat deze zogenaamde vergrijzing een voldoende verklaring is waarom de ziektes van de huidige tijd niet als 'nieuw'
moeten worden geïnterpreteerd 's. De 'nieuwe' ziekten van onze tijd worden ook wel degeneratieve ziekten genoemd, mogelijk om een negatieve associatie met onze moderne, overdadige leefstijl uit te drukken. De periode dat gefluisterd werd over 'TB' ligt ver achter ons.
Nu voelen we ons geteisterd door kanker, hart- en vaatziekten en dementie. Zijn dit nu alle
'nieuwe' ziektes? Het antwoord is nee! De verklaring is dermate simpel dat het gewoonweg
niet waar lijkt te zijn. In de voorbije tijd dat de gemiddelde levensvei-wachting 40 jaar
bedroeg, had slechts een klein deel van de bevolking een voldoende hoge leeftijd bereikt
om de zogenaamd 'nieuwe' ziekten te ontwikkelen. Immers, onder die omstandigheden
kwam vrijwel iedereen op een jonge leeftijd te overiijden aan infectieziekten. Doordat kanker, hart- en vaatziekten en dementie vrijwel uitsluitend voorkomen op hoge leeftijd, kunnen jonge mensen als niet bevattelijk worden beschouwd en daarom kwamen de 'nieuwe'
ziektes gewoonweg niet voor
In lijn met de gedachtengang dat 'nieuwe' ziekten niet echt nieuw zijn, is het een uitdaging te veronderstellen dat bij de weinigen die destijds wél oud werden, de ziekten van de
moderne tijd aanwezig zijn geweest. Inderdaad kunnen bij mummies van mensen die in
een ver verieden op middelbare leeftijd zijn ovededen uitgebreide tekenen van adeiverkalking worden aangetoond, zowel bij mannen als bij vrouwen 19. De 'nieuwe' ziekten zijn dus
niet echt nieuw en niet uniek voor deze moderne tijd. Welhcht nieuw in de zin dat ze nu
wél en vroeger niet herkend werden. Het optreden van de nieuwe, degeneratieve ziekten is
dus geen direct gevolg van onze moderne levensstijl maar een indirect gevolg van onze welvaaart, en de hoge gemiddelde levensvei-wachting die daarmee gepaard gaat. Dit laat onverlet dat personen die in de huidige tijd hun levensomstandigheden nadelig beïnvloeden,
bijvoorbeeld door te roken, slechter afzijn.
Wat ik u tot nu toe heb verteld is dat wij in toenemende mate in staat zijn om het vroegtijdig optreden van ziekte en overiijden te voorkomen door de omgeving waarin wij leven
zo gunstig mogelijk te maken. Ik heb ook aannemelijk gemaakt dat ziekte op hoge leeftijd
zich principieel niet anders gedraagt dan ziekte op jonge en middelbare leeftijd. Dat betekent ook dat een karakteristieke ziekte van de hoge leeftijd zoals dementie niet onontkoombaar is, ook al zullen velen van u dat nu niet geloven. De oplossing van dit probleem
is niet anders dan klinisch wetenschappelijk onderzoek aan andere ziekten. Eerst zullen de
determinanten, en het pathofysiologisch proces van de dementie moeten worden ontrafeld. Daama kunnen behandelingen ter preventie en verbetering worden beproefd. Hier
schuüt evenwel een groot probleem. Er is een lange traditie om klinisch therapeutisch
onderzoek bij ouderen na te laten. De argumenten variëren van 'onmogelijk' tot 'economisch oninterressant' en van 'onnodig' tot 'onethisch' 20. Het succesvol verioop van onze
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eigen tlierapeutisclie studies bij mensen van 70 tot 85 jaar moge een voorbeeld zijn dat
deze argumenten onjuist zijn 21, Het zijn drogredenen die lijken voort te komen uit een
diepgewortelde leeftijdsdiscriminatie. Daarom zal collega Blauw in Leiden een centrum tot
ontwikkeling brengen dat erop gericht is om met oude mensen in de algemene bevolking
onderzoek te doen naar de effectiviteit van nieuwe medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandelingen, Op deze wijze proberen wij bij te dragen aan 'gezond oud' worden,
hr het volgende deel van mijn rede wil ik toehchten wat de gevolgen zijn van de verbeterde levensomstandigheden op de erfelijke opmaak van de bevolking.
Maximale levensverwachdng
Waardoor is onze maximale levensveiwachting nu chca 120 jaar? We weten dit omdat een
Franse dame die Vincent van Gogh nog als jongeling heeft gekend dit ons niet al te lang
geleden heeft voorgeleefd 22. De simpele reden is: doordat we verouderen 23.
Hoewel ik al vaak gesproken heb over veroudering is de definitie daarvan nog niet gepasseerd. Vanuit een biologisch perspectief is er sprake van veroudering wanneer de kans op
stei-fte toeneemt naarmate de kalenderieeftijd voortschrijdt 24. De kans dat ik morgen nog
steeds een goede gezondheid geniet is groot, maar deze is op de dag dat ik mijn afscheidsrede uitspreek aanzienlijk kleiner Het inzicht in het mechanisme dat veroudering drijft
heeft drie aspecten, waarom we verouderen, hoe we verouderen, en hoe snel we verouderen.
De evolutionaire oorzaak waardoor verouderermg optreedt is confronterend maar logisch,
en daarom makkelijk te begrijpen. Het heeft geen zin te investeren in een lang leven. Een
voorbeeld, waarom zou ik langer moeten leven dan voor de opvoeding van mijn twee
dochters noodzakelijk is? Het is voor het voortbestaan van de soort niet van belang dat ik
langer leef dan het moment waarop zij viiichtbaar zijn en weer kinderen krijgen. Daarom
zal mijn hchaam verouderen, en gemiddeld genomen zal ik komen te overiijden wanneer
ik niet meer noodzakelijk ben voor hun opvoeding. Dat ik mij daar persoonlijk, net als u,
heftig tegen verzet doet aan deze evolutionahe wetmatigheid niets af Ik wil hier collega
Tom Kh-kwood aanhalen die deze paradox krachtig heeft weten te verwoorden. Ik citeer:
'Om veroudering te begrijpen moet gezocht worden naar een verklaiing waardoor ons
lichaam afsteiff:, teiwijl het erfelijk materiaal in de komende generaties blijft voortbestaan'
25. Het hoeft u dan ook niet te verbazen dat zijn theorievorming hierover de naam 'het wegwerphchaam' heeft geki'egen 26.
Ook is het eenvoudig voor te stellen hoe veroudering plaatsvindt. Veroudering is het gevolg
van schade die wij in de tijd oplopen. Hierin verschiUen wij niet van andere levende
wezens, en ook niet van auto's. Auto's zijn snel aan veivanging toe wanneer zij slecht worden onderhouden, of schade hebben opgelopen wanneer zij betrokken zijn geweest bij
ongevaUen. Schade aan ons lichaam is het gevolg van verstoringen van het biologisch evenwicht door in- en uitwendige factoren. U kunt hierbij denken aan een hoge bloeddruk,
roken of ongevaUen maar ook aan zuurstof-radicalen en ioniserende straling die het erfelijk materiaal aantasten. Vanzelfsprekend zal het lichaam het biologisch evenwicht proberen te heiwinnen en soms zal herstel mogelijk zijn. Zo blijken op het menselijk genoom
genen aanwezig te zijn die coderen voor 130 enzymen die betrokken zijn bij het herstel van
DNA 27. Blijkbaar wordt het erfelijk materiaal als te belangi'ijk beschouwd om het aan zijn
lot over te laten. Wanneer echter herstel onmogelijk of onvoldoende is, zal blijvende schade ontstaan. De opeenstapeling van schrammen en butsen die wij op deze wijze tijdens
ons leven oplopen, en die door iedere dokter anders wordt gedefinieerd, maakt ons biologisch oud, fragiel, en vatbaar voor ziekte en sterfte.
Met het inzicht in het 'waardoor' en 'hoe' van veroudering is het eenvoudig om de volgende stap te nemen naar de snelheid van veroudering. De snelheid van veroudering is de
wisselwerking tussen factoren die het biologisch evenwicht verstoren, en herstelprocessen
die blijvende schade proberen te voorkomen. Wanneer ik teruggrijp naar het voorbeeld van
auto's, kunnen we ons afVragen hoe we de veroudering van onze auto kunnen tegengaan
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om zodoende de levensduur te veriengen. Een eerste strategie is dat u er heel zuiihg op
bent; altijd in de garage, niet rijden als er gepekeld is, en er geen onbekenden in laten rijden. De andere strategie is dat u er veel in investeert; u geeft veel geld uit bij de aanschaf
en laat vaak vaklcundig onderhoud uitvoeren.
Doordat de uitkomst van deze wisselwerking telkens anders is, wisselt de snelheid van veroudering tussen de diverse soorten 24. Onder ongunstige omstandigheden worden mensen
gemiddeld 40 jaar maar, zij kunnen 120 jaar oud worden. Muizen worden geen 120 jaar
hoe goed u ook voor ze zorgt. Hieniit volgt dat het onderhoud aan een muizenlijf beperkt
is. Op dit punt komt de theorie over het 'wegwerphchaam' ons te hulp en verklaart hoeveel een individu kan en moet investeren in onderhoud om de soort te behouden 28. Het
eerste uitgangspunt is dat er voldoende nakomelingen moeten worden verki-egen om het
voortbestaan van de soort te vei-zekeren. Het tweede uitgangspunt is dat investeringen in
onderhoud ten koste gaan van investeringen in vruchtbaarheid, De gedachtevoering gaat
dan verder in de veronderstelling dat iedere soort de balans tussen investeringen m onderhoud en vruchtbaarheid zal opümahseren afliankelijk van de omstandigheden waarin hij
leeft. Zo zullen muizen als gevolg van hun vele natuuriijke vijanden moeten investeren in
vmchtbaaiheid. Het zien van de eerste havik doet hen besluiten tot het ki'ijgen van nageslacht voor het te laat is. Deze keuze impliceert dat er minder investeringen in onderhoud
kunnen worden gedaan. Veroudering bij muizen zal dus snel optreden. Dit is geen probleem doordat de nakomelhigen van de muizen al snel in staat zijn zelfweet nakomelingen te krijgen. Mensen hebben een andere strategie. Het aantal vijanden is gering, er is
minder geïnvesteerd in vruchtbaarheid en meer in onderhoud. We vinden dit andere optimum terug in een lange draagtijd, een lange ontwikkeling tot volwassenheid, een beperkt
aantal nakomelingen en een lange levensduur Op deze wijze hebben alle zoogdieren een
optimum gevonden waarmee zij in hun eigen niche in coadaptatie met de omgeving kunnen voortbestaan 24. Dat geen van hen onsteifelijk is toont de wetmatigheid dat niet zonder compromis kan worden geïnvesteerd in vruchtbaarheid en tegelijkertijd in onderhoud.
De balans tussen investeringen in onderhoud en investeringen in viiichtbaarheid die de
verschülende levensduur tussen de soorten verklaart, lijkt ook op te gaan voor de verschülende levensduur van individuen binnen één en dezelfde soort. Zo blijken fruitvhegjes die
worden geselecteerd op vruchtbaarheid dat te moeten bekopen met een verkorte levensduur 29. Ook het omgekeerde experiment lijkt de theorie te bevestigen. Fruitvhegjes die
worden geselecteerd op langlevendheid hebben een vemiinderde vmchtbaarheid 30. Eigen
onderzoek tesamen met Tom Kirkwood heeft laten zien dat mensen zich niet aan deze evolutionahe wetmatigheden kunnen onttrekken 31. Gehuwde vrouwen die een hoge leeftijd
bereiken zijn vaker kinderioos of hebben minder nakomelingen 3 2 , 3 3 . Ook konden Tom
Huizinga en ik aantonen dat het aangeboren immuunsysteem van vrouwen die kinderioos
een hoge leeftijd bereikten specifieke kenmerken bezit 34. Deze specifieke opmaak zou
zowel de verhoogde overievenskans als de verminderde vruchtbaarheid kunnen verklaren.
We zijn inmiddels aangekomen op een punt waar ik uw gedachten naartoe heb wihen voeren. We kunnen nu de consequenties doorzien van de sterk veranderde bevolkhigsopbouw
op de genetische code voor vruchtbaarheid en onderhoud. Tot niet lang geleden was een
minderheid van de vrouwen verantwoordelijk voor een meerderheid van de nakomehngen.
De schattingen aan het begin van de vorige eeuw zijn dat circa 10 % van de vrouwen meer
dan de helft van het totaal aantal nakomelingen baarde 35. Realiseert u zich hoe ingrijpend
deze situatie is veranderd. In de huidige tijd dragen vrijwel aüe vrouwen in geringe, maar
gelijke mate bij aan het nageslacht. Ook vrouwen met een verminderde vmchtbaarheid
hebben nu in de regel één of meerdere kinderen. Dit betekent dat in de komende generaties, in toenemende mate, ook de erfelijke code voor verminderde vruchtbaarheid tot
expressie komt. Wanneer de erfelijke opmaak van de volgende generaties minder codeert
voor investeringen in vruchtbaarheid kan om die reden meer worden geïnvesteerd in
onderhoud. Daarom zal in de komende generaties een hogere levensveiwachting mogelijk
zijn ten koste van meer infertiliteit. Deze veiwachting is overeenkomstig de theorievorming
over het 'wegwerphchaam', de experimenten metfruitvhegjesen de observaties bij mensen

40

Diligenlia

waar een hoge leeftijd samengaat met een gemiddeld kleiner aantal nakomelingen.
Het gevolg van deze veranderingen in de erfelijke opmaak betekent dat het overiijden
wederom wordt opgeschoven naar een hogere leeftijd. Ditmaal niet door een verbetering
van de omstandigheden waarin wij leven zoals tijdens de eerste epidemiologische transitie, maar door aanpassingen in de eifelijke opmaak. Om dit principiële onderscheid te
benadrukken zou ik de gevolgen van de erfelijke veranderingen de 'tweede epidemiologische transitie' wülen noemen.
Nu het menselijk genoom in kaart is gebracht en de functie van vele genen is vastgesteld
kan een zoektocht beginnen naar de genen die voor de snelheid van veroudering verantwoordelijk zijn. Het is te veiwachten dat deze genen op een of andere wijze bij het proces
van onderhoud en herstel betrokken zijn. Identificatie van deze genen is van gi'oot belang
omdat varianten hieivan kunnen verklaren waarom bij sommigen van ons op vroege leeftijd ziekte optreedt 36. Recent onderzoek in experimentele modehen maakt het zeer waarschijnlijk dat er genen zijn te identificeren die een centrale rol veivullen in de regulatie van
veroudering 37. In hoeverre deze varianten ook het verouderingsproces in mensen bepalen
is doel van komend onderzoek Samen met collega Zwaan van de afdeüng evolutiebiologie en collega Slagboom van de sectie moleculaire epidemiologie zullen wij tussen vlinders, fruitvhegjes en mensen homologe genen proberen te identificeren die associëren met
langlevendheid.
Wat ik u hl dit tweede deel van mijn rede heb geschetst is dat de erfelijke opmaak bij mensen niet onveranderiijk is en zich de komende tijd zal aanpassen aan de sterk verbeterde
levensomstandigheden. De noodzaak om in vruchtbaarheid te investeren neemt af De
investeringen in onderhoud van ons lichaam kunnen daardoor toenemen. Deze genetische
aanpassing aan de nieuwe omgeving is een fraai voorbeeld van coadaptatie door natuurlijke selectie. Hiermee kom ik aan bij het derde en laatste deel van mijn rede. De vraag
dringt zich op of wij ons maatschappelijk voldoende kunnen aanpassen aan de groeiende,
gezonde, levensveiwachting zoals ik die in de eerste twee delen heb geschetst.
Sociale levensvenvachtiiig
De gemiddelde levensveiwachting is langer dan ooit. Men zou veiwachten dat de sociale
levensveiwachting daarop is aangepast. Dit lijkt echter niet het geval te zijn. Het Centraal
Planbureau durft 'senioren' te definiëren door een leeftijd van 55 jaar en ouder te hanteren 3S. Dit zou con-ect zijn wanneer het Planbureau in het tijdsgewricht rondom 1900 werkzaam zou zijn. Helaas worden vele mensen door deze arbitraire leeftijdgrens geïnfecteerd
en streven naar een beëindiging van het arbeidzame leven of trekken zich terug uit maatschappelijke gremia om samen of aüeen te genieten van de oude dag. Slechts weinigen die
een dergelijke majeure ingreep in hun leven aanbrengen, lijken te beseffen dat zij nog een
gemiddelde levensveiwachting van 25 jaar tegemoet kunnen zien 39. Een periode waarin
actief aan zingeving gewerkt moet worden. Wellicht is deze onwetendheid hen niet aan te
rekenen en hebben mijn dochters gelijk als ze zeggen dat ook ik héél oud ben. Mijn erfelijke opmaak is immers nog niet volledig in evenwicht gebracht met de nieuwe gemiddelde levensveiwachting van 80 jaar Mogelijk is mijn gedrag nog mgesteld op een gemiddelde levensduur van 40 jaar, de gemiddelde levensveiwachting waaraan al mijn voorouders
tot 100-150 jaar geleden waren blootgesteld.
Maar, alle evolutionaire verklaringen ten spijt, waardoor wordt de sociale levensveiwachting dan steeds korter? Ik wü deze ontwikkeUng toehchten met een aantal uitspraken over
arbeid. Ik wü hiermee niet suggereren dat een arbeidzaam leven gelijk staat aan de sociale levensveiwachting, maar het denken over arbeid ülustreert feiUoos hoe in onze maatschappij over ouderen en veroudering wordt gedacht. Een tweetal citaten: 'Als je dertig
bent dan ben je te oud voor de job', of'Nog steeds in schaal 11 op je veertigste? dat betekent een stagnerende canière'. Het huidige werkzame leven lijkt zo te veiworden tot een
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intense pieicbelasting die sleclits weinigen voldoende lang kunnen weerstaan. Het lioeft
dan ook niet te verbazen dat de arbeidsparticipatie vanaf het 50ste jaar hollend achteruitgaat en slecht één op de 10 werknemers werkend zijn 65ste haalt ^8. Welhcht is de verkorting van de werlaveelc, het gecomprimeerde carrièretraject, en de vroege uittreding uit het
arbeidsproces het gevolg van een voorbije periode van economische voorspoed en arbeidsoverschot. Maar we moeten vaststehen dat een 36-urige werkweek, een top van de carrière
op 40 jaar, en een pensionering voor het zestigste ihet past op de huidige en toekomstige
bevolkingssamensteUing en een minachting is voor hen die nu tot de senioren worden gerekend. Enkel om sociaal-economische redenen zijn hier mgrijpende aanpassingen vereist.
Maar er is nog een andere reden dat een aanpassing van de heersende moraal dringend
gewenst is. Ouderen moeten in de bestuuriijke culturen van Nederiand aanwezig blijven.
Pas dan kan aan het democratische grondbeginsel van evenredige vertegenwoordiging worden voldaan. Ik citeer het antwoord van Hanny van Leeuwen, lid van de Eerste Kamer, op
de vraag waarom zij op 74-jarige leeftijd nog steeds actief is: 'Omdat ik nog van mening
ben dat vrouwen en mannen, jongeren en ouderen op gelijke wijze kansen moeten krijgen
hun invloed in de samenleving op ahe terreinen uit te oefenen. En dan niet aheen op terreinen waar men ons vandaag graag ziet komen, ja eigenlijk niet kan missen - bijvoorbeeld
vrijwilligersorganisaties - maar evenzeer daar waar beshssingen vallen over onze toekomst
en waar men ons, bij tijden, liever ziet gaan dan komen of blijven' '^^
Er is een tweede reden waarom ik in mijn rede over arbeid spreek Dit betreft de hnplicaties die de huidige arbeidsomstandigheden hebben op het functioneren van de gezondheidszorg. Het algemeen gevoelde tekort aan arbeidskrachten laat zich zeker gelden in de
gezondheidszorg Het gezondheidsapparaat zucht onder een toenemende last maar kan
zich niet vrij ontwikkelen zoals andere sectoren in de maatschappij omdat het is gevangen
in een strik van garanties en randvoorwaarden. Dat zet de gezondheidszorg op korte termijn op een achterstand ten opzichte van de vele andere maatschappelijke sectoren die
heftig met elkaar concuiTeren op een overspannen arbeidsmarkt. Toch is het opmerkelijk
dat de gezondheidszorg in deze negatieve positie is gedreven. De gezondheidszorg is
immers bij uitstek een sector waar persoonlijke voldoening en waardering kan worden ontvangen wanneer men daarin werkzaam is. Ik vrees dat de gezondheidszorg daaraan zelf
belangrijk heeft bijdragen door de 'mythe van de eeuwige jeugd' in stand te houden. Ik zal
dit toehchten.
De vrijwel volledige aftvezigheid van ziekte en sterfte op kinder- en jong-volwassen leeftijd
geeft velen onder ons het valse idee dat er heden ten dage geen ziekte meer bestaat. Ook
wordt gedacht dat voor elke opkomende ziekte een afdoende oplossing bestaat. Voor een
aantal aandoeningen is dit ook daadwerkelijk het geval. Men denke aan de uiterst effectieve antibiotica in de bestrijding van infectieziekten, de chemotherapeutische behandehng van de ziekte van Hodgkin, of de operatietechiheken bij gecompliceerde botbreuken.
Maar iedereen die deze geneeskundige successen gebruikt als een argument voor het
bestaan van een 'succesvolle geneeskunde' is argeloos. Deze onjuiste veronderstellmg
wordt niet in de laatste plaats versterkt door de opstelling van de geneeskunde zelf Dokters
houden niet op hun patiënten met hart- en vaatziekten te vertellen hoe fraai het cholesterol is gedaald onder de behandeling. 'Het bloedonderzoek was helemaal normaal geworden' zegt een opgeluchte patiënt tegen zijn familieleden. Onopgemerkt blijft dat de prognose, hoewel verbeterd, onvenninderd slecht is. Dit ahes versterkt de suggestie van de eindeloze oplossingen die de geneeskunde voor ons in petto heeft en is aanleiding voor de
gedachte dat de gezondheidsproblemen nu definitief zijn opgelost.
Zij die chronisch ziek zijn of als gevolg van ziekte schade hebben opgelopen, voelen aan
den lijve dat de huidige geneeskunde niet voor ahes een blijvende oplossing voorhanden
heeft. Maar op de geneeskundige agenda hebben het vermhideren van ziektelast, het voorkomen van late comphcaties, het geven van inzicht en begeleiding, en niet in de laatste
plaats het verienen van zorg geen hoge prioriteit. Jong maar met name oud plukt de wrange vruchten van de argelozen die denken dat in onze moderne tijd voor deze vorm van
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geneeskunde geen plaats meer is.
Zo dragen wij allen bij aan het in stand houden van deze mythe. En in zekere zin is dat
maar goed ook. We moeten immers blijvend gestimuleerd worden om te zoeken naar
oplossingen voor problemen die opgelost moeten worden. Maar de nevenwerkingen van
de mythe zijn ernstig en moeten niet uit het oog worden verloren. Het beeld van een succesvoUe geneeskunde schept verwachtingen die wij niet waar kunnen maken. Daardoor
blijven patiënten rusteloos zoeken naar de niet bestaande oplossing. Bij hen en hun familieleden worden gevoelens van machteloosheid, soms zelfs onrecht opgewekt. Aanvaarding
blijft uit en een behandelend arts zal er gefnistreerd door raken.
De mythe van eeuwige jeugd en het beeld van de succesvoUe geneeskunde versterken
elkaar in het modeme streven naar zelfontplooiing en autonomie. Dit streven gaat zover
dat een geringe aantasting daaivan grote angst kan mboezemen. Bij velen is de gedachte
aan een begrenzing van mogelijkheden, en afhankelijkheid door hchamelijke of geestelijke beperkuigen onverdraaglijk Daarom wordt door velen nagedacht of bij beperking en
afliankelijkheid voor de dood gekozen moet worden.
Het is interessant te weten hoe ouderen zelf oordelen over een leven met beperking en
afhankelijklieid. Dit is onderzocht door medewerkers van de Leiden 85-plus studie
De
generale idee was om houvast te kiijgen op het begrip 'succesvol oud', iets waar iedereen
tijdens het leven naar lijkt te streven. Succesvol oud wekt associaties op met de definitie
van gezondheid zoals deze door de Wereld Gezondheids Organisatie is opgesteld. De criteria voor succesvol oud zouden dan geformuleerd kunnen worden als een toestand van
optimaal lichamelijk, geestelijk en sociaal functioneren. Wanneer we deze definitie hanteren als maatiat om het aantal mensen in te schatten dat succesvol veroudert, dan ziet uw
toekomst er somber uit. Slechts 10% van de Leidse bevolking van 85 jaar voldoet aan deze
criteria. Deze gegevens zouden het sombere beeld van oude mensen die wegkwijnen achter geraniums kunnen bevestigen. Niets is minder waar Dezelfde 85-jarigen geven zichzelf
een 8,1 als gemiddeld rapportcijfer Hoe is dit mogelijk wanneer slechts een minderheid
van de ouderen een optimale conditie heeft? De verklaring is dat oude mensen een
beperkte gezondheid of de aanwezigheid van gebreken eivaren als een gegeven en niet als
een bedreiging. Een hoge leeftijd met beperkingen is een uitgangspositie van waaruit het
leven wordt geleefd en ingericht. Daarin kan een mens succesvol en niet succesvol zijn.
Met deze definitie blijken veel mensen succesvol oud te worden.
Dames en heren, ik wU afsluiten. Er zijn drie boodschappen die ik geprobeerd heb over te
brengen. Alereerst heb ik laten zien dat wij in staat zijn om ziekte en overlijden tot op hoge
leeftijd uit te steUen wanneer de omstandigheden waarin wij leven gunstig zijn. De toegenomen levensveiwachting verandert de voortplantingsmoraal met als gevolg een beperking
van de gezinsgrootte en een nieuwe bevolkingsopbouw. Ten tweede heb Uc u verteld dat
onze erfelijke opmaak zich zal aanpassen aan de sterk veranderde omgeving waarin wij
leven zoals dat door de evolutionahe wetten voorspeld wordt. De baten van deze eifelijke
aanpassingen zullen bijdragen aan een gezonder en langer leven. De kosten zuUen gevonden worden in een toename van de vruchtbaarheidsproblematiek Ik heb dit de 'tweede
epidemiologische transitie' genoemd. Ten slotte memoreerde ik een aantal ontwikkelingen
in onze samenleving. Zij worden gekenmerkt door een verkorting van de sociale levensveiwachting. Dit is in veleriei opzichten ongepast.
Noot
Deze tekst is maakt deel uit van mijn rede die ik heb uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt
van hoogleraar aan de Universiteit Leiden op het vakgebied van de inwendige geneeskunde, in het
bijzonder verouderingsonderzoek op 15 juni 2001.
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FffiRE M E T M . L A M I N M E S : R E C E N T DEVELOPMENTS
by
Prof. ir L.B. Vogelsang and A. Vlot
Faculty of Aerospace Engineering, Delft University of Technology

Abstract
Fibre Metal Laminates (e.g. Glare) are buüt up as a laminated bonded structure of thin
metalhc layers and alternating fibre reinforced adhesive layers. This family of materials was
developed at Delft University by laboratory testmg and design projects, starting in the
1980's. Recent work has been aiming at final technology readiness for application in ahcraft design, production and semce. The current paper gives an impression of the work
that was done to close the gap between laboratory development and industrial application.
Introduction
Fibre Metal Laminates were developed as a family of hybrid materials at Delft University
of Technology in the Netheriands by professor L.B. Vogelesang and his team. The alternating thin metal sheets and prepreg layers (fibres embedded in adhesive, i.e., rubber-toughened epoxy) are bonded together to one laminate (see Fig.l). The laminate with glass
fibres is called 'Glare' (from 'GLAss REinforced'). The laminated structure assures an inherently damage tolerant material with excehent fatigue, impact and residual strength characteristics and a low density. The prepreg layers function as baiTlers against con'osion of
the inner metalhc sheets, whereas the metal layers at the outside shield the fibre/epoxy layers from picking up moisture. The material has an inherent high burn-through resistance
as well as good damping and insulation properties. The material can be manufactured as
semi-fmished sheet material, simüar to monolithic aluminium sheets, which can be machi-

Figure 1. Typical Fibre Metal Laminate lay-up.

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 80. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde 'Dihgentia' te 's-Gravenhage op 12 november 2001.
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ned (e.g., milling, drilling, cutting) and plastically formed into products. However, also large
cuived products can be cured in one shot in an autoclave. In this way a complete structure, e.g., large cuived panels with co-cured doublers and stiffening elements can be produced. The so-caUed 'splicing concept' (see Fig.2) is used in this process to manufacture larger panel sizes compared to conventional aluminium structures. This reduces assembly
costs. Initial design studies showed a possible 20% weight reduction for aircraft structures
and this was - together with the aspect of safety - the prime driver behind the Glare development.

splices

two- deck fuselage
section
R = 3m

metal layer

fibre

layer

8 m long panel

FUSELAGE OUTSIDE

r^i-:------:--=i

adhesive

FUSELAGE INSIDE

Figuur 2. Splicing concept: overlap
splice using tiie "SelfForiniitg
Technique".

Table 1. Available Glare grades.
Aluminium layers
Grade
Alloy

Thickness per
layer (mm)

Fibre layers
Orientation

Thickness per
layer (mm)

7475-T761

0.3-0.4

Unidirectional

0.25

Glare 2

2024-T3

0.2-0.5

Unidirectional

0.25

Glare 3

2024-T3

0.2-0.5

Cross-ply (50%-50%)

0.25

Glare 4

2024-T3

0.2-0.5

Cross-ply {67%-33%)

0.375

Glare S

2024-T3

0.2-0.5

Cross-ply (50%-50%)

0.5

Glare 1

A limited number of Glare grades are standardised for qualification reasons (see Table 1).
Every grade can be buUt up in many different thicknesses, e.g., the lay-up of a Glare 3
variant with a so-called '3/2 lay-up' as is shown m Fig.l is:
[2024-T3 / 0° glass / 90° glass / 2024-T3 / 90° glass / 0° glass / 2024-T3]
in which the 0°-dhection is the L-dhection (i.e., the rolling direction) of the aluminium layers.
During the recent years a lot of research was done to fih in the technology gaps between
laboratory material development and large-scale apphcation in aircraft design, production
and airiine operation. The work covered the following topics: 1. Qualification, Properties
& Design Alowables, 2. Calculation Methods, 3. Design Concepts and Certification
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Aspects, 4. Basic Manufacturing & Processing Teciinology, 5. Specialties, 6. Spin-off and 7.
Maintenance Support. This paper gives an impression of the work that was carried out.
1. QuaUfication, Properties & Design Allowables
The objectives of this topic were: (a) the qualification of Glare material and components,
(b) the generation of material property data and properties of spliced laminates, (c) generation of design allowables and (d) the investigation of envhonniental eflfects on the material properties of Glare.
The aim during the development of Glare was to avoid a lack of standardisation, while this
tempers the acceptance by airiines, as it does for composite materials. Thus, a strategy for
Glare was discussed to qualily complete Glare grades and not only theh constituents. Such
an approach is comparable to that of conventional aluminium ahoy sheets, and it assures
standardisation of the material and it also reduces costs. The grades Glare 2, 3 and 4 were
considered the important Glare grades to be qualified. Besides the complete Glare grades,
also the Glare constituents (aluminium, prepregs, primer) and production processes
(deoxidising, anodising, priming and bonding) were covered in the qualification. Rehability
regarding the quahty of the Glare sheets, with material properties within predefined envelopes should be the outcome of this qualification program.
For each grade one particular lay-up, i.e, one Metal Volume Fraction (MVF), is tested and
the properties of lanihiates with other lay-ups wih be determmed with the so-called 'Metal
Volume Fraction Approach' (see Fig.3). The properties (e.g., tenshe strength) are assumed to
be linearly related to the fraction of the metal relative to the total tWckness of the laminate.
Basic material properties (like tenshe and compression strength) wUl be determined in the
qualification program and also in a design allowable program. A stress-strain calculation
program was developed as a material design tool to calculate stress-strain cuives of an envisioned Glare grade from the properties of the constituents,
The environmental effects (e.g., in-seivice temperature envelope and manufacturing procedures) on the properties like shear buckling and the bearing strength were determined.
Specimens were tested at Room Temperature and at 70° C. A related aspect is that one of
the manufacturing procedures is the application of multiple curing cycles, needed for example to bond stringers on the panels. After several cycles no effect was found on tenshe
properties and interiaminar shear propeities.
For a laminate witti p
aluminum layers:

+

If
P,

Ql
0

Figure 3. Defenition of tlie Metal
Volume Fraction Approacli.

Rule of mi)rtures:

MVF
P,^^ - MVF * P^ -^ (1 - MVF) * P,
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Further research wUl be done to look for possibUities to further improve material properties. For example, at high shear loaded locations, an improvement of the shear properties
of Glare is preferred and the use of another aluminium alloy could provide this.
Also the properties of spliced Glare were studied. During the project several sphce configurations were developed and investigated. In order to be able to construct any splice configuration and preventing the qualification of a new splice configuration, the splices were
divided into separate details ('buhding blocks') like the outer sphce (see Fig.2 and Fig.4)
and for each of the splice detaUs the mechanical properties were determined. By a detaüed finite element analysis that was performed, the distance was determined for which the
interaction between the detaüs was negligible. As a result every sphce configuration can be
constructed using the several splice building blocks, without the loss of strength with
respect to the basic Glare material.
The availability of design aüowables, like basic material propeities and fastener strength
values is essential in the design of aircraft structures. A database with (preliminary) design
allowables wül be determined using the qualification test data and ahowable test data.
Consequentiy, the Metal Volume Fraction Approach can be used to calculate design ahowables for any specific lay-up (MVF) of the qualified Glare grades. In order to obtain
design ahowable data, a strong statistical basis, which is described in the MIL-17 handbook, is required. The approach to determine material A- and B- values was discussed by
the several project partners and is currently being carried out. A program to determine fastener strength values was discussed and initiated.
The so-called 'Metal Volume Fraction Approach' is a 'kind of rule of mixtures' (see Fig.3),
and assumes that the material properties of a Glare laminate depend linearly on its Metal
Volume Fraction. For example, it was shown that the blunt notch strength of a Glare layup is linearly dependent on the Metal Volume Fraction (see Fig.5). The validity of the
Metal Volume Fraction approach was proven and accepted for typical material property
values.
A l extensive environmental durabUity test program was carried out using accelerated
ageing conditions to detennine the eflfeet of temperature and moisture on the basic material propeities (e.g., tensüe strength) and on propeities of structural detaüs (e.g., riveted lap
and butt joints). EfiFects of initialflawsand damage due to impact and scratches were taken
into account in this program.
Only limited strength reductions were found after this accelerated environmental exposure
(see Fig.6). The results were used to obtain some preliminaiy knockdown factors in cases
where environmental exposure and/or high or low in-service temperatures have to be considered.
A program was discussed to investigate the effect of realistic exposure conditions. The program is initiated and specimen wUl be exposed for several years in a tropical hot and wet
environment (Indonesia). The results can be used for comparison with the results of the
accelerated aged test specimen, in order to obtain realistic accelerated ageing procedures.

Adliesive
a

Cross ply prepreg (0;"9[P)

3

Alutmniumlayer (t= 0.4 mm)

figure 4. Defenition of an outersplice as a building block of the toted splice (see also Frig. 2).
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Figure 5. Blunt notch strength as a function ofthe MVF.
Residual sirength of lap joint specimen
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Figitre 6. Indication of tlie effect of environmental exposure and in-seivice temperature.
2. Calculation Methods
The objective of this part of the project is to proviiJe the aircraft designer with analysis
methods for the Glare structures vahdated by tests. The general approach is to use the available methods and design principles for aluminium and adapt these methods for the characteristic features of Glare, to ensure acceptance by the ahcraft mdustiy. Existing methods,
developed in the last fifteen years by MSc- and PhD-students, and new methods were verified and vahdated for industrial apphcation.
The working group has the followmg subdivision:
Basic material properties: stress-strain cuives, blunt notch strength, fastener strength and
shear yield strength.
Stability of stiffened Glare panels: compression, shear, combined shear/compression, crippling and inter-rivet buckling.
Residual strength: stifiened and unstiffened panels. Foreign Object Damage in combination
with Multiple Site Damage, built-in crack stopper bands and fatigue loaded lap and butt
joints.
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Fatigue crack propagation: through-cracks, surface cracks, lap and butt joints and crack initiation.
a. Basic inateiial properties
For the shear stiffness, the blunt notch and the yield strength of Glare the Metal Volume
Fraction Approach was proven to be valid.
b. Stability of stiffened Glare panels
Detahed tests on inter-rivet buckling and crippling specimen were performed in order to
verify existing analytical methods.
c. Residual strengtli
The investigation of the residual strength of Glare can be divided into four main projects.
The first investigation to obtain R-cutves for Glare consisted of residual strength tests on
48 unstiffened panels of different Glare grades and lay-ups. Parameters like force, elongation, crack opening displacement, crack tip opening angle and strains at several locations
were recorded. For residual strength the Metal Volume Fraction Approach was vahdated.
The R-cuives are used as input for the analytical design tool to calculate the residual
strength of stiffened Glare panels containing a two bay crack and broken central stiffener
(two bay crack criterion). For the analytical design tool the well-known displacement compatibhity method was adjusted for plasticify in stringer deformations. The second part concerned four large stiffened Glare panels containing five riveted or bonded stringers each,
which were tested for verification of the design tool. The third investigation focussed on
the determination of the effect of small cracks emanating from rivet holes, simulating
Multiple Site Damage, on residual strength after Foreign Object Damage. The last part
consisted of the investigation of the residual strength of Glare panels with built-in crack
stopper bands. It was proven that this concept improves the residual strength even fuither,
allowing further tailoring of the Glare structures.
d. Fatigue crack propagation
For the through-the-thickness centre crack configuration 78 specimen were tested under
constant-amplitude fatigue loading to verify the semi-emphical design tool and to define
the material parameters in this tool. The tool is based on the characteristic behaviour of
Glare under constant-amplitude loading. After an initial more rapid growth immediately
after crack initiation, the crack growth rate reduces until an approximately constant rate is
reached. The fibre bridging needs a crack length of several millimetres and certain amount
of crack opening to become fully effective. For a large part of the fatigue lhe the crack
growth rate remains constant, until the crack growth rate increases due to the effect of the
finite width.
To verify the upper boundary of the application of this method, 4 specimen were tested
under constant-amphtude loading with saw-cuts of 75 mm, consistent with an accidental
damage case (see Fig. 7). The initial rapid crack growth rate decreases due to the effectiveness of the fibre bridging. Soon after the constant crack growth rate is reached, the finite width effect becomes visual.
Since cracks in Glare structures in most cases will initiate as surface cracks, due to bending present in the structure, constant-amplitude fatigue tests were performed on specimen
with different Glare grades and lay-ups. In the same way as for through-cracks the crack
growth rate was found to be constant, but significantly lower than for the through-crack
case.
For the prediction of the initiation life of cracks starting from a hole, it is assumed that the
existing methods based on S-N-cuives of the aluminium alloy in Glare may be used.
Calculation of the stress cycle that occurs in the aluminium layers due to external loading
of Glare gives a presumably conseivative indication of the crack initiation life. Due to both
curing stresses and a stiffnesses difference in the laminate between prepreg and metal layers, the stress in the aluminium layers is different from the apphed stress. This is demon-
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Figure 7. Craclc growth rates for 4 specimen at load levels of 100 and 120 MPa, R=0.05, initial
damage size 2aQ = 75 mm.

stated for an elastic load cycle in Fig. 8.
Cracks will initiate at stress concentrations. The stresses at these locations are likely to be
elastic-plastic. Plastic Glare is sthfer than plastic aluminium. This means that over plastic
zones the adjacent fibres cany more load, the so-caUed plasticity-bridging effect.
Consequently a stress concentration in Glare causes smaller plastic zones, thus smaher
plastic stresses and strains, compared to aluminium loaded under the same elastic stress
with the same stress concentration factor Less plasticity causes a crack to initiate later This
makes application of monolithic aluminium fatigue data for predicting crack initiation in
Glare conseivative, provided that the stresses in the aluminium layers of Glare are calculated correctly
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fi'gi/re 9. Relative stijffener location.

3. Design Concepts and Certificadon Aspects
Tlie current project focused on fuselage applications. To ensure a proper detail design of
the fuselage, adequate design concepts have to be chosen. Stringer types and relative position (see Fig. 9), joints and franie/skin-attachnient concepts have to be avahable for the
designer With these concepts the methods resulting from the previous group (Calculation
Methods) can be used for dimensionhig the chosen structural concept. Because Glare is
neither a metal nor a composite material, also the certification phUosophy needs adjustment to ensure airworthiness of the designed Glare structure.
This work covered the following aspects:
- Glare stiinger concepts
- Johits, rivet puU-through, edge distances, rivet pitch, interference fit
- Joints fatigue life prediction methods, initiation, growth and residual strength
- Door and window cut-outs design and verification
- Design principles for Glare fuselage
- Doubler effects and sphces.
Several stiffener concepts were studied from a manufacturing and structural efficiency
point of view (stabUity) for the various regions of the fuselage, i.e., in front of the wing, at
the wing and aft of the wing. Especially for the last two locations stabhity may be the design
driver In the top of the fuselage section at the wing, large fatigue loads may occur which
may be critical for the stringer design.
Longitudinal and circumferential joints of the Glare panels of the fuselage will be made
using rivets or Hi-loks. In a fuselage structure these joints are the most likely locations for
fatigue damage to occur The Glare lap joint displays a better behaviour than the aluminium lap joint combining high initial residual strength with slow strength reduction. Many
tests are done to verify the fatigue behaviour and to optimise the joint geometry variables
as edge distance and rivet pitch. Also possible problem areas of Glare joints are analysed
Ihce interference fit and rivet puU-tlirough. Limits are set to interference fit to prevent any
installation delaminations in the material. Another aspect investigated is the effect of countersunk variables as depth and head size on the joint behaviour The whole test program
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Figure 10. Door corner speclment

will result in design principles for the Glare fuselage joints.
Besides principles, methods are derived to determine the fatigue behaviour of the joints,
which are validated by the test programs as mentioned before. The design tool being developed covers prediction of crack initiation, crack growth and residual strength using the
constant crack growth rate and the crack initiation method found in topic Calculation
Methods as input.
For the door corner design, specimens (see Fig. 10) have been tested with possible lay-ups,
of which the comer laminate will consist. These door corners (or window comers) are subject to high stress concentrations and deformations. Thick doubler packages are used to
limit both stress and deformation. Crack growth curves were generated for different lay-ups,
which were compared to each other Also static test results are compared to FE analysis of
the specimen. Next phase of testing and analysis will be on a complete door corner laminate to verhy the composed behaviour Results gained from this door program will be used
for the window surroundings as well.
Preliminaiy design prhiciples have been generated for a Glare fuselage. The principles are
global geometric solutions that can be scaled to local conditions like skin thickness, fastener size and pitch, etc. The proposed principles cover preliminaiy minimum requirements
as dictated by Glare properties derived from test evidence and reflect the state of the art.
Where feasible, common practice for aluminium is adopted for Glare design. The preliminaiy design principles form the starting point for the definition of design prhiciples for
a specific aircraft program by the industiy.
Doubler packages are bonded or riveted around cut-outs like the doors and windows, to
increase the strength and lower the running loads. Still great care must be taken for each
thickness step applied, because it wUl act as a stress raiser in the stracture. Tests conducted on relatively thick outside doublers showed a decrease in tenshe strength of up to 30%.
However, fatigue loading showed to induce only minor damage to the construction and
the thickness of the doubler shows no influence on the fatigue behaviour The thickness
steps are less severe if apphed in sphces, for which different design guidelines and concepts have been formulated.
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Figure 11. Large 2D panel with local doublers (10 x 3.5 ni); courtesy Fokker Aerostivctures.

4. Basic Manufacturing & Processing Technology
Glare is a material with excehent damage tolerance properties on the one hand, but moderate workshop propeities on the other In particular the embedded fibres and the layered
structure limit the fomiability of the laminates and have an impact on other workshop properties.
In this topic the applicabUity of a wide range of manufacturing processes has been investigated and new methods have been developed. Since the main objective is the apphcation of Glare as a structural material for the fuselage, the effort was aiming at the manufacture of fuselage skin panels: single- and double-curved skins, stringers and reinforcing
elements, hke doublers.
The skins can be manufactured by lay-up methods. Since the sphce concept is apphed, the
dimensions of these skins only depend on the size of the autoclave. During development
of these lay-up methods very large single-curved demonstrator panels (length of 10 meters
and width of 3.5 meters; see Fig.ll) have been made. Also the manufacture of large double-cuived panels (length of 7 meters and width of 3.5 meters) has been demonstrated
using lay-up technology. Local reinforcements, like doublers, can be manufactured in the
same cycle as the skins.
The manufacture of the stringers, fibres in longitudinal direction, has been investigated as
weh. Thin-walled stringers can be made by bending processes; thick stringers wih be made
by a combination of bending and lay-up methods.
For the fhiishing and assembly of the components, different machining processes can be
apphed. Milling and drilling operations usually pose no big difficuhies, although one
should be aware of the abrasive character of the fibres (see Fig.l2) and the layered structure of the laminate. Therefore, cemented carbide tools are applied instead of the tooling
materials commonly used for aluminium alloys. The tool bit geometries and process parameters are more or less the same as used for aluminium ahoys. In order to prevent delamination, no large forces perpendicular to the laminate, like the feed force during drilling,
should be applied, which needs sharp and hard tool bits. When the panel is complete, the
panel wih be checked by quality control systems like C-scan for the control of the laminate and Bondtesters to evaluate the quality of the bond lines.
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Figure 12. Wear marles on the
clearance surface of a Tungsten
carbide mille(edge nulling; 30
meters; 400 rpnr,feed rate Of
mm.; Glare 3-312).

The mam conclusion of the work peiformed in this working group is that, despite the
moderate workshop properties of Glare, there are no major obstacles for the manufacture
of large stiffened skin panels.
5. Specialties
The topic Specialties was meant for items that were not yet covered in one of the other
groups. So far only the subject of fire, smoke and toxicity was treated.
The problem with the burn-through aspects is that at this moment no regulations exist for
fuselage skin material as for cabin interior materials. The only existing requhement is that
in case of an emergency the passengers must be able to leave the aircraft within 90
seconds. Recent experience showed that the fuselage should preferably be more fire-resistant to increase suiyivabihty. This is in particular true for high-capacity ahcraft. The skin
acts as a first barrier against the fire.
Under normal conditions alummium shows burn-through within a minute. Glare has
excehent burn-through characteristics (see Table 2). Burn-through tests were carried out on
small samples with various compositions as well as on large panels. Fig. 13 shows typical
measured temperatures during a burn-through test on small samples of 105 x 105 inm. The
tested materials were Glare 4-3/2-0.5, a 2.1 mm thick biaxial fuselage material composed
of a 3/2 lay-up with 0.5 mm thick 2024-T3 layers and stacking order [2024-T3 / 0V90V0°
/ 2024-T3 / 0V90VO° / 2024-T3], and 2 mm thick 2024-T3. A heat flux of 204 kW/m2
and a temperature of 1150° C both typical for a kerosene fire, were apphed. The temperature was measured at the centre of the specimen at the flame side and the opposite side.
The thin outer aluminium sheet of Glare melted immediately, after which the glass/epoxy
layers acted as a fhe barrier Due to the high melting temperature ofthe glass fibre (1500°
C) the fibres remained intact, whereas the epoxy burned and formed a carbon layer around
the fibres. Delamination of the laminate took place, which caused a very effective insulation as can be seen in Fig.l3. No flame penetration was obsetved for Glare after 10 minutes, whereas the 2024-T3 samples showed burn-through within 100 sec at aonroximatelv
1150° C.
6. Spin-off
Once this new material has been accepted and apphed in aerospace industiy, it can be
expected that apphcations outside aerospace wOl be possible too. To anticipate this, a
separate working group studied possibflities for these so-caUed 'spin-off apphcations.
As Glare is initially developed foi-piimaty aircraft structures like fuselage panels, the spinoff working group also considered secondaiy aircraft apphcations, e.g., cargo floors and
engine cowlings. This may function as a 'bridge' between aerospace and non-aerospace
applications. The application of Glare in secondary ahcraft parts is mainly driven by the
good impact behaviour of the material (especially Glare 5) and its fire resistance. The use
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TMckness
(mm)

Glare type

Bum-through
time (s)

Glare 2-2/1-0.3

0.85

89

Glare 3-3/2-0.3

1.4

111

Glare 3-4/3-0.2

1.55

144

Glare 4-3/2-0.3

1.65

185

A12024

1

5

Al2024

1.3

8
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Table 2. Results of bum-through
tests (flame temp. 2500 °C)
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Figure 13. Measured
temperture during
buivtlmugh tests on
Glare 4-312-0.5 and
2024-T3.

of Glare in cargo bays (floors and liners) was already extensively evaluated by test installations at various airlines and with success. Engine cowlings were studied in this project. In
the past, fan cowl doors were made of aluminium whereas currently they are made of
impact prone composite sandwiches. Glare seems superior because h combines the
impact resistance and reparabhity of aluminium with the low stmctural weight of composites. Preliminaiy design studies also covering possible production techniques, were done
for this promising application. Aiother spin-off application is the Glare production that
started in 1999 for the Glare cargo container of the Galaxy Scientific Corporation. This was
the only container that passed the severe FAA blast resistance test (see Fig. 14).
A special forming technique was studied for the use of Glare in secondaiy structures:
explosive forming (see Fig.l5). It was shown that this technique offers unprecedented
opportunities for this material but further study is sthl needed. Another special technique
that was developed, was a method for producing seamless Glare tubes (see Fig. 16).
Compared to competing mateiials, the advantages of Glare in the spin-off area are hs fatigue, impact and fire resistance. Possibilities were investigated for the use of Glare, e.g., for
application in luxuiy yachts, defence and automotive applications. The reduction in material costs appears to be essential for the viability of Glare during spm-off. Cheaper aluminium alloys, pretreatments and production techniques are now being studied and developed.
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Figure 14. Clare cargo container
Galaxy Scientiflc Cow'oration^

explosive forming for (-/i ptvduction of a Glare anieima miriir.

Figure 16. Seamless Glare tubes.
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Figure 17. Glare (t = 3.2 mm.) and
alluminium (t -3.8 mm.) specimens after hall impact, o 57 mtn,
V= 135 mis.

7. Maintenance Support
All aircraft sufferfi-omdamages during operation. The maintainabUity of a Glare fuselage
structure is of prime importance for airiines. It should be at least as good as the maintainabihty of aluminium structures so that the operating costs do not increase. In this topic
many questions were identified that were raised by the airiines. The current practices in
the maintenance of aluminium stmctures were also studied. This part of the project aims
at the investigation of the effects of a wide range of damages on Glare. Further the inspection of Glare was an important item of the group. The main target of this working group
was to prove that Glare stmctures can be maintained using conventional repah and inspection procedures, such as are currently in use for monohthic aluminium structures.
The fatigue and residual strength of Glare after impact was examined. The impact damage
tolerance of Glare 4A-4/3-0.5 (t=3.3 mm) was compared with aluminium 2024-T3 (t=3.8
mm). Damage assessment was done on Glare 4A-4/3-0.5 specimens impacted at various
energy levels. Three low-velocity hnpact energies created a dent, first crack and throughcrack were considered in the fatigue and residual strength testing. Fatigue testing was performed at Sn,ax = 120 MPa, R = 0.05 and for 200 kc after which the residual strength was
determined. The aluminium specimens all failed in the fatigue test except for the dented
specimens. None of the Glare specimens faded during fatigue testmg. Fatigue cracking
only occurred in the outer aluminium layer at the impacted (concave) side. In aluminium
specimens the crack growth was fast over the entire thickness. Crack growth decreased in
the Glare spechnens due to the crack-bridging effect of the fibres and the intact aluminium sheets.
The haUstone impact behaviour of Glare 4-4/3-0.5 (t = 3.2 mm) and A 2024-T3 (t = 3.8
mm) was investigated by airgun tests perpendicular to the sheet suiface. SmaU icebaUs of
25 mm diameter, impact energy 100 Joule and velocity 160 m/s caused insignificant damage. Large icebaUs of 57 mm in diameter, impact energy 850 Joule and velocity 135 m/s,
caused dents in Glare 4-4/3-0.5 and aluminium 2024-T3 (see Fig. 17). The thinner Glare
specimens showed a dent depth of about 10 mm and the thicker aluminium specimens a
dent depth of 6 mm. The impacted Glare and aluminium specimens did not show debonding or fibre faUure.
Debonds in composites may occur due to severe in-seivice damage scenarios or manufacturing imperfections. To mvestigate whether an initial debond in Glare will grow under
fatigue loading, a test program was peiformed on Glare 4B-5/4-0.4 with artificial debonds.
Specimens of 180 mm in width, provided with a central teflon insert of 60 mm in diameter or half chcular edge inserts between the outer aluminium layer and the underiying prepreg layer were fatigue tested up to 200 kc. Tension fatigue testing was peiformed at S^-igx
= 140 MPa, R = 0.05 and compression fatigue testing at
= -100 MPa, R = 20. After 200
kc no gi'owth of debonds was observed (see Fig. 18).
Possible defects in Glare that have to be detected during inspections include suiface
cracks, sub-surface cracks and debonding. Flat-bottomed hole specimens were produced
to simulate debonding at different positions in the laminate (see Fig. 19). It was proven that
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Figure 18. C-scan of specimens
witi: artificial edge debonds,
before testing (left) and after 50 ice
at S,„i„ = -100 MPa (rigid)

Figure 19. Fokker Boiidtester equip
ment with flat-bottomed hole test
panel.
debonds can be found in service, even in Üiicl( Glare lay-ups with standard inspection
techniques. For the detection of suiface cracks Fddy Current inspection and Magneto
Optic Eddy Current Imaging were studied. Eddy Current inspection also proved suitable
for tracing sub-surface cracks in Glare.
To maintain the aiiworthiness of the aircraft, damages of primaiy structural parts must be
repahed. For apphcation of Glare in fuselage structures, effective repair procedures have to
be available that have to be incorporated in structural repah manuals. Several sub-projects
dealt with the repair of stiffened and unstiffened Glare skins.
Both Glare and aluminium riveted patches have been tested on a stiffened Glare 3-3/2-0.4
skin structure with a width of four stringer pitches on theh fatigue behaviour and residual
strength. The patches were applied with sealant. Three different types of fasteners have
been used. Also, the influence of aging was determined.
It was found that a Glare skin could be repaired by using conventional riveted aluminium
patches using Hi-loks and Visu-loks. The Visu-loks showed better behaviour under fatigue
loading compared to the Huckbolts. A significant improvement was found when a Glare
patch was used instaUed with Hi-lok fasteners. The Glare panel repaired with a Glare patch
showed a residual strength of 325 MPa after a fatigue testing for 120 kc at 120 MPa.
Previous ageing resulted in an additional strength reduction of 12%. However, ageing had
no influence on the static strength ofthe repaired Glare skin panels. Panels with aluminium repair patches showed lower residual strength values, possibly due to a higher stiffness
unbalance.
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Figure 20. Finished Glare stringer
repair on demonstrator panel.

Comparison of tlie residual strength of Glare repah panels with the unnotched material
strength indicated that the selected repair configuration was not optimised yet.
The latest development in the repair of Glare structures is the demonstration of the repah
of Glare stringers, which are under development. Glare stiingers were bonded on a single
cuived Glare panel. One of the stiingers was repaired using a Glare stringer coupling (see
Fig.20). Normal tooling and operations like cutting, grinding, deburring, alodine apphcation and drUling were used. It was shown that Glare stringers can be repaired using a standard repair method. In a follow-up program the mechanical properties of a Glare stringer
repair whl be investigated.
Conclusion
The gap between laboratoiy testing and application, production and use of fibre reinforced bonded laminated metallic structures was filled up to a large extent by the Glare project. A wide range of properties was covered and the upscaling of the production of the
laminate was successful.

HET GEHEIM VAN DE KANOET: WAAKOM VEEL TOENDRAVOGELS AAN
Z E E OVERWINTEREN EN VEEL WADVOGELS OP DE TOENDRA BROEDEN
door
Dr T. Piersma
Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), Texel, en Centiinn voor
Ecologische en Evolutionaire Studies, Rijksuniversiteit Groningen

As lid van één van de wijdst verspreide diersoorten op aarde is het voor ons misschien
niet zo goed voor te stellen hoe ontzettend beperkt de verspreiding van de meeste andere
diersoorten is. Trekkende wad- en zeevogels lijken misschien een uitzondering op die regel.
Langs stranden van ahe continenten kom je drieteentjes tegen. Kleinste jagers vind je op
de toendra's van Noord-Ameiika en Eurazië maar evengoed langs de kusten van Ghana,
Argentinië en Austrahë, Toch betekent de wijde verspreiding van zulke sooiten iets heel
anders dan dat het voor mensen betekent. Ze zijn aheen in bepaalde, vastomschreven
gebieden te vinden, gebieden waar ze het met hun soortspectfieke eigenschappen kunnen
volhouden. Bij het vaststellen van deze 'niches' hebben biologen tot nu toe vooral gedacht
aan eigenschappen die met voedselvei-weiving te maken hebben. Drieteenstrandlopers, bijvoorbeeld, zijn meesters in het vangen van wormpjes en Ideine crustaceeën in zandige substraten.
De vaststellmg dat ziekten en plagen in belangrijke mate de loop van de wereldgeschiedenis hebben bepaald begint gemeengoed te worden. De rol van micro- en macroparasieten
bij de verspreiding van diersoorten kitjgt ook steeds meer aandacht. In dh verhaal presenteer ik de hypothese dat de toendra, de zee en de kust alledrie relatief kiemarme gebieden
zijn; toendravogels die aan zee overwinteren bezetten dus relatief parasiet-arme niches. Aan
de hand van ons onderzoek aan kanoetstrandlopers Calidris canutus en andere trekkende
steltiopers zal de geldigheid van deze hypothese, en de samenhang van een dergelijke specialisatie met andere eigenschappen zoals trekgedrag, worden besproken.
As je als kanoetenkuiken half juli samen met drie broertjes of zusjes in het noorden van
het Taimyr-sclhereUand in West-Siberië (met uitzicht op een met ringehobben bedekte
Poolzee) uit het ei kruipt, dan heb je haast! Je hebt haast omdat het daar de volgende
weken kouder gaat worden. Omdat de spinnen, langpootmuggen en andere lekkere hapjes
langzaam maar zeker verdwijnen, en omdat het in augustus meestal gaat sneeuwen zodat
geen eten meer te vinden is. Zo snel mogehjk groeien dus; van een klein kuiken dat amper
10 g weegt, tot een vetgemeste kanoetstrandloper van 200 g die de vier-en-een-half duizend
kilometer naar de Waddenzee in één ruk vhegend af kan leggen. Zo'n beetje het eerste wat
een kanoet dus doet nadat ie het levenslicht heeft gezien is 'wereldreizigeitje spelen'. Van
Taimyr naar de Waddenzee, en vanaf de Waddenzee weer door naar Mauritanië en GuinéeBissau. Kanoeten ontkomen er gewoon niet aan, omdat ze op plekken worden geboren
waar de temperatuur gedurende het grootste deel van het jaar ver onder het nulpunt ligt
en ahes met sneeuw bedekt is (Fig 1).
Waarom vhegen kanoeten vanuit Siberië helemaal naar West-Afiika? Waarom blijven ze
niet wat dichter bij 'huis'? En waarom broeden ze eigenlijk op de meest noordelijke toend-
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Figuur 1. Portret mn groepje kanoeten dal langs de sneeuwrattden foerageeii op de pas viijgekotnen toendra (lialfjuni 1994, Taymyr scliiereiland, Siberië). Foto door Jan van de Kam.
ra die er op de wereldbol te vinden zijn? Waarom spelen kanoeten niet gewoon voor weidevogel, en broeden ze in een Fries of Hollands grasland of een Groninger kwelder? In dit
verhaal, dat gebaseerd is op 14 jaar onderzoek door medewerkers van het NIOZ op Texel,
de Rijksuniversiteit Groningen en geestveiwanten in andere delen van de wereld waar
kanoeten óók voorkomen (Fig. 2), zal ik proberen voorlopige antwoorden op deze vragen
te vinden. Voorlopig, want achter een antwoord schuüt vaak een volgende vraag en een nog
diepere waarheid!
Gemiddeld uiterlijk, uitzonderlijke leefgewoontes
Kanoetstrandlopers behoren tot de familie Scolopacidae, en zijn als zodanig veiwant aan
plevieren, meeuwen, sterns en alkachtigen. Ze zien er heel gewoontjes uit: gemiddeld van
grootte (denk aan iets als een merel), niet te korte maar ook niet te lange poten, en een
hele gewone taps-toelopende rechte snavel van ongeveer 3,5 centimeter, 's Winters hebben
ze een hchtgrijs verenpak 's Zomers kleuren buik, borst en kop roestrood. Een kanoet kan
zich dus niet laten voorstaan op een spectaculair uiterlijk, maar wel op wat ie aUemaal kan.
Kanoeten broeden rond de Poolzee op de kaalst denkbare en onherbergzame toendra (Fig.
I). Door hun lage dichtheid (twee nesten per vierkante kilomter is véél), hun vreselijk
goede scliutkleur en het feit datje zo'n beetje bovenop een broedende kanoet moet gaan
staan voordat ze gaan protesteren, is het aantal wereldwijd gevonden nesten nog steeds
minder dan 200. Leden van de Peary-expeditie naar de Noordpool waren een kleine 100 jaar
geleden op noordelijk Ellesmere Island de eerste Svesterlingen' die kanoeten-eieren te zien
kregen. Wülem Barentz en z'n makkers waren zelfs op Nova Zembla nog lang niet diep
genoeg in de poolwereld doorgedrongen om op die ontdekking ook maar een kans te maken!
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Figuur 2. Wereldverspreiding van kanoetstrandlopers. De toendragebieden waar kanoeten
broeden zijn gearceerd. De pijlen geven schematische de trekroutes van de verschillende
ondersooilen weer (respectievelijk Calidris caitutus roselaari, C. c. rufa, C. c. islandica, C. c.
camttus, C. c. "novosiberica' [een nog formeel onebschreven ondersooii] en C. c. rogersi). De
stippen geven de oveiwnteiingsgebieden weer; de grootte van de stippen Is evenredig met de
overwinterende aantallen. De hier geiwemde ottdersoort "iwvosibeiica" werd oveiigeus in
december 2001 door de Russische taxonoom Dr Pavel S. Tomkovich, tot m'n grote sdtrik en
ook wel blijdschap, beschreven onder de naam Calidris canutus piersmai.

De laatste 30 jaar heeft men ontdekt dat kanoeten uit verschihende delen van het Poolgebied de winter doorbrengen in heel verschülende kustgebieden. Soms zien dieren van
deze populaties er iets verschihend uit (qua snaveüengte of qua kleur) en heeft men ze
apait als ondersoort benoemd (Fig. 2). Buiten de toendra komen kanoeten eigenlijk aüeen
in uitgestrekte wadgebieden voor. In bhmenlandse 'wetiands' komt je op z'n hoogst verdwaalde eenlingen tegen (vaak onervaren jonge dieren, of zielepoten die het tijdens de
trektochten niet gehaald hebben). Alleen langs de oostkust van Afrika en op de wadden
van zuid- en zuidoost Azië komen kanoeten om raadselachtige redenen vrijwel niet voor.
Schelpdiereters
Het ligt voor de hand om te denken dat kanoeten obligate kustbewoners zijn omdat ze gek
zijn op schelpdieren. Inderdaad eten kanoeten in al die wadgebieden eigenlijk alleen
schelpdieren, meestal tweekleppigen en soms ook slakjes. Bij ons op het wad eten ze kokkeltjes (alleen hele jonge dieren die meestal minder dan drie maanden oud zijn), nonnetjes, wadslakjes, en als aUes meezit, ook wel eens jonge mosseltjes. Kanoeten zijn bovendien ontzettend goed in het opsporen van die schelpdieren, die er op het wad er meestal
een onopvallend en ingegraven bestaan op na houden. Ingegraven nonnetjes kunnen ze
zeven keer sneller vinden dan een scholekster, per slot van rekenmg ook een schelpdierspecialist Door maar een halve centimeter met z'n snavel in het wad te prikken kan een
kanoet voelen of er een centimeter of vier verder een schelpdier verborgen zit! Ze kunnen
dat omdat ze er hele speciale apparatuur op na houden: een snaveltop die stijf staat van
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Figuur 3. Veitaiid tussen de mate van "arctisch broeden" (x-as) en de mate waarin aan zee
wordt overwinterd ()>-as) van 24 steltlopeisoorten beliorende bij liet Inclusieve genus Calidris
(familie Scolopacidae). Voor deze soorten werden voor beide criteria rangnummers gegeven
op grond van de informatie in de vogelliandboeken. De nummers venvijzen naar de verschillende soorten: 1: Aphriza virgala; 2: Calidris tenuirostiis; 3: Calidris canutus; 4: Calidris aiba;
5: Calidris pusilla; 6: Calidris mauri; 7: Calidns ruficollis; 8: Calidris ininuta; 9; Calidris temminckii; 10: Calidris subminula; 11: Calidris minulilla; 12: Calidrisfiiscicollis;13: Calidris
bairdii; 14: Calidris melanotos; 15: Calidris acuminata; 16: Calidris ferruginea; 17: Calidris
maritima; 18: Calidris ptllociiemis; 19: Calidris alpina; 20: Ewynorhynchus pygmeus; 21:
Limicola falciiiellus; 22: Micropalama hiniantopus; 23: Tiyngites subruflcollis; 24:
Philomachiis pugnax.

de sensortjes die Ideine drulwerscliillen in de sedimentlaag Icunnen meten, en een idein
breintje dat al die infomiatie kan interpreteren.
Het werkt ongeveer zo: Als kanoeten hun snavel in de toplaag van het wad steken ontstaan
rond de snaveltop door de traagheid van het interstitiele water een bolvormig 'dnikveld'.
Dit patroon zal worden verstoord door ingegraven compacte voorwerpen zoals stenen en
schelpdieren omdat die het door de snavelpunt weggedrukte water tegenhouden.
Kanoeten kunnen de informatie in dit verstoorde drukveld kennelijk lezen en zijn zó
gespecialiseerd dat ze ingegraven wormen, of snel kruipende kreeftjes, gewoon helemaal
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niet kunnen ontdekken. Dergelijke prooien worden juist door nauwveiwante soorten als
bonte strandlopers en drieteenstrandlopers gemakkelijk opgespoord (overigens met 'apparatuur' die vergelijlcbare onderdelen bestaat). Om met Koos van Zomeren te spreken, "je
onUvikkelt een instrument om de wereld de baas te worden en dat instrument wordt de
baas overjou. Met die snavel zijn kanoeten extreem afliankelijk van het wad."
Kiemviije leefomgevingen
Toch denk ik dat die zintuiglijke specialisatie eigenlijk niet de kern is bij het zoeken van
een verklaring voor de levenstijl van kanoeten. Bij het bladeren in één van de vele uitstekende vogelgidsen valt het op dat eigenlijk alle soorten die in de Poolstreken broeden en
in de winter naar het zuiden trekken, of het nu gaat om ijseenden, parelduikers, zUverplevieren, paarse strandlopers, sneeuwgorzen of strandleeuwerikken, alleen aan de kust overwinteren. Ze mijden binnenland en binnenwater!
Hetzelfde is te zien bij een vergelijking tussen de talrijke wereldwijde strandlopersoorten.
De mate van "noordelijk broeden" is sterk gecorreleerd met de mate van "aan de kust overwmteren" (Fig. 3). Vooralsnog kan ik dat aüeen verklaren door een 'aanpassing' die door al
die ahe polaire soorten wordt gedeeld. Want wat is de beste omgeving om gezond te blijven ofte worden? Juist ja, in de toendra-achtige omgeving van het hooggebergte of aan de
kust! De toendra is waarschijnlijk een relatief predator-arm en voedsel-iijk biotoop waar
dankzij het gebrek aan ziektekiemen geen investeringen in de opbouw van weerstand
nodig zijn waardoor de groei van de kuikens snel kan zijn ondanks de zeer koude omstandigheden. Zou het kunnen dat, doordat ze opgroeien in de schone, ziektekiemvrije omgeving van de toendra (een plek waar ondanks de kou niet veel kans is om infectieziekten of
parasitaire besmettingen op te lopen), ze gewoon de kans (of de genen) niet hebben om
weerstand op te bouwen?
Zo raakt een soort in de eerste instantie afliankelijk van de relatieve kiemvrijheid van z'n
omgevingen, en in de tweede plaats van de manier om in zulke omgevingen een bestaan
op te bouwen. In het geval van de kanoeten ontwikkelden ze een geavanceerd teledetectiesysteeni om schelpjes bij laagwater te zoeken. Maar omdat wadgebieden schaars zijn, en
ijsvrije wadgebieden zich zeker in het vooijaar op gi-ote afstand van die kiemviije toendra
bevinden, moet je als toendra-broedende wadvogel ook in staat zijn om in één keer zulke
hele grote afstanden te overbruggen. Daarmee hebben we met nóg een stel ongelooflijk
uitgekiende aanpassingen te maken die het mogelijk maken om op grond van het eten van
kokkels en mossels in drie weken gewicht te verdubbelen. Om veivolgens al dat vet (soms
wel 50% van het hchaamsgewicht; vijftig procent!) er tijdens een vlucht van een dag of 2¬
4 weer af te vhegen!
Ontkoombare wereldreizigers
Voor zulke prestaties zijn nodig: (1) Een maagdarmkanaal dat functioneert als een soort
bouwpakket Qe bouwt het snel op als je moet opvetten, en breekt het weer af voordat je
aan de vlucht begint want anders moet je het maar meetorsen); (2) een bijbehorend
enzymsysteem die al die nutriënten in no-time kan opslaan en ook weer kan terugvorderen als de energie en de grondstoften nodig zijn, (3) een stelflexibelevliegspieren en een
hart die niet van ophouden weten, en (4) een enorme capaciteit om op basis van zonnestand, sterbewegingen en het aardmagnetisch veld ook onder slechte weeromstandigheden
in onbekende en gevaariijke omgevingen je weg te vinden.
Wereldreizigers? Kanoeten kunnen niet anders. Maar dat ze het kunnen en hoe ze het
doen daar komen we langzaam achter Iedere keer overtreft hun werkelijkheid mijn stoutste verwachtingen. Ondanks, en in zekere zin ook dankzij, hun speciale vermogens zijn
kanoeten best wel 'kwetsbaar'. Ze zijn afliankelijk van wadplaten waar ze schelpdieren kunnen vinden, van veilige hoogwateivluchtplaatsen, en van ongestoorde toendragebieden. En
ze moeten een beetje geluk hebben tijdens de vliegreizen. Dat het weer en de wind een
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beetje meezitten en zo. Aan het laatste kunnen we als mensen niet veel doen. We kunnen
er wél voor zorgen dat vogels uh Siberië, uit Groeihand en uh Canada bij ons op het Wad
de ruimte kiijgen, en zelfs dat ze te eten hebben!
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E E N Z E E VAN V E R B M D I N G E N
door
Prof, dr R.W.P.M. Laane
Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem-dynamica Uninversiteit van Amsterdam

Water is alom aanwezig op de aarde. De grootste hoeveelheid water zit opgeslagen in de
oceanen. Zeewater is zout en het hoofdbestanddeel van deze zouten is keukenzout.
Waarscliijnlijk is de oerzee geen keukenzoutzee geweest maar een sodazee, omdat de calciumconcentratie in een keukenzoutzee veel te hoog is, zelfs giftig voor de thans levende
organismen (zie verder). De concentratie calcium in een sodazee is zo laag dat het ontstaan van leven uit zee mogelijk zou kunnen zijn. De huidige organismen in de keukenzoutzee hebben zich in de loop der tijd op alledei manieren aangepast aan de hoge concentratie calcium,
De zouten in zeewater worden aangevoerd door de rivieren en vulkanische activiteit op de
zeebodem zelf Door menselijk handelen is de concentratie van deze natuurlijke stoffen in
rivieren en kustwateren toegenomen. Daarbij wordt er nog een groot aantal hchaamsvreemde stoffen door de mensen geproduceerd dat uiteindelijk ook in de zee terechtkomt.
Van een gedeelte is de concentratie in zeewater dermate hoog geworden dat organismen
er schadelijke effecten van ondeivinden. (Inter)nationaal beleid is uitgezet om de uitstoot
van deze stoffen te doen dalen tot een bijna nulniveau. De maatregelen om de gestelde
doelen te halen zijn zeer kostbaar en de vraag is of de maatschappij dit uiteindelijk wel wü.
Water, een unieke verbinding
Water is een verbinding van twee waterstofatomen en een zuurstofatoom (HjO) en bezit
unieke eigenschappen. Water en klimaat zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Water
bepaalt het verschü tussen een grijze en blauwe lucht. Zonder water is er geen leven.
Er is een enorme hoeveelheid water aanwezig op de aarde. Meer dan 70% van het aardoppervlak bestaat uit water. In totaal is er 1.384.120.000 kni^ water op de aarde. Van al dat
water is maar 2,6% zoet. Hieivan is tweederde vastgelegd in ijs rond de polen en in gletsjers. Dat betekent dat minder dan 1% van het beschikbare water op aarde zoet is. We lozen
daann onze aivalstoffen en bovendien moet het schoon zijn om het als drinkwater te
gebruiken. Meer dan 97% van al het water op aarde bevindt zich hi de oceanen. Elke 3.100
jaar verdampt er een volume gelijk aan het volume van de oceanen dat uitregent op de
aarde. Op de aarde komt het water bij elkaar in grondwater en in rivieren die weer naar de
oceaan stromen.
Water is meer dan H 2 O
Water op aarde is meer dan de chemische verbinding HjO. Omdat water het beste universele oplosmiddel is bevat het vele andere stoffen. Eeuwenlang hebben onderzoekers
zich bezig gehouden met de chemische samenstehing van de aarde. Water heeft daarbij
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Afb. 1: Verdeling van
water op de aarde.

ZOETWATER

(3%)

altijd een belangiijke rol gespeeld. Aangezien er vroeger geen apparaten waren waarmee
de concentratie van verbindingen kon worden gemeten, werden er andere indelingen
gemaakt dan tegenwoordig. Volgens de Chinezen bestond de aarde uit vijf elementen die
nauw aansloten bij hun belevingswereld, namelijk vuur, metaal, aarde, hout en water De
Grieken onderscheidden daarentegen vier basiselementen waaruit alles was opgebouwd:
aarde, lucht, vuur en water Welke indeling in welke cultuur ook werd gemaakt, water speelde altijd een belangrijke rol.
Zweet van de aarde
Empedocles van Agrigentum (circa 490-430 voor Christus) vroeg zich af waar het water op
aarde vandaan zou kunnen zijn gekomen. Hij noemde water 'het zweet van de aarde'. Dit
duidt erop dat hij meende dat water afkomstig was uit de aarde. Deze theorie zou waar
kunnen zijn. Zo'n 4,5 miljard jaar geleden klonterde de aarde samen. De materie waaruit
de aarde werd opgebouwd, was uit fusieprocessen gevormd in het onvoorstelbaar hete binnenste van sterren als de Zon, en aan het eind van het leven van die ster al dan niet in een
geweldige ontploffing in de ruimte uitgestoten, uit de in het sterrenstof aanwezige waterstof en zuurstof is water gevormd.
Volgens een andere theorie is al het water op de aarde door kometen aangevoerd. Een müjoen kometen zou voldoende zijn om de huidige oceanen te vullen. Beide theorieën zijn
verschülend maar hebben met elkaar gemeen dat wordt aangenomen, dat het water in
koite tijd op de aarde terecht is gekomen en dat er nadien niet veel meer is bij gekomen.
Aangenomen mag worden dat de toen gevormde oerzee uh zoet water bestond.
{red.: deze tweede theorie is nogal twijfelachtig, harde bewijzen ontbreken.)
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Een snufje zout
Het water in de zee smaald nu eclrter zout, liet bevat gemiddeld 35 gram zouten per liter
Aristoteles was eivan overtuigd dat zeewater zout werd door aardse verbindingen. Hij kon
echter geen verklaring vinden waarom regenwater zoet smaakte want dat kwam voort uit
zeewater Het cychsche proces van verdampen en neerslaan en afvoeren terug naar de zee,
zorgt er immers voor dat zeewater zouter moet zijn dan livieiwater Deze inzichtelijke stap
werd gezet door Edmund Halley (1656-1752), bekend van de naar hem genoemde komeet.
Hij verdient minstens evenveel faam omdat hij het nut eivan inzag de waterbalans van de
aarde te berekenen. Voor de Middellandse Zee berekende hij dat er driemaal meer water
verdampte dan er door de rivieren werd aangevoerd. Hij concludeerde dat hierdoor het
zoutgehalte in de zee geleidehjk moest toenemen.
Robert Boyle (1672-1691) pubhceerde als eerste de chemische samenstelling van enkele
zouten in zeewater Met zeer eenvoudige proeven toonde hij aan dat ookrivieiwaterzouten bevat. Daarbij concludeerde hij dat de zouten in zeewater voor een groot gedeelte
bestaan uit de accumulatie van zouten die zijn uitgewassen van het land. Lavoiser (1743¬
1794) analyseerde enkele zouten en ontdekte dat de bittere smaak van zeewater niet kwam
door bitumhieuze stoffen maar dat deze wordt veroorzaakt door magnesiumsulfaat. Medio
1800 was de algemene chemische samensteUing van de zouten in zeewater bekend. Het
hoofdbestanddeel was natriumchloride, keukenzout. Lavoiser suggereerde ook dat de chemische samenstelling van riviei-water gelijk is aan die van zeewater Tegenwoordig is bekend
dat dit inderdaad opgaat voor de meeste ionen van de zouten, maar zeker niet voor een
van de hoofdionen van zeewater, het chloride-ion.
positieve ionen

zeewatei-

rivierwatetkalium
895

natrium

calcium
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chloride
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bicarbonaat
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Fig.. 2: Procentuele bijdrage van de belangrijlcste positieve en negatieve ionen in zeewater en
livieiwater.
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Oorsprong van keukenzout
Ionen van zouten lionien in verschillende verhoudingen in rivier- en zeewater voor In
rivierwater zijn dit tegenwoordig vooral (bi)carbonaat- en calciumionen, terwijl dit in zeewater natrium- en chloride-ionen zijn. Als het chloridegehalte van rivierwater wordt gecorrigeerd voor de hoeveelheid chloride-ionen die afkomstig zijn uit regenwater, bevat rivierwater vrijwel geen chloride-ionen. Dit is helemaal niet zo verwonderlijk want de aardkorst
bevat heel weinig chloride (0,07%). Chloride-ionen in zeewater moeten dus een andere
oorsprong hebben. Onder-zoek heeft aangetoond dat de chloride-ionen afkomstig zijn van
vulkanische activiteit op de zeebodem. Natrium dankt zijn aanwezigheid aan het veiweren
van gesteenten op land en chloride aan het ontsnappen van gassen uit de aardkorst onder
de zee. De oorsprong van de hoofdbestanddelen van de keukenzoutzee, natrium- en chloride-ionen is dus totaal verschiUend.
Constante samenstelling door leven
Lange tijd was de verwachting dat het zoutgehalte van zeewater langzaam zou toenemen.
De redenering was als volgt: zouten die zich in zeewater bevinden veriaten de zee niet wanneer zeewater verdampt en rivieren voeren steeds meer zouten aan. De hypothese van toenemend zoutgehalte bleek onjuist. In de negentiende eeuw werden veel veldmetingen uitgevoerd. Daaruit bleek dat de relatieve samenstelling van de verschUlende ionen in zeewater vrij constant is en dat het zoutgehalte op open zee niet toeneemt. Een verklaring
hieiYOor kon echter nog niet gegeven worden. Nu blijkt dat verschülende geologische, chemische en biologische processen ervoor zorgen dat de relatieve samenstelling van het zoutgehalte niet sterk verandert. Tijdens hun leven nemen organismen alleriei ionen op die een
rol spelen in hun levensprocessen. Op deze manier worden bepaalde ionen onttrokken aan
de wateifase. Ionen worden ook opgenomen door vaste mineralen. Het overschrijden van
het oplosbaarheidsproduct van verschülende stoffen is een ander proces. Dat proces zorgt
eivoor dat het zoutgehalte en de relatieve samensteUmg van de ionen in zeewater constant is.
Keukenzout of soda
De grote vraag is of de zee altijd een keukenzoutzee olwel een natriumchloridezee is
geweest. Vrijwel ahe leerboeken gaan er vanuit dat de oerzee een keukenzoutzee is geweest.
Op basis van geologische vondsten en op basis van kennis van sodameren op land, is er
twintig jaar geleden een theorie gepostuleerd dat de oerzee niet een keukenzoutzee is
geweest maar een sodazee. Deze zee wordt gedomineerd door het hoofdbestanddeel soda
(natriumcarbonaat). Volgens deze theorie moet het ontstaan van leven in een keukenzoutzee onmogelijk zijn geweest. Dit komt doordat het calciumgehalte in een keukenzoutzee
vele malen te hoog was. Waardoor verhindert een dergelijke hoge concentratie calcium de
totstandkoming van leven in een keukenzoutzee? En hoe komt het dat het calciumgehalte zo hoog is?
Oerzee
Toen de aarde zich nog aan het vormen was, spuwden vele vulkanen enorme hoeveelheden vers silicaatgesteente uh over de aarde. Door de vei-wering van dit gesteente als gevolg
van de inwerking van regen en daarin opgelost koolzuur, werden grote hoeveelheden koolzuur gebonden als carbonaat. Dit verschijnsel doet zich nog steeds voor bij vulkanen waar
regenwater inwerkt op het versgevormde gesteente. Het uiteindelijke resultaat van dit verweringsproces is dat er in het water een toename is van de concentratie carbonaten. En zo
is de basis gelegd voor een sodazee. Het oplosbaarheidsproduct van calciumcarbonaat
(concentratie calcium x concentratie carbonaat) is constant. Bij veel carbonaat is er weinig
calcium, bij weinig carbonaat is er veel calcium. Daardoor is in een keukenzoutzee het cal-
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ciumgehalte hoog en in een sodazee laag (minstens een factor 1000 verschil in calciumgehalte).
Calcium gifdg
Aangenomen wordt dat de concentratie calcium in de oerzee lager moet zijn geweest dan
vier duizendste mUligram per hter Een dergelijk lage calciumconcentratie is een absolute
voorwaarde om een hoge concentratie aminozuren en eiwitten te kunnen krijgen. Bij een
teveel aan calcium verhezen deze essentiële bouwstoffen van het leven, hun activiteit.
Neemt de concentratie toe dan worden de eiwitten geïnactiveerd en is verder leven onmogelijk
Toen de sodazee geleidelijk aan veranderde in een keukenzoutzee en de calciumconcentratie toenam werd het water steeds giftiger
Om te zorgen dat de calciumconcentratie in de cel binnen de perken blijft, hebben ahe
levende cellen zich in de loop der tijd gewapend met calciumpompen m hun membraan.
Deze pompen zijn voortdurend actief om calcium vanuit de cel naar buiten te werken.
Hierdoor kunnen de vitale levensprocessen in de cel, die ooit zijn ontstaan bij een lage
calciumconcentratie, voortgaan bij een te hoge, zelfs giftige calciumconcentratie in het
externe miheu.
pH ( - -)
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Fig. 3: Sclwmatiscltë weergave van liet verloop van sodazee naar keiikenzoiilzee en de daarbij veranderende zinirtegraad (pW door de tijd lieen.
Het ontstaan van het skelet
Een ander mechanisme om calcium te ontgiften is het opslaan in de vonn van kalk in skeletten. Waarschijnlijk is skeletvorming zo'n twee miljard jaar geleden begonnen, toen de
calciumconcentratie langzaam begon te stijgen. Aan de buitenkant van de toen levende
cyanobacteriën ontstond een kalklaagje. Dh leidde in ondiepe zee tot de vorming van stromatolieten en later tot de vorming van schelpen. De vorming van stromatolieten wordt
heden ten dage nog steeds waargenomen in sodameren. Bij meercellige orgaihsmen is het
mechanisme waarmee calcium wordt vastgelegd, uitgegroeid tot de vomhng van exo- en
endoskeletten. Enorme hoeveelheden calcium worden op deze manier aan het zeewater
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onttrokl«n en geïinmobiliseerd. Meercelligen hebben dit proces benut om steviger te worden.
Wetenschappsmensen als Kempe en Degens gaan zelfs zover dat ze het ontstaan van meerceUigen uit eencelligen toescliiijven aan calcium. De groenalg Coelastnim reageert bijvoorbeeld sterk op een hoge calciumconcentratie door samen te klonteren en koloihes te vormen.
Het mysterie van de sodazee
Waarscliijnlijk eindigde het ruim 3,5 niüjard jaar durende tijdperk van de sodazee zo'n 600
miljoen jaar geleden. In die periode moet de relatief hoge concentrade carbonaat zijn
teruggedrongen en moet de concentratie van cliloride zijn toegenomen. Een aannemelijke verklaring voor het afnemen van de grote hoeveelheden carbonaat is dat deze hi de
vonn van soda is verdwenen op plaatsen waar de aardkorsten over elkaar heen schuiven.
De chlorideconcentratie daarentegen, nam geleidelijk toe doordat deze ionen vanuit de
zeebodem in het zeewater werden geïnjecteerd.
hl de loop van de evolutie is de chemische samenstelling van zeewater steeds giftiger
geworden, want de calciumconcentratie werd steeds groter De organismen die zich niet
konden aanpassen aan de veranderende chemische omgeving verdwenen, terwijl andere
vormen van leven verschenen. De organismen die nu leven, hebben zich optimaal aangepast aan hun giftige omgeving.
De menselijke factor
De aanwezigheid en activiteiten van de mens hebben ook veranderingen veroorzaakt in de
chemische samenstelling van stoffen op aarde, in de lucht en in het water. Net als alle
andere organismen is de mens een wezen dat stoffen tot zich neemt, stoffen produceert en
afgeeft. Toen de mensen het nomadenleven afzworen en zich vestigden op een vaste plaats,
heeft dit in eerste instantie geleid tot lokale verhogingen van natuuriijke stoffen zoals
ammonia, nitraat en metalen. Tegelijkertijd trad er een verlaging op van het zuurstofgehalte van het oppei-vlaktewater door het lozen van makkelijk afbreekbaar organisch materiaal.
Door de explosieve groei van het aantal mensen zijn in de laatste honderd jaar de gehalten van deze stoffen sterk toegenomen in het zoete oppervlaktewater en de mengzones van
de livier en de kustzeeën. Dit heeft in deze watersystemen geleid tot explosieve algengi-oei
(eutrofiëring) en schadelijke effecten van metalen op organismen. De mtroductie van stoffen
door mensen is dermate snel gegaan dat orgaihsmen geen tijd hadden zich aan te passen.
Lichaamsvreemde stoffen
De afgelopen eeuw zijn er meer dan 150.000 nieuwe, hchaamsvreemde stoffen door mensen vervaardigd. Na hun soms beperkte functie op het land raken ze op een of andere
manier verzeüd hi liet water en uiteindelijk in de zee. Daar kunnen ze alleriei onbedoelde,
schadelijk effecten verooreaken. Lichaamsvreemde stoffen zijn bijvoorbeeld DDT, landbouwbestrijdhigsniiddelen, organische oplosmiddelen, brandwerende stoffen zoals polybroombffenylen (PBB's), polybrooiiibifenylethers (PBBE's), polychloorbifenylen (PCB's) en dioxhies.
hl de jaren zestig en zeventig van de 20*= eeuw was het resultaat van de introductie van stoffen door de mens duidelijk waarneembaar De kwaliteit van het Rotterdamse drinkwater
was slecht, had een onaangename smaak en stonk Door de relatief hoge concentratie van
PCB-achtige stoffen werden er minder zeehonden geboren in de Waddenzee.
Leveitumoren kwamen veel voor bij vissen zoals bot in de Nederlandse kustzone van de
Noordzee.
Veel curatieve maatregelen zijn bij de bron van de stoffen uitgevoerd met de bedoeling de
concentratie van een groot aantal stoffen te laten dalen. We kunnen gelukkig constateren
dat deze aanpak tot een daadwerkelijke verbetering van de chemische samenstehing van
het maiiene müieu heeft geleid. De grote vraag is: hoe ver moeten de concentraties van
deze stoffen nu nog dalen?
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Alles giftig en vervuild
Met de regelmaat van de klok vestigt de schrijvende en beeldende pers nog steeds op ongenuanceerde wijze de aandacht op de gevaren van stoffen. Voor hen staat de aanwezigheid
van stoffen gelijk aan vervuiling. Zelden verschijnt er een verhaal in de pers dat we onze
welvaart en welzijn voor een groot gedeelte te danken hebben aan stoffen die door ons
geproduceerd zijn. De berichtgeving lijkt zich uitsluitend op schadelijke effecten te richten.
Alle stoffen worden hierbij op een hoop gegooid en zijn per definitie ghlig. Theoplirastus
Philipus Aureolus Bombastus von Hohenheim (1493-1541), beter bekend onder de naam
Paracelsus, moet zich in zijn graf hebben omgedraaid bij deze kretologie. Had hij niet ruim
vijflionderd jaar geleden reeds gezegd 'Sola dosis facit venenum.' Vrij vertaald: de dosis
bepaalt de giftigheid van een stof
Alles meetbaar
Sinds een paar jaar zijn de analytische methodieken nu zo ver veifijnd dat het mogelijk is
het vóórkomen van bijna alle. door de mens geproduceerde stoffen aan te tonen. Stoffen
in concentraties van nano-(10-9) grammen tot fenito-(10-'2) grammen per hter kunnen nu
worden aangetoond. Een mooi voorbeeld van stoffen die recent zichtbaar werden zijn de
PCB's. De productie startte in 1929 en het duurde tot 1972, bijna vijftig jaar later, voordat
deze stofgroep per ongeluk werd geïdentificeerd in het vetweefsel van een adelaar met
behulp van gaschroniatografie gekoppeld aan een massaspectrometrie. De relatief hoge
concentraties van PCB's en de daaraan gerelateerde effecten op bijvoorbeeld de venninderde voortplanting van zeehonden hebben tot politieke acties geleid in het begin van de
jaren tachtig. Hierdoor zijn de emissies en het vóórkomen van PCB's in het mariene milieu
sterk gedaald in de afgelopen twintig jaar Van sommige verbindingen echter, zoals de
gebromeerde vlamvertragers stijgt de concentratie in de zee en in moedermelk nog steeds.
Wel moet worden opgemerkt dat, door de politieke aandacht en door de verbeterde analytische detectietechnieken, het tijdverschil tussen de start van de productie, het niiheueffect en de politieke actie enorm is verkleind. Daartegenover staat dat de vingerafdruk van
de menselijke productie en het gebruik van stoffen overal op aarde en in de diepste punten van de oceanen wordt aangetroffen.
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Fig. 5: Vereenvoudigd scltema waarin is uitgezet liet tijdverschil tussen de jaaiproductie van
polychloorbifenylen (PCBs) (A) en gebromeerde vlamvertragers (polybroombifenyl, PBB's en
polybroombifenyletliers, PBDE's) (B) en veivolgens de milieueffecten en de politieke aandacht.
Nonnen
Als reactie op maatschappelijke behoeften is het milieubeleid opgekomen ter bevordering
van een betere leeflamgeving. Het mUieubeleid richt zich op het verbeteren van de müieukwahteit door het voorkomen dan wel oplossen of beheersbaar maken van gesignaleerde
müieuproblemen. Normen zijn handige hulpmiddelen om dat te bereiken. Een norm is
een beleidsdoelstelling of, met andere woorden, een beschrijving van de gewenste situatie.
Daar het ondoenlijk is om voor ahe 150.000 stoffen de concentratie te bepalen en er ook
een norm voor af te leiden, moeten keuzes worden gemaakt. As eerste stap hebben nationale en internationale overheden uit de grote pool van lichaamsvreemde en natuurlijke
stoffen een selectie gemaakt. Voor het mariene miheu licht de politieke aandacht zich
voornamelijk op die stoffen die slecht afbreekbaar zijn (persistent), die door organismen
kunnen worden opgenomen (bioaccumulerend) en daarbij toxisch zijn, de zogenaamde
PBT-stoffen. Voor ongeveer een 200-tal stoffen zijn er nu, op basis van een beperkte set
toxicologische gegevens, nonnen afgeleid in Nederiand en in een aantal andere landen.
Recent zijn door Chapmann e.a. (1999) de normen voor metalen en metalloïden uit meer
dan 30 landen naast elkaar gezet. Opmerkelijk is dat de laagste en de hoogste waarde in
veel gevaUen een factor 1000 of meer verschiUen. Dat wU zeggen dat in het ene land een
bepaalde stof bij een bepaalde concentratie als sterk giftig wordt beoordeeld en dat er
aUeiiei kostbare maatregelen getroffen worden om de concentratie te doen dalen, en dat
men zich in het andere land om deze stof absoluut geen zorgen maakt en er niets wordt
gedaan.
Wat mllen we?
Er zijn enkele wetenschappelijke en praktische problemen bij het afleiden en vaststehen
van normen. Het uitvoeren van de huidige beleidsdoelstelling, terug naar een situatie met
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bijna nulemissies en natuurlijke achtergrondconcentraties van stoffen, is niet mogelijk In
de loop der tijd zal het aantal mensen op aarde verder toenemen en zal de economie in
de niet-westerse landen groeien. Omdat er bij elk productieproces een hoeveelheid wannte en stoffen vrijkomt, is het te veiwachten dat er wereldwijd meer stoffen naar zee worden
afgevoerd. Is dat erg? En stel dat we besluiten dit tegen te gaan, moeten we de productie
van alleriei nuttige materialen en stoffen dan stoppen om een bijna nulemissie te halen?
Maar wihen we dat wel? Willen we elk risico op effecten van stoffen uitsluiten?
De doelstelling 'terug naar het oorspronkelijke müieu' is een nobel streven maar houdt ons
weg van het ontwikkelen van een meer effectief mhieubeleid. We houden onszelf voor de
gek met de gedachte dat het bereiken van een herstelde, natuuriijke wereld mogelijk is. Een
referentiebeeld van een wereld waarin geen mensen zijn, is een utopie. Een betere benadering is dat we ons afVragen welke maatschappij we ons eigenlijk wensen. Eentje die m
de buurt komt van de 'natuuriijke' mensloze wereld? Of een wereld waarin het menselijk
handelen een onderdeel is van de natuuriijke processen? Stel dat we de Maan of Mars
gaan bevolken. Welk mhieubeleid zouden we dan voeren?
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FYSICA, T E C H N O L O G I E E N TOEPASSING VAN
FOTOVOLTAÏSCHE ZONNE-ENERGIE
door
Prof. dr W.C. Sinke
ECN Zonne-energie, Universiteit Utreclit

Samenvatting
Fotovoltaïsche zonne-energie (PV) wordt algemeen aangemerkt als een van de belangrijkste bronnen van duurzame energie voor de komende eeuw. PV is een schone, stille en
modulaire technologie en daardoor veelzijdig inzetbaar Het potentieel van PV, zowel mondiaal als in Nederland, is enorm.
Hoewel PV in ft/c/ïemarkten reeds commercieel wordt toegepast, zijn de huidige kosten
een barrière voor werkelijk grootschalig gebruik Dat geldt met name voor netgekoppelde
systemen, die dhect moeten concun-eren met elektriciteit uit het net.
De kosten van een PV-systeem bestaan uit niodulekosten, kosten van overige componenten en instaUatiekosten. Aangezien de modulekosten een belangrijk aandeel hebben hi het
geheel, wordt wereldwijd intensief gewerkt aan de ontwikkeling van goedkope, betrouwbare en hefst hoog-rendement cellen en modules. Daarbij gaat het om het peifectioneren van
de bestaande technologieën en om het verkennen en onderzoeken van geheel nieuwe
typen zoals verschillende soorten organische zonnecehen. Daarnaast zijn productieopschaling en marktontwhdjeling essentiële onderdelen van de strategie voor kostenveriaghig.
In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de werkingsprincipes en de belangrijkste
ontwikkelingen en trends op het gebied van PV: ondcKoek en technologie-ontwikkeling,
müieu-aspecten, kosten en toepassingsvormen. Een en ander wordt besproken in het grotere kader van duurzame energie.
Zomie-energie
"Zonne-energie" is een verzamelnaam voor een fors aantal verschillende technieken om de
energie in zonlicht om te zetten in nuttig bmikbare energie. We onderscheiden directe en
indhecte vormen.
Bij indirecte zomte-energie wordt de uiteindelijk bruikbare energie geproduceerd via een
omweg. Bekende voorbeelden zijn windenergie, waterkracht en biomassa. Het mooie van
waterki-acht en biomassa is dat de gebruiker niet gevoelig is voor de wisselingen in het aanbod van zonhcht: men kan de energie bewaren totdat hij nodig is omdat opslag onderdeel
is van de hele keten (het stuwmeer en het plantaardige materiaal).
Bij directe zonne-energie wordt de energie in het hcht meteen omgezet in bruikbare energie: warmte of elektriciteit. We onderscheiden passieve zonne-energie (het zodanig ontwetpen van gebouwen dat optimaal gebruik wordt gemaakt van binnentredend zonhcht
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voor verwarming en verlicliting), actieve (tlierinisclie) zonne-energie (zoals de zonneboilers) en fotovoltaïsche zonne-energie (meestal aangeduid met PV, naar het Engelse
Photo(=licht)Voltaic(=elektriciteit)), waarmee zonhcht in één stap wordt omgezet in elektiiciteit.
In tabel 1 worden de verschiUende vormen van zonne-energie verduidelijkt aan de hand
van de stappen die nodig zijn om tot elektriciteit te komen (het kan ook zijn dat men
warmte of brandstof als eindproduct wU, dan gelden andere stappen).
Tabel 1. Beknopt overzicht van conversieroiites

zonlicht-elektriciteit.

indirecte zotme-energie

directe zonne-energie

stappen in
de omzetting

windenergie

waterkracht

biomassa

fotovoltaïsche oiiizetttng

1
2

zonnestraling
temperatuur/
drukverschillen
wind

zonnestraling
verdamping van
water
neerslag

zonnestraling
plantengroei

zonnestraling
absorptie in een zonnecel

aandrijving
turbineschoepen/
generator
elektriciteit

aandrijving
generator

3
4

aandrijving
windmolenbladen/generator
elektriciteit

oogst/bewerking/
opslag
opslag in stuwmeer
verbranding,
vergassing, etc.

elektriciteit

elektriciteit

Terminologie
Er bestaat vaak verwaiTing over de termen die in de wereld van de zonne-energie worden
gehanteerd. De afspraak is dat het woord (zonne)co//ector wordt gebruikt voor installaties
die zonlicht omzetten in wannte, zoals in een zonneboilersysteem. Daarentegen wordt de
tenn (zonne)po/tee/ (of module) gebruikt voor instaUaties die zonhcht dhect omzetten in
elektriciteit.
Bij fotovoltaïsche zonne-energie (PV) worden veel, meestal Engelse, vaktermen gebruikt.
Een mooi overzicht van engelse vaktermen is te vinden op http://www.pvpowercom/glossaiy.html. Tabel 2 geeft uiüeg. In toenemende mate spreekt men ook van "zonnestroom"
in plaats van PV!

Tabel 2. Tenninologie bij fotovoltaïsche zonne-energie.
zomtecel
zonnepaneel of module
stiing
sub-array
anay
PV-systeem
Balaitce-Of-System (BOS)
PV
iiiveiler

basisbouwsteen die onder invloed van licht direct elektriciteit levert
aantal in serie geschakelde zonneceUen
aantal modules in serie geschakeld
aantal modules bijeen op een draagconstructie
aantal sub-arrays in één vlak
aantal arrays bijeen, compleet met overige systeemonderdelen
alle systeemonderdelen exclusief de panelen
"Photovoltaic (solar energy)" oftvel zonnestroom
apparaat dat de gelijkstroom van de zonnepanelen omzet in
wisselspanning voor het elektriciteitsnet
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Huidige bijdrage van zonne-energie
De totale bijtJrage van zonne-energie aan het mondiale energiegebniik in de vonn van biomassa (metn name hout) in ontwikkelingslanden en van grote waterki'achtcentrales is iets
minder dan 15%. De bijdrage van de zogenaamde nieuwe vormen van zonne-energie (met
name windenergie, biomassa in de vomi van energiegewassen, thermische zonne-energie
en PV), is nog geen 1%. Het aandeel PV daarin is zeer gering. In totaal is in de loop van
ongeveer 20 jaar ruwweg 1500 megawatt-piek (MWp, zie verderop voor een toehchting) aan
PV verkocht. De verkopen in het jaar 2000 bedroegen 280 MWp aan modules (ongeveer
3 km2), vooral op basis van kiistallijn sihcium en amorf süicium.
In Nederiand staat ruim 10 MWp aan PV opgesteld, vooral op daken van huizen. Die systemen leveren samen een zeer bescheiden gemiddeld elektrisch vermogen van minder dan
1 MW.
Plannen voor grootschalige impleinentade van zonne-energie
Diverse landen hebben ambitieuze plannen voor de introductie van PV, meestal als onderdeel van een beleid gericht op energiebesparing en inzet van duurzame energie. Zo heeft
Duitsland een 100.000 daken plan voor 2005, de VS een 1.000.000 daken plan voor 2010
(evenals de EU) en streeft Japan naar 5.000 MWp PV (ongeveer 2,000.000 daken) in 2010.
In Nederiand wordt gestreefd naar nhnimaal 1500 MWp in 2020. Het VS-plan omvat ook
thermische zonne-energie en het EU-plan gaat zowel over systemen in Europa als over systemen in ontwikkelingslanden.
Verder zijn er speciale programma's voor het toepassen van kleine PV-systemen in plaftelandsgebieden in ontwikkelingslanden, bijvoorbeeld van de Wereldbank
Het potentieel van zonne-energie
In tegenstehing tot wat vaak wordt gedacht, is de verdeling van zonne-energie over het
aardoppeivlak heel gelijkmatig Het verschil in jaarlijks beschikbare energie tussen de
Sahara en het noorden van Scandinavië is niet meer dan een factor drie. Nederiand krijgt
ongeveer 1000 kWh/m2 per jaar aan zonhcht, iets minder dan de helft van wat maxhnaal
haalbaar is. Het probleem is dan ook niet zozeer het jaadijkse aanbod, maar de grote verschillen tussen zomer en winter (factor 7-10). Vanwege dat verschil is het belangrijk dat de
energie kan worden opgeslagen of dat een tweede energiebron beschikbaar is die de verschihen kan opvangen.
Een paar getahen illustreren de wereldwijde potentie van zonne-energie. Per aardbewoner
is gemiddeld continu ongeveer 20.000.000 watt (20 megawatt) aan zonnestraling beschikbaar Het huidige gemiddelde energiegebruik is 2.500 watt (2,5 kilowatt) per persoon, alle
vormen van gebruik bij elkaar geteld. Per Nederiander is het gebruik 6 kilowatt. Er is
wereldwijd dus 8000 maal meer zonne-energie beschikbaar dan we nodig hebben.
Uiteraard zeggen deze getallen nog weinig over het praktische of economische potentieel,
want we kunnen onze landen niet voheggen met zonne-energie-installaties en bovendien
is het rendement van de omzetting in bruikbare energie veel lager dan 100%. Niettemin is
al door velen aannemelijk gemaakt dat zonne-energie een hoofdrol kan spelen in onze
mondiale energievoorziening op de lange termijn. Een eenvoudige rekensom leert dat de
totale wereldenergiebehoefte in 2050 (met 1500 EJ geschat op 3x de huidige) kan worden
gedekt met 1400x1400 km2 aan zonne-energie-installaties met een totaal rendement
(inclusief opslagveriiezen) van 10%. Dit oppeivlak is zonder onoverkomelijke problemen te
vinden. Uiteraard is een dergelijke 100%-zonne-energievoorziening niet het doel van de
huidige ontwikkelingen. Die zijn er ruvweg op gericht de bijdrage van (directe) zonneenergie in een periode van een halve eeuw te verhogen naar ongeveer 10% van het mondiale gebruik Dat is overigens al een enorme uitdaging, want het vergt een jaadijkse marktgi-oei van 25% over een zeer lange periode. Tot slot is het belangrijk op te merken dat de
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feitelijke bijdrage van zonne-energie "van eigen bodem" per land sterk zal verschillen. Zoals
nu wordt gehandeld in fossiele brandstoffen, zal ook een levendige internationale handel
kunnen ontstaan in zonne-energie.
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Figuur 1. Zonaanbod in
Nederland, in liWltlm2 per jaar.
(bron: KNMI)

Werkingsprincipe van zonnecellen
Met behulp van PV wordt zonlicht direct omgezet in elektriciteit. Omdat de omzetting
nooit met 100% rendement kan verlopen is er altijd restwarmte, maar die warmte is niet
nodig voor de elektrieiteitsproduetie.
ZonneceUen worden gemaakt van halfgeleidennaterialen (anorganisch of organiscli) of
combinaties van halfgeleidermaterialen en kleurstoffen. Het bijzondere van deze materialen is dat daarin onder inwerking van licht elektronen worden vrijgemaakt om te bewegen.
Deze elektronen laten eveneens beweeglijke (positief geladen) gaten achter De werking
van de zonnecel berust erop dat elektronen en gaten ruimtelijk van elkaar worden gescheiden, zodat een spanningsverschU tussen voor- en achterzijde ontstaat. Deze niimtelijke
scheiding wordt mogelijk gemaakt door een intern elektrisch veld aan te leggen. Zo'n veld
ontstaat op de overgang tussen twee verschillende materialen ("heterojunction") of twee
verschillende vormen van hetzelfde materiaal (met verschihende doteringsconcentraties,
"homojunction"). De gevormde lagenstnictuur werkt als een diode. Om vermogen (P) te
leveren moet de zonnecel uiteraard zowel spanning (V) als stroom (I) leveren. Daartoe worden voor- en achterzijde elektrisch verbonden. Voor een optimale prestatie moet het product P = I X V worden gemaxiniahseerd door de juiste belasting te kiezen. Het rendement
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anti reflectielaag
voorzijde contact
n-type halfgeleider
p-type halfgeleider

achterzijde contact

Figuur 2. Doorsnede van een eenvoudige zoimecel.
van de cel wordt dan ook vastgesteld bij die belasting.
Figuur 2 geeft een doorsnede van een zonnecel in zijn meest eenvoudige vorm.
Rendement en rendenientsbeperkende factoren
Het rendement van een zonnecel is gedefinieerd als de fractie van de energie in het zonhcht die kan worden omgezet in elektriciteit (meestal in %). Zonlicht bestaat uit verschillende kleuren en de spectrale samenstelling wordt uitgedrukt als een "luchtmassagetal" (Air
Mass (AVI) number). Dit getal beschrijft het effectieve aantal atmosfeerdiktes dat het licht
heeft doodopen alvorens het de aarde bereikt en kan worden omgezet. Het AM-getal van
zonhcht varieert met tijdstip, seizoen en plaats. AVI 1,5 is een standaard bij veel metingen
(zie figuur 3).
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Een zonnecel wordt meestal gemaakt van één bepaald (halfgeleider)inateriaal, bijvoorbeeld
silicium. Zo'n materiaal wordt gekarakteriseerd door een bandafstand Eg (in elektronvolt,
eV) en absorbeert slechts dat deel van het spectrum waaivan de fotonen een energie £ƒ•>
Eg hebben. Het materiaal is (vrijwel) transparant voor fotonen met energie Ej-<Eg. Die laatste dragen dus ook niet bij aan de energieproductie van de cel. De energie van fotonen
met EpEp kan slechts gedeeltelijk worden benut voor de energieproductie omdat het verschü'Ej--Eg in normale zonneceUen zeer snel wordt omgezet in warmte. De combinatie
van deze twee factoren levert voor een optimaal gekozen halfgeleider (Eg - 1,4 eV) reeds
een veriies van ongeveer 55%, zodat nog 45% resteert (het "shaded" deel in figuur 3).
Elektron-gatparen kunnen recombineren alvorens ze worden gescheiden. Eveneens kunnen elektron-gatparen worden gevormd door thermische excitatie in plaats van fotonabsorptie. Deze effecten zijn zelfs in een ideale zonnecel niet geheel te vermijden (specifiek:
Auger-recombinatie of stralende recombinatie zijn inherent aan halfgeleiders), waardoor
nog eens 15% aan rendement verloren gaat, zodat voor een ideale, enkelvoudige cel ongeveer 30% resteert (bij de eerder genoemde optimale bandafstand van 1,4 eV). De allerbeste (overigens onbetaalbare) kleine zonneceUen hebben een rendement van 25% in het
laboratorium. In commerciële productie wordt 6-16% gehaald. Dit grote verschü is een
gevolg van het gebruik van goedkopere materialen (lagere kwaliteit -en dus meer recombinatie- en niet-opthnale bandafstand), van goedkopere fabricageprocessen en van de grotere oppeivlakte van de cellen en de modules.
Er zijn twee methoden om het rendement van zonnecellen ter verhogen boven het
genoemde maxhnum van 30% voor een enkelvoudige cel. In de eerste plaats kan de kleurgevoeligheid worden verbeterd door twee of drie verschülende materialen te stapelen. We
spreken in zo'n geval van een tandem. De kleuiveriiezen nemen dan af van 55% naar ongeveer 40-45%, zodat 55-60% van de energie resteert. De gevolgen van recombinatie kunnen
worden verminderd door de balans tussen generatie ten gevolge van lichtabsoiptie en
recombinatie respectievelijk thermische generatie te verschuiven ten gunste van de eerste
("de pomp harder zetten teiwijl het lek gelijk blijft"). Dit kan door de cel te behchten met
geconcentreerd zonlicht (ruwweg 10 tot lOOOx) met lenzen of spiegels. In combinatie met
het gebruik van een drievoudige tandem geeft dit een theoretisch maximum rendement
van ongeveer 50%. Ter vergelijking: de aherbeste praktische cel van dit soort heeft een rendement van 33%.
In de limiet van een tandem met zeer veel lagen en maximaal geconcentreerd zonlicht kan
in theorie een rendement van 85% worden gehaald. Het is de veiwachting dat reële (laboratorium) zonneceUen op korte termijn 40% zuUen halen en op langere termijn 60% of
meer Voor commerciële modules is waarschijnlijk op lange termijn minstens 30-40% haalbaar
Zoniieceltechiiologieën
Er bestaan zonneceUen en panelen van vele verschiUende materialen. Tabel 3 geeft een
overzicht van de (meeste) technologieën. Enkele daaivan zijn commercieel verki-ijgbaar, de
overige zijn in onderzoek of ontwikkeling. Er wordt onderscheid gemaakt tussen zonneceUen van plakken halfgeleidermateriaal en dunne-film zonnecellen. De plakken zijn veelal 0,1-0,3 mm dik, de dunne-film cellen ruwweg 0,1 tot 10 micrometer
Hoewel de meest technologieën infysischopzicht variaties op het thema van de "oeri'zonnecel in figuur 2 zijn, zijn er de laatste jaren enkele interessante nieuwe ontwikkelingen
waarneembaar De cel in figuur 2 is feitelijk een 2-dimensionale diodestructuur, waarbij de
verscliihende lagen planah zijn gestapeld. Voor het maken van een goede zonnecel moeten de lagen dik genoeg zijn voor volledige absorptie van het licht én moeten de elektronen en gaten over die dikte kunnen worden getransporteerd. Wanneer de materiaalkwaliteit zeer laag is (of wanneer een planahe structuur moeüijk te maken is), zodat transport
van elektronen en gaten slechts over geringe afstanden mogelijk is voordat recombinatie
optreedt, zijn óf zeer veel zeer dunne lagen nodig (elk paar met een diodestructuur), óf er
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moet een principieel andere aanpak worden gekozen. Die laatste wordt gevonden in 3dimensionale structuren ("bulk (hetero)junctions"), waarbij 2 interpenetrerende netwerken
van verschillende materialen ervoor zorgen dat overal in bet materiaal op zeer korte afstand
overgang te vinden is. Dergelijke structuren worden toegepast in organische zonnecellen
en gesensibihseerde oxide zonnecellen.
Zin en onzin van rendement
Het vermogen van een zonnepaneel wordt meestal uitgedrukt in watt-piek (Wp), dat is het
elektrische vennogen dat wordt geleverd bij (scherp gedefinieerde) "volle zon". Een paneel
met een rendement van 7% en een vermogen van 100 Wp is dus twee maal zo groot als
een paneel met een rendement van 14% en hetzelfde vermogen. De prijs van een zonnepaneel wordt vaak berekend per Wp, zodat het rendement daarop niet dhect van invloed
is. Bij de keuze voor een type paneel spelen dan ook andere factoren een rol: hoeveel numte is beschikbaar, welke afmetingen en uitvoermg zijn gewenst, welk paneel vindt men
mooier, welke garanties krijgt men, etc? Een ander belangrijk punt is dat bij de bouw van
een compleet PV-systeem een deel van de kosten samenhangt met het oppervlak (draagconstructies, bekabeling, etc). Die kosten zullen dus hoger zijn wanneer het rendement van
de panelen lager en het oppervlak groter is (bij een gegeven vermogen). Daar staat tegenover dat de kosten per Wp voor een paneel met een hoog rendement vaak wat hoger zijn
dan die voor een paneel met een laag rendement. Hoe de totaalsom uitvalt, is niet te voorspellen en moet van geval tot geval worden bekeken.
Tot slot is het belangrijk om op te merken dat het rendement beshst geen maat is voor de
kwahteit of de betrouwbaarheid van zonnepanelen.

Tabel 3. Ovenicht van zonneceltechnologieën met bijbehorende rendementen (sihtatie 2001)
catergorie

groep

materiaal

type

anorganische
halfgeleiders

IV

(Cz + FZ)
monokristallijn Si
multikristallijn Si
+ Si sheets
(polyjkristallijn Si
films
amorf (Si, Ge):H
en microkiistallijn
Si
GaAs-familie

m-v
n-vi
i/m-vi
organische
halfgeleiders
gesensibiliseerde
oxides

organisch

CdTe, CdS, e.a.
Cu(In, Ga)(Se, Sjj
polymeer
moleculair
kleurstof/Ti02 e.a.

anorganisch CIS/TiOj e.a.

plak

record
rendement
laboratorimn
ceUen (%)
25

typisch
rendement
conunerciële
modules (%)
13-16

plak

20

12-14

plak + film

17

—

dunne film

14 (tandem)

5-9 (stabiel)

plak + film

20-22
(ruimtevaart)

film
film
film

25 (enkeO
30 (tandem)
33 (concentr.)
16
19
3

film
film

5
11

film

ongeveer 1?

dunne
dunne
dunne
(3D)
dunne
dunne
(3D)
dunne
(3D)

5-7
8-10
—
—
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Van zonneceUen en -panelen naar PV-systemen
We onderscheiden twee hoofdcategorieën PV-systemen: autonome systemen en netgekoppelde systemen. De eerste leveren hun elektriciteit aan een accu of direct aan de gebruiker De tweede leveren wisselstroom aan het openbare elektriciteitsnet.
ZonneceUen en panelen leveren van zichzelf gelijkstroom. De spanning van een enkele cel
bedraagt ongeveer 0,5 volt. Dat is voor praktische toepassingen te weinig. In een paneel
worden de ceUen elektrisch in serie gezet: 36 ceUen leveren dan dezelfde stroom als één.
cel maar wel een totale spanning die 36 maal zo groot is. Panelen die worden gebruiki in
autonome systemen hebben meestal een uitgangsspanning die is afgestemd op het laden
van een 12 volt accu. Met die 36 ceUen in serie kan de accu ook onder ongunstige omstandigheden naar behoren opgeladen worden. Om de accu op een goede manier te laden en
te ontladen wordt een laadregelaar gebmikt, die de accu beschermt tegen over- of onderladen. Bij netgekoppelde systemen wordt de gelijlötroom uit het paneel met een inverter
omgezet in 230 volt wisselstroom.
Er komen tegenwoordig steeds meer panelen op de markt met een werkspanning die hoger
is dan de standaard 12 volt. Soms zit de inverter gemonteerd op de achterzijde het zonnepaneel, zodat dit type paneel direct op het elektriciteitsnet kan worden aangesloten. Dan
spreken we van een AC-module (AC staat voor wisselstroom).

# \

net
D C / A C omzetter
(inverter)

netgekoppeld systeem

autonoom systeem

Figuur 4. Principeschema PV-systemen.

Energieopbrengst van systemen
Het gemiddelde vermogen van een zonne-energiesysteem is altijd veel kleiner dan het;j/e/cvermogen dat bij volle zon wordt geleverd. Op zijn best is de verhouding ongeveer 29% (in
zonnige woestijngebieden), voor Nederland is de verhouding ongeveer 11%. Deze getahen
volgen direct uit de instraling op een bepaalde plaats (eigenlijk: het equivalente aantal uren
vohe zon) en het totaal aantal uren in een jaar Onder meer omdat het piekvermogen van
een systeem veelal wordt opgegeven als de som van de DC modulevermogens, terwijl het
gemiddelde vermogen wordt bepaald voor het gehele systeem (en aan de AC-kant, voor
een netgekoppeld systeem), zijn de getallen in de praktijk nog iets lager: zeg 24-26% en 9¬
10%. Een systeem met een piekvermogen van 3000 Wp (een dak vol panelen) levert bij een
gunstige oriëntatie een gemiddeld vermogen van ongeveer 300 W. Omdat een jaar 8760
uren heeft, komt dat overeen met ruim 2600 kWh (300 W x 8760 uur = 0,3 kW x 8760 uur
is 2600 kWh). Een energiebewust gezin kan hiermee toe, al zijn de tijdstippen van opwek-
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king en gebiiiik natuurlijk niet gelijk Om dat probleem te ondervangen wordt de elektriciteit aan het net geleverd als er overschot is en worden tekorten uit het net betrokken.
Opbrengst en gebruik zijn dan dus gemiddeld in balans.
Als vuistregel kan worden aangehouden dat 1 Wp aan goedgerichte panelen in een netgekoppeld systeem 0,75-0,85 kWh per jaar aan elektriciteit levert. Bij autonome systemen is
de zaak gecompliceerder, omdat daar meestal een opslagstap tussen opwekking en gebruik
ligt. Het aantal nuttig bruikbare kWh is daardoor vrijwel altijd lager Een zeer grove indicatie is 0,5 kWh per Wp op jaarbasis, maar dit is sterk afliankelijk van het soort autonome
systeem.
De optimale richting van een PV-systeem is in Nederiand ongeveer een zuid-oriëntatie en
een hehingshoek van 35-40°. "Optimaal" betekent hier een maximale jaaropbrengst.
Wanneer men bijvoorbeeld in de winter een hogere opbrengst wh hebben, moeten de
panelen onder een grotere hehingshoek worden geplaatst. Overigens is de opbrengst niet
sterk afliankelijk van de oriëntatie en de hoek: tussen zuid-oost en zuid-west en tussen 20
en 60° zijn de verschUlen niet groter dan ongeveer 10%. Op een verticale zuidgevel wordt
ongeveer 75% van het maximum geoogst.
Zie ook http://wvw.ecn.nl/solar/yield/.
Milieuaspecten
Bij de niUieuaspecten van PV-systemen is allereerst hun energie-inhoud van belang. De
eerste zonnepanelen waren (20-40 jaar geleden) eerder energiegebniikers dan energieleveranciers, met andere woorden: het kostte meer energie om ze te maken dan ze tijdens hun
werkzame leven opleverden. Gelukkig is dat aUang niet meer zo, al wordt dat nog wel met
enige regelmaat beweerd. Complete PV-systemen leveren op dit moment in Nederiand in
een periode van ongeveer 4 tot 8 jaar de energie die het heeft gekost om ze te maken. Dit
moet worden vergeleken met een levensduur van ongeveer 30 jaar Het is de veiwachting
dat deze zogenaamde energieterugverdientijd in de loop van de komende jaren zal afiiemen tot 1 jaar
Andere belangrijke niUieuaspecten hebben betrekking op het materiaalgebraik bij productie. Er is een duidelijke trend om het gebruik van schaarse of mens/milieu-onviiendelijke materialen te vermijden of, als dat niet mogehjk is, goede reeyclingmethoden te
ontwikkelen. Dat kan zeer ingrijpende gevolgen hebben voor de technologie en de
gebruikte processen, zoals bij het vemngen van zilver door koper of lood door andere
metalen.
Kosten
De kosten (beter: prijs) van een PV-systeem bestaan uit de modulekosten en de zogenaamde Balance-Of-Systein (BOS) kosten, zie ook tabel 1. In de BOS-kosten zitten ook de
mstahatiekosten. Voor een typisch dakgeïntegreerd, netgekoppelde systeem is het aandeel
modulekosten ongeveer 60% en het aandeel BOS-kosten 40%. De prijs van modules daalt
al decennialang gestaag, zie figuur 5. Bij voortgaande marktontwikkeling zal de verkoopprijs rond 2010 op ongeveer 2-2,5 €/Wp liggen en rond 2020 op 1-1,5 €/Wp. Voor complete systemen moet daarbij 40-50% worden opgeteld. Op lange termijn zuhen de turn-key
systeeniprrjzen naar veiwachting dalen tot € 1/Wp of minder, waarbij het BOS-aandeel 50¬
60% zal bedragen.
Een (referentie) dakgeïntegreerd, netgekoppeld systeem kost momenteel in Nederiand
ongeveer € 5-6/Wp exclusief BTW. "Referentie" slaat hierbij op systemen die in projectverband en in grotere aantallen worden geplaatst.
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Figuur 5. Leercun'e PV modules.
(Bron: IIASA, 2000)
Voor de conversie van systeemkosten naar elektriciteitsproductiekosten zijn de volgende
ingrediënten nodig:
« turn-key systeemkosten (de investeringskosten);
" de kosten van onderhoud, beheer en verzekering (de bedrijfskosten);
» de energieopbrengst;
• de afschrijvmgstermijn;
• het rentepercentage.
Om de kWh-kosten te berekenen worden de jaadijkse lasten gekapitaliseerd. Bij een redelijke combinatie van waarden (bedrijfskosten 1 % van de investering per jaar, 850 kWh per
jaar voor een 1 kWp systeem, afschrijvingstermijn 20 jaar en rentepercentage 5%) is een
vuistregel dat de elektriciteitskosten per kWh gelijk zijn aan de investeringskosten per Wp
gedeeld door 10. Met andere woorden: bij systeemkosten van € 5/Wp zijn de elektriciteitskosten € 0,50/kWh. Dit betekent dat elektriciteit uit PV nog aanzienlijk duurder is dan
elektriciteit uit het net. Voor de elektriciteit die aan het net wordt geleverd krijgt een eigenaar op dit moment maximaal hetzelfde als wat hij of zij betaalt voor elektriciteit die wordt
betrokken uit het net ("teruglopende meter"). Het is nog onzeker hoe de vergoeding zich
in de komende jaren zal ontwikkelen.
Meer infomiatie
Vrijwel ahe infoimatie over PV is te vinden via www.pvportal.com. Dh portaal biedt veiwijzingen naar een keur aan sites met technisch/wetenschappelijke, commerciële en andere
informatie, gerangschikt naar land of onderwerp. Ook foto's zijn daar gemakkelijk te vinden.
Uiteraard is ook www.ecn.nl/solar zeer geschikt als startpunt voor een zoektocht. Op
www.undp.org/seed/eap/activities/wea/ is een uitstekende beschrijving te vinden van de
stand van zaken en verwachtingen op het gebied van (o.m. duurzame) energie, waaronder
zonne-energie. Dit stuk is in opdracht van de VN gemaakt ter gelegenheid van de millenniumwisseling.

ZWAARTEKRACHTLENZEN E N
D E ONTDEKKING VAN E E N BABY-MELKWEGSTELSEL
door
Prof. dr H.K. Kuijken
Kapteyn Instituut, Groningen
Inleiding
SteiTenkunde beleeft spannende tijden. Het is in de laatste 10 jaar mogelijk geworden om
zover, en dus zover terug in de tijd, te kunnen kijken dat we de evolutie van melkwegstelsels direkt kunnen volgen. Deze grote vooruitgang is te danken aan de nieuwe generatie
telescopen: grote optische telescopen op aarde, met spiegeldiameters van 8-lOm, en de
Hubble ruimtetelescoop die boven de verstorende werking van de atmosfeer kan werken.
Hiernaast is ook de sneUe stijging van rekenkracht van computers van groot belang, die
toelaat met steeds grotere nauwkeurigheid te simuleren wat er in het vroege heelal gebeurt.
De combinatie van waamemingen en gedetaüleerde voorspellmgen wordt nu gebruikt om
de verschillende theorieën voor het onstaan van de kosmos, en de melkwegstelsels die haar
bevolken, te toetsen en te veifijnen.
Ons heelal is ongeveer 14 müjard jaar oud. Alles duidt er nu op dat de eerste melkwegstelsels reeds in het eerste miljard jaar van het leven van het heelal tot stand zijn gekomen.
Om die fase van het heelal direct te kunnen waarnemen moet men dus 13 müjard lichtjaar ver kunnen kijken, een enorme afstand. Dat betekent dat in het algemeen slechts zeer
heldere astronomische bronnen kunnen worden bestudeerd: het licht van de zwakkere
objecten is vooralsnog te zwak om zelfs door de grootste telescopen te worden gedetecteerd. Maar in uitzonderiijke gevallen kan men profiteren van het fenomeen van de 'zwaartekrachtienzen', die als een loep een klein stukje van het verre heelal uitvergroten. Deze
lezing gaat over dit fenomeen, en hoe het onlangs heeft geleid tot de ontdekking van een
klein 'proto-melkwegstelsel'.
Zwaartekrachtienzen
Zwaartekracht buigt hchtstralen. Dit wordt
verklaard door de relativiteitstheorie van
Einstein, die beschiijft hoe massa's de
omliggende ruimte(-tijd) geometrisch vervormen. Het gaat om een klein efièct: een
lichstraal die op een afstand b langs een
massa M scheert, ondervindt een verandering van richting die gelijk is aan (zie fig.l)
Figl. schels van de afbuiging van liclit door de
z)vaartelvaclu van een zware massa.

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 80. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 21 januari 2002.
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De giavitatieconstante G bepaalt de sterkte van het effect. Licht dat dicht langs de oppervlakte van een ster zoals de zon scheelt wordt ongeveer een boogseconde afgebogen, toevallig ook de typische verbuighig die wordt veroorzaakt door melkwegstelsels (die bestaan
uit lOOmiljard sterren, en tien- tot honderdduizend hchtjaar groot zijn), Enkel zware clusters van melkwegstelsels, waarin duizenden melkwegstelsels samengepakt zitten, veroorzaken grotere afbuigingen: tot ongeveer een boogminuut,
In de sterrenkunde komen we zwaartekrachtienzen in drie verschillende contexten tegen:
microlenzen, zwakke lenzen en sterke lenzen,
Microlenzen
In dit geval is de lens een ster (of ander compact hemellichaam). Een achterliggende ster
fungeert als bron, en wordt door de lens meervoudig afgebeeld. De twee beelden van de
bron staan te dicht bij elkaar om afzonderlijk waargenomen te kunnen worden, maar hun
gecombineerde helderheid is wel groter dan wat er zonder de lens zou worden waargenomen: de niicrolens versterkt dus het hcht van de bronster Hoe groot die versterking is,
hangt af van hoe precies de waarnemer, lens en ster op een rechte lijn staan (hoe dichter
de lens bij een lijn van bron naar waarnemer staat, hoe sterker de vergroting). Doordat
zowel de lens als de bron bewegen zal na verioop van tijd de geometrie veranderen en de
versterking afzwakken. Het waameembare effect van een microlens is dan ook een tijdelijke, eenmalige verheldering en vei-zwakking van de bronster In typische gevahen duurt zo'n
verheldering van dagen tot maanden. Grote experhnenten lopen sinds het begin van de
jaren '90 om dit effect op te sporen, en te gebruiken om te bepalen boeveel uitgedoofde
sterren er in onze melkweg aanwezig zijn. Die sterren zouden te zwak zijn om direct waar
te nemen, maar zouden zich verraden door de microlenswerking.
Zwakke lenzen
Materie is niet gelijk verdeeld in het heelal. We zien dat melkwegstelsels bij voorkeur voorkomen in slierten met op hun snijpunten groepen en clusters, en met daartussen grote
leemtes. Deze ongelijkmatige verdeling van massa beïnvloedt lichtstralen, en geeft een analoog effect aan wat men ziet door impeifect glas (denk aan een oud venster). Lichtstralen
worden niet allemaal evenveel afgebogen, en dat veroorzaakt een kleine veivorming van
het beeld dat men waarneemt. Er bestaan technieken om uit een opname van de hemel
te meten hoe dat veivonningspatroon eruit ziet, en hieruit dan weer af te leiden hoe inhomogeen de massaverdeling tussen ons en de verafgelegen bronnen in de opname is. Dit
ondeiwerp, 'zwakke gravitatielenswerking', is een van de meest directe manieren om de
massaverdeling in het heelal te bestuderen.
Sterke lenzen
Ten derde is er de sterke lenswerking, waaivan men spreekt wanneer er verschillende beelden van eenzelfde bron worden gevomid. Dit vereist grote massadichtheid, zodat de aftuiging voldoende groot is om licht langs verschillende routes van de bron naar de waarnemer te kunnen leiden. Zowel de kernen van melkwegstelsels, als clusters van melkwegstelsels, treden op als sterke lenzen.
De beelden van een bron die wordt waargenomen door een sterke lens, zijn vaak erg vervormd, maar ook sterk vergroot, waardoor er detaü zichtbaar kan worden dat zonder de
lens niet waar te nemen zou zijn. Het is dit effect, het uitvergroten van detaü in verafgelegen bronnen achter als lens fungerende clusters, dat sterke lenzen ook een zeker praktisch
nut geeft. In wat volgt zal rk een recent voorbeeld geven hoe een lens een anders niet waarneembaar aspect van het heelal aan het licht heeft gebracht.
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Fig.2 Voorbeelden van sterice lenswerking in het heelal. Boven: een sferische lens precies langs
de gezichtslijn verooizaakt een ronde afbeelding van de bron, ook wel een Einstein ring
genoemd. Midden: een elliptische lens maakt een karakteristiek patroon van 2 of 4 beelden.
In de lens die hier is afgebeeld zijn er vier afbeeldingen van dezelfde quasar te zien, gevormd
door een tusenliggend mellcwegstelsel (waaivan de kern in het midden van de vier quasarbeeldjes te zien is). Onder: een cluster van inelicwegstelsels heeft een complexe structuur die
leidt tot vorming van ^boogjes', erg veivonnde lange en dunne beelden van achterhggende
bronnen.
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Voniüjig van melkwegstelsels
Het heelal ontstond ongeveer 14 miljard jaar geleden in de oerknal. In die tijd is het
getransformeerd van een extreem hete brij van fundamentele deeltjes tot een ijl, koud universum met daarin eUandjes van sterren, de melkwegstelsels. Het begrijpen van die metamoifose is het grote vraagstuk waarmee cosmologen zich bezighouden. Vooral door een
voortdurende wisselwerkhig tussen theoretisch werk en nieuwe waarnemingen wordt er
vooruitgang geboekt.
Het beeld dat we nu hanteren over het onstaan van melkwegstelsels in het heelal is ongeveer als volgt.
Het huidige heelal blijkt gedomineerd te zijn door een onzichtbaar bestanddeel, de 'donkere materie' waaivan er ongeveer tien maal zoveel aanwezig is als de 'normale' materie die
we kunnen waarnemen. Berekeningen aan hoe verschülende vormen van donkere materie
onder invloed van de zwaartekracht evolueren in een uitdijend heelal wijzen op 'koude
donkere materie', dat wü zeggen mateiie die relatief langzaam beweegt, als de meest
geschikte verklaiing voor de waargenomen verdeling van melkwegstelsels in clusters, slierten, etc. Sneher bewegende 'warme' of 'hete' donkere materie zou in de 14 miljard jaar
sinds de oerknal onder invloed van de zwaartekracht mmder zijn samengeklonterd, en zou
tot een veel homogener heelal geleid hebben dan wat we waarnemen. In ons heelal is 'normale materie' m de vorm van (vooral waterstof en helium) gas dan slechts een klein
bestanddeel dat de dynamica niet noemenswaardig beïnvloedt, maar het heeft wel een
belangrijk effect: dit gas wordt aangezogen door de zwaarteki'achtsvelden van de concentraties donkere materie, en kan daar verder alkoelen en sterren vormen. Op die manier
komen de eerste melkwegstelsels tot stand, en dit zijn de bronnen die we kunnen waarnemen met telescopen.
Volgens theoretische berekeningen hebben de eerste objecten die zich vormen massa's van
de orde van een miljoen zonsmassa's,tienduizendenmalen kleiner dan de massa's van de
grootste melkwegstelsels die we in het huidige heelal zien. In de modellen vormen de
zwaardere objecten door latere samensmelting van de kleinere 'bouwstenen' in een hiërarchisch process dat leidt tot een brede verdeling van melkwegstelselmassa's. Volgens
dezelfde modellen vormen de eerste melkwegstelsels zich in grote getale toen het heelal
nog geen 5% van zijn huidige leeftijd had.
Koude donkere mateiie modellen reproduceren de verdeling van melkwegstelsels op grote
schaal goed. Het focus van theoretisch onderzoek in dit veld is nu verschoven naar het uitrekenen van belangrpe detaüs in de vorming van melkwegstelsels in deze zee van donkere materie. Defysicahieivan is onzeker: steivorming is een complex process met verschülende belangrijke feedback mechanismen op die maar bij benadering te volgen zijn in de
computermodeUen. Het is ook niet zeker hoe wat men waarneemt in nabije steivormingsgebieden in onze eigen melkweg, kan worden toegepast op de vroege geschiedenis van
melkwegstelsels. 'Waarnemingen van melkwegstelsels teiwijl ze hun eerste generatie sterren
vormen in het vroege heelal zou een belangrijke stap vooruit zijn.
Omdat hcht een eindige snelheid heeft, fungeert een telescoop als een tijdmachine. Door
bronnen op te sporen die, bv, 13 miljard lichtjaar ver staan, kunnen we het heelal van 13
miljard jaar geleden (toen het nog maar 1 miljard jaar oud was) direct bestuderen. Dit is
geen gemakkelijke taak: hoe verder een bron staat, hoe zwakker het licht dat we eivan waarnemen. Ook speelt het effect van de roodverschuiving: lichtstralen dijen mee uit met het
heelal, en we ontvangen ze dus met een langere golflengte dan die waarmee ze werden uitgezonden. Sinds 13 miljard jaar geleden is het heelal ongeveer een factor vijf uitgedijt, wat
betekent dat het optisch hcht dat toen door melkwegstelsels is uitgezonden ons als infrarood licht bereüct. Zelfs ultraviolet hcht, zoals de belangrijke Lyman-alpha lijn van waterstof (121nm golflengte), wordt naar het verre rode deel van het optische spectrum geschoven.
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Het baby-melkwegstelsel achter de cluster Abell 2218
Om proto-melkwegstelsels (die hun eerste sterren aan het vormen zijn) te kunnen opsporen moeten we zoeken naar bronnen die het karakteristieke spectnnn van steiwormingsgebieden — een door emissielijnen gedomineerd spectrum — vertonen. De theorie voorspelt dat deze bronnen klein zijn en op grote afstand (ver terug in de tijd dus) staan, beide
factoren die een grote telescoop noodzakelijk maken. De bronnen moeten op grote roodverschuiving staan, waardoor de emissielijnen naar het rode, of zelfs infrarode, deel van het
spectrum verschoven worden.
Om deze zwakke bronnen te kunnen vinden, hebben we (een team bestaand uit collega's
Ehis en Santon in CalTech, en Kneib hi Toulouse) de grootste telescoop op aarde, de lOm
Keek telescoop op de Mauna Kea vulkaan in Hawah, gecombineerd met een krachtige
zwaartekrachtiens, de cluster Abell 2218. Deze lens is zin detaü gemodelleerd, zodat we

Fig.3 Het centrale deel van de gravitatielens Abell 2218. Tussen de volle en stippellijnen is de
vergroting van het verre achterliggende heelal groot, en in dit gebied is er gezocht naar protomelhs'egstelsels. Het vlekje ^a' bleek een emissielijnspectnun te hebben, evenals V wat een
tweede afbeelding van dezelfde bron.
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precies weten waar de grootste vergroting optreedt als gevolg van de lenswerking. Dat deel
van de liemel hebben we dan systematisch afgespeurd op zoek naar zwaklce emissielijnbronnen.
Een bron sprong eruit: het spectiiim van die bron vertoonde slechts een emissielijn, en verder niets. Modehering van de lens toonde al snel dat, als dit inderdaad een verre bron zou
zijn, er een tweede (en ook een veel zwakker derde) afbeelding van de bron zou moeten
zijn. Op gevoelige opnames van Abeh 2218, eerder genomen met de Hubble mimtetelescoop, bleek dat tweede beeld inderdaad op de voorspelde plaats aanwezig te zijn! Een
maand na de ontdekking konden we met Keek een spectnim van beide bronnetjes samen
opnemen, en dit nam ahe twijfel weg: beide bronnen hadden identieke spectra, en waren
dus afbeeldingen van hetzelfde, verre melkwegstelsel.

Fig. 4. De idenlieice spectra vctn de
twee bronnen a en b. Ze veiionen
enl<el de ene emissielijn, die enicel
lean verklaaid worden als Lytimnalfa. Het feit dat de spectra identiek
zijn duidt erop dat dit twee ajbeeldlngen zijn van hetzelfde mellavegstelsel.
De afwezigheid van enige emissie
iwast de spectraallijn geeft aan dat
er in dit stelsel nog geen eerder
gevormde sterren aanwezig zijit, en
suggereert dus dat het hier echt om
een mellavegstelsel gaat dat voor hel
eerst sterren vormt.

Deze bron heeft een roodverschuiving van 5.56, wat betekent dat dit licht werd uitgezonden toen het heelal slechts 6.56x zo klem was als nu, ongeveer 13,4 miljard jaar geleden.
Dat is net niet het verst gelegen melkwegstelsel tot nu toe waargenomen, maar deze bron
is wel speciaal. Ons model voor de lens leert ons dat deze bronnen ongeveer 30x versterkt
worden door de lenswerking. Dat betekent dat we zonder de gravitatielens deze bron nooit
hadden kunnen waarnemen, zelfs niet met een telescoop met een spiegel van lOOm! De
intrinsieke helderheid van dit melkwegstelseltje is veel kleiner dat wat er op zulke hoge
roodverschuiving, zo vroeg in het heelal dus, is waargenomen.
Misschien hebben we hier een voorbeeld van een proto-melkwegstelseltje zoals voorspeld
door de koude donkere materie theorie, te pakken? De getahen klinken in elk geval redelijk: de helderheid van de emissielijn duidt op een snelheid van steivorming van ongeveer
een zonsmassa per jaar, teiwijl de afwezigheid van sterhcht in het stelsel een maximum
leeftijd van ongeveer een miljoen jaar van de bron (op het moment dat hij het hcht dat we
nu zien uitstraalt) impliceert Dat betekent dat dit stelsel van de orde van een miljoen zonsmassa's aan sterren kan bevatten, precies de orde van grootte die voorspeld wordt door de
theorie. De eerste indicaties zijn positief
Dit is slechts het begin. Na dit geslaagde experiment willen we verder: het is nu belangrijk
om te weten of dit soort bronnen inderdaad veel voorkwamen in het vroege heelal, of ze
ook op nog grotere roodverschuiving te vinden zijn, en of ze aheniaal even klein zijn. Ook
van belang is de fysica van de stervorming in deze stelsels. Gebeurt die net zoals in nabije
steivormingsgebieden in onze eigen melkweg, bijvoorbeeld? Werd in het vroege heelal eenzelfde brede waaier aan sterren, met massa's tussen de 40 en 0.1 of minder zonsmassa's,
gevormd als nu? Antwoorden zullen op verdere waarnemingen, allicht weer gebruik
makend van zwaartekrachtienzen als telescopen in de hemel, moeten wachten.

KRISTALLOGRAFIE VAN CACAOBOTER, OP W E G NAAR
D E KRISTALSTRUCTUUR VAN C H O C O L A D E
door
Prof. dr H. Schenk
Laboratorium voor Kristallografie, IMC, FNWI, Universiteit van Ansterdam
Inleiding
De Zaanstreek is de oudste industriestreek van Europa met een geschiedenis van meer dan
vier eeuwen. In 1593 had Cornelis Corneliszn een houtzaagmolen ontworpen en er patent
op verkregen. Deze molen werd hi 1594 m Uitgeest gebouwd maar er bleek al snel onvoldoende emplooi voor te zijn. Daarom werd de molen in 1596 verkocht en herbouwd in
Oostzaandam.
Dit werd de start van de industriële ontwikkeling van de Zaanstreek Het houtzagen met
windmolens, zo dicht bij Ansterdam, bleek een geweldig succes en een halve eeuw later
stonden er meer dan 200 zaagmolens aan de Zaan. Omdat zeer grote bomen verzaagd konden worden kreeg ook de scheepsbouw een enorme impuls; jaren van 75 nieuwbouwschepen waren geen uitzondering. Ook aheriei andersoortige industriemolens werden
neergezet, waardoor de Zaanstreek tot grote bloei kwam en producten leverde aan heel
Europa. In de gloriejaren hebben er tegelijkeitijd tegen de 700 molens gestaan en in totaal
zijn er meer dan 1250 geweest. De vereniging De Zaanse Molen' is de eigenaar van de
laatste molens, waaronder een veifmolen, een papiermolen, een meelniolen, verschUlende
ohemolens, een mosterdmolen, een cacaomolen en een pelmolen.
Nog altijd is veel industriële activiteit m de Zaanstreek rechtstreeks verbonden met het
molenverieden. Zo is er ohe- en vet-veredeling, wordt er 60% van de wereldproductie aan
linoleum gemaakt en veiwerken een paar Zaanse fabrieken ongeveer 20% van de wereldoogst aan cacaobonen tot cacaoboter en cacaopoeder Ansterdam is daardoor nog steeds
de grootste cacaohaven van de wereld en de Londense termijnmarkt voor cacao wordt uitermate sterk beïnvloed door mee- en tegenvallers van de cacaoproductie m de Zaanstreek
De contacten van het Laboratorium voor KiistaUografie van de Universiteit van Amsterdam met Cacao de Zaan, het tegenwoordige ADM Cocoa de Zaan, dateren van 1984.
ChocoladefabrUcanten hadden soms moeilijklieden om met een cacaoboter van een
bepaalde herkomst optimale chocolade te produceren. De cacaoboter in chocolade moet
namelijk in de |3-kristalvorm gebracht zijn en deze polymoif is het moeilijkst te maken. Van
cacaoboter zijn zes verschillende kristalvormen (polymoifen) bekend en het is bijvoorbeeld
veel gemakkelijker om uit gesmolten cacaoboter p'-kiistaUen te laten kristalliseren. Ter vergelijking: in boter en margarine is juist de (5'-polymorf aanwezig in het pakje dat op de
schappen in de winkel hgt.
Wij dachten dat fundamenteel onderzoek naar het ki-istalhsatiegedrag van cacaoboter deze
problemen welhcht kon oplossen. Daaivoor zouden we moeten besclukken over een instrument, dat röntgendiffractiepatronen op een tijdschaal van seconden moest kunnen registreren. Een dergelijk instrument kostte ongeveer 400 kf en moest speciaal in elkaar worden gezet. Daarom duurde het 5 jaar voor we dankzij een groot aantal sponsoren2 uitein-
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delijk een werkende opstelling hadden. In de volgende jaren hebben we dat instrument op
vele manieren kunnen verbeteren met steun van NWO.
Inderdaad hebben we aangetoond dat succes en falen bij liet maken van goede chocolade primair te maken heeft met kennis en beheersing van het kiistalhsatieproces.
Uiteindelijk hebben wij de optimale bereidingswijze van chocolade in een patent beschreven, We veiwachten dat dit jaar een prototype van een productiemachine volgens ons
octrooi gerealiseerd wordt.
Niet aheen het kristallisatieproces hebben we fundamenteel kunnen bestuderen, maar ook
aan de kennis van kristalstnicturen van tri-acyl-glycerolen hebben we in de laatste jaren
veel kunnen toevoegen. Het is dan ook onze veiwachting dat we in de komende jaren een
goed moleculah model voor cacaoboter zuhen kunnen opstehen.
De structuur van hi-acyl-glycerolen (TAG's)
De natuur maakt heel veel gebruik
van vetzure esters van glycerol.
Mengsels van tri-acyl-glycerolen
vormen de natuurlijke vetten en
oliën zoals boter, olijfolie en cacaoboter. Verder zijn de dubbeUagen
van membranen in de levende cel
gemaakt uit di-acyl-glycerolen. Ik
beperk me hier tot de TAG's, waarvan in flg. 1 de algemene formule
wordt weergegeven. In principe
kunnen de drie vetzuren in fig. 1
elke willekeurige lengte hebben en
zijn er zo een oneindig aantal
combinaties mogelijk. In cacaoboter komen vier vetzuren prominent
Fig. 1. De cliemisclie fomiule van een tri-acyl-gfyvoor: twee verzadigde, palmitinecerol. De drie aan de glycerol gebonden vetzuurzuur (een keten van p=16 koolsto¬
ketens hebben verschillende lengtes, die met p, q
fatomen) en steaiinezuur (p=18),
en r worden aangeven.
een enkelonverzadigde, oliezuur
(p=18) en een dubbeloiiverzadigde, linoleenzuur (p=18), die verder afgekort zuhen worden tot P, S, O en L Vaak zal ik in dit
artikel een vetzuur aangeven met zijn lengte p.
Zo'n vijf jaar geleden waren slechts drie kristalstnicturen van TAG's bekend: 8-8-8, 10-10-10,
en een broomderivaat. Dat is begiijpelijk gezien de problemen die experimenten en structuurbepalingen van dergelijke stoffen met zich meebrengen. Het kiistalhseren is moeilijk en
het manipuleren van kristallen is eveneens een probleem want ze zijn zo zacht als boter
Door de langgerekte vorm van de elementaircel van de kristaUen is ook het oplossen van
de kristalstructuren geen eenvoudige zaak en daar komt nog bij dat de lange rechte ketens
door pseudo-symmetrie (pseudo-centra) voor een zeer afwijkende intensiteitverdeling zorgen.
hl onze groep zijn gedurende de laatste jaren meer dan 10 structuren van TAG's bepaald,
met name omdat de technieken om uit poederdiffractiegegevens kristalstnicturen (SDPD)
op te lossen aanzienlijk zijn verbeterd, mede door ons eigen werk Er bestaat een
Internetdiscussiegroep SDPD met meer dan 300 leden die ons in 2001 uitgeroepen heeft
tot wereldleider SDPD^.
We pakten de TAG's aan omdat inzicht in het kristallisatiemechanisme van natuuriijke vetten zal profiteren van kennis van de kiistalstructuren van de TAG's.
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Krislalsd iichucn van p TAG's,
We losten eerst drie structuren op in de serie van de al bekende structuren: PPP (16-16-16),
14-14-14 en SSS (18-18-18), waaivan PPP is afgebeeld infig.2. Het zijn alle drie trikline |5structuren en ze staan als zodanig model voor de structuur van cacaoboter De moleculen
liggen een beetje scheef in tweedimensionale dichtstgepakte lagen met alle verzuurketens
evenwijdig. Boven en onderkant van een laag worden dus gevormd door de metliylgroepen
die aan het eind van de vetzuurketens liggen. Het kristal bestaat uit op elkaar neergelegde
lagen. Tussen opeenvolgende lagen zijn er dus alleen methyl-methyl contacten.
Nu hebben de oneven nnn-TAG's systematisch een lager smeltpunt dan de
even. Daarom hebben we ook een aantal structuren uit deze groep opgelost
teneinde de verschülen in moleculaire
pakking tussen even en oneven te
bepalen. De moleculen voimen weer
lagen van dezelfde soort als die van de
even TAG's, maar de methyl-eindvlakken zijn beduidend verschillend.
Daardoor houden de methylgroepen
de opeenvolgende lagen verder uit
elkaar vergeleken met de even structuren. Er dus meer VanderWaals wisselwerking in de even stmcturen als in de
oneven en dat verklaait de systematisch
hogere smeltpunten.
De stnictuur van een P' TAG.
Bij Unüever Research was men al meer
dan 30 jaar geïnteresseerd in de kristalstructuur van een p'-stabiele TAG. De
enige waar destijds een redelijk éénkristal van verkregen werd was van
LML (12,14,12), maar ondanks heel
veel jaren werk was men er niet in
geslaagd om de kristalstmctuur te pakken te krijgen. Wij werkten aan CLC (p
= 10, q = 12, r = 10) en MPM (14,16,14).
Bij toeval kregen wij een éénkristal van
CLC in handen, maar de daaruit verkregen data lieten slechts een verfijning
toe die bij 17.5% bleef steken. Gelukkig
konden we uit het poederdiagram van

Fig. 2. De stnictuur van tri-palimentineglycerol (16-16-16) zoalsuit liet diffivctie-experimenl volgt. De moleculen hebben een langgerekte stoelachtlge vorm.
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Fig 3. De structuur van CLC (10¬
12-10) uit dijfitictiegegevens. Het
molecuul maakt een hoek op de
plaats van de glycerolrest.

MPM ook een andere structuur uit
de serie bepalen en deze bleek identiek (zie fig. 3).
Het grootste verschil tussen |3 en (3'
structuren zit in de pakldng van de
vetzuurketens, die in de p'-structuur
om en om onderling loodrecht zijn.
Dit is in fig. 4 goed te zien. Verder
zijn de moleculen gehoekt rond de
glycerolrest en dat heeft in de orthorhombische kristalstmctuur meteen
als gevolg dat de vetzuurketens van
twee opeenvolgende lagen in de
eindvlakken een zelfde hoek met
elkaar maken. Een laatste verschh
tussen de |5 en de |3' structuur is de
conformatie van de moleculen; in pPPP hggen keten 1 en 3 aan dezelfde kant van de glycerolrest en in P'MPM zijn dat de ketens 1 en 2.
Fig. 4. De stnictuur van CLC geprojecteerd langs de
gemiddelde richting van de vetzuurketens. Duidelijk
te zien is dat opeenvolgende ketens ongeveer onderling loodrechte ketenvlakken hebben. Deze voorspelde eigenschap van de Ji'-polyforin is in deze stivctuur voor het eerst experimenteel aangetoond.

Pakking en polyniorfie van cacaoboter.
Cacaoboter bestaat hoofdzakelijk uit vier vetzuren: palmitinezuur P, steaiinezuur S, ohezuur O met 1 dubbele binding, en linoleenzuur L met 2 dubbele bindingen. De samenstelling van een Bahia-cacaoboter is bijvoorbeeld 23% P, 31% S, 38% O en 5% L en 3%
overige vetzuren. Bovendien komen deze vetzuren in de aanwezige TAG's niet op een wülekeurige wijze voor ln cacaoboter wordt de samenstelling gedomineerd door drie TAG's:
POP (14%), POS (23%) en SOS(35%). Verder komen voor SOO (7%), POO (6%), PLS (3%)
en SLS (2%) en de laatste 10% zijn ongeveer 50 anderen zoals PEP, POL, SOA (A=20) en
SOL. Het is dus in het geheel geen random selectie en het zal duidelijk zijn dat het kristallijne gedrag van cacaoboter hoofdzakelijk toegeschreven kan worden aan SOS, POS en
POP
Cacaoboter komt in een flink aantal verschihende kristalstructuren voor. De globale
beschrijving van deze polymoifen gaat uit van de pakking van de moleculen.
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Fig. 5. Drievoudige JAG-palddng. Als de
moleculen als een uitgerekte stoel worden
beschouwd, worden de stoelen rug aan rug
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Fig. 6. Hetflnger-piintgebied vande diffiactogrammen van de verschilleitde polymoifen
van cacaoboter. Alle patronen zijn zeer karakteristiek, zodat de kiistallljne toestand van
cacaoboter met behulp van de BID gemakkelijk vast te stellen is.

Er zijn twee verscliillende lagen mogelijk: de tweevoudige en de drievoudige. Voor een
tweevoudige laag wordt op een langgerekte stoelvormige molecule (zie fig. 2) eerst een
tweede stoel geplaatst met de zitting op die van de eerste. Dit tweetal wordt dan in twee
richtingen herhaald om de laag te krijgen. Bij de drievoudige laag worden de eerste twee
stoelen met de niggen tegen elkaar aangezet (ziefig.5). Een drievoudige laag heeft dus een
anderhalf keer zo grote laagdikte d als een tweevoudige.
Daarnaast zijn er drie mogelijkheden voor de keten oriëntatie, ze zijn parahei zoals PPP,
loodrecht zoals CLC of wanordelijk georiënteerd.
Dit leidt dan tot de volgende hideling van de polymorfen:
• Y-polynioif: loodrechte ketens, tweevoudige laagdikte, een orthorhoiiibische cel, smelttraject -8 tot 5" C.
• a-polymoif: wanordelijke ketens, tweevoudige laagdikte, een pseudo-hexagon ale cel,
smelttraject 17 tot 22° C.
• P'-polymorf": loodrechte ketens, tweevoudige laagdikte, een orthorhombische cel, smelttraject 20 tot 28° C.
• |5(V) en (3(VI)-polymorfen: evenwijdige ketens, diievoudige laagdikte, een tiikliene cel,
smelttraject 28 tot 32° C en 29 tot 34° C respectievelijk
De bijbehorende diffractiepatronen zijn in het fingerprint-gebied weergegeven in fig. 6,
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waaruit blijlct dat faseovergangen van de ene naar de andere polymorf gemakkelijk gevolgd
kunnen worden met tijdopgeloste diffractie.
Tijdopgeloste diffractie van cacaoboter.
De door ons gerealiseerde Real-Time DifFractometer (RTD) bestrijkt een 2e-hoekgebied
van 15° en maakt gebruik van een Philips 1050 goniometer. Cacaoboter en T^G's worden
onderzocht in een monsterhouder, waaivan de temperatuur door een computer geregeld
wordt.
Een voorbeeld van een van de vele experimenten is het volgende: cacaoboter wordt
gesmolten op óO^C en na een half tmr snel afgekoeld tot 18^C en op die temperatuur
gehouden. De kwantitatieve diffractieresultaten van dit experiment zijn weergegeven in fig.
7. Tijdens het afkoelen begint de a-polymoif uit te kristalliseren en snel is meer dan 50%
van de vloeistof vast geworden. Na een half uur start de transformatie van a naar (3' dat
binnen een halfuur compleet is. Maar pas na 3 dagen begint dan de transformatie van p'
naar p.

1 (1

Iw

time 0ogaritlunic)

fig. 7. De grafiek beschrijft een experiment met de RTD. Cacaoboter wordt eerst een half uur
op 60°C gehouden, daama snel afgekoeld tot 180°C en op die temperatuur gehouden. De
tijdschaal is logaiitittisch. Achtereenvolgens ontstaan a (direct),fi'(vanaf een halfuui) en fi
(na 3 dagen). Na een week is ruim 80% van de cacaoboter in de fi polymoif

Door in liet interval van -20 tot 30°C om de twee graden een dergelijk experiment uit te
voeren krijgt men een volledig beeld van de fase overgangen van cacaoboter zoals die door
alkoelen uit de smelt gerealiseerd kunnen worden (zie fig. 8).
Op grond van additionele experimenten kon worden vastgesteld dat bij statische kristallisatie de polymoif, waarin cacaoboter uit de smelt stolt, primair wordt bepaald door de stolteiiiperatuur en niet door de koelsnelheid.
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Fig. 1. De chemische formule van een tri-acyl-glycerol. De drie aan de glycerol gebonden vetzuurketens hebben verschillende lengtes, die met p, q en r worden aarigeven.
De vormen 7, a, en p' kunnen rechtstreeks vanuit de vloeibare fase ontstaan. De p polymorf vormt zich echter alleen na vele dagen uit p' door een faseovergang. Experimenten
met vloeibare stikstof laten bovendien zien dat het praktisch onmogelijk is om de polymoife situatie van een deels vloeibaar monster cacaoboter te bevriezen: de vloeibare delen
zullen in zo'n geval stohen in een mengsel van y en a. De snelheid van deze stolling geeft
aanleiding te vermoeden dat ook aanzienhjk snellere koeling nog steeds kristalhsatie zal
opleveren.
Omdat sommige van onze experimenten niet volledig konden worden verklaard, hebben
we ze recent herhaald bij de Nederiands-Belgische beamlme DUBBLE (BM26). Het Small
and Wide Angle instrument (SAX-WAX) geeft de mogelijklieid om de dynamiek van het
kiistalliseren en smelten van cacaoboter te bestuderen. Nu kijken we bij hoge resolutie in
de eerste plaats naar de zogenaamde 'long-spacings' d. Deze d-waarden geven de afstanden tussen de lagen van cacaoboternioleculen en zijn voor p(VI) bijvoorbeeld 65 A en voor
P(V) 66 A Voor de overige polymorfen zijn de d-waarden veel kleiner omdat het daar gaat
om 2-voudige laagdikten teiwijl de p's 3-voudige laagdikten hebben.
Het meest opmerkelijke resultaat van deze experimenten is dat er direct na de start van het
stollen een nog niet bekende polymoif @ ontstaat, nog voordat de y of de a polymoif aangetoond worden. Deze ©-polymoif heeft net als a wanordelijk georiënteerde ketens en gaat
bij lage teinperatuur over in de Y-polymoif met onderiing loodrechte ketens. Hij heeft de
langste long-spacing van alle niet-p polymoifen.
KristaUisade van cacaoboter in de p-polyinorf.
In de praktijk van de chocoladeproductie wordt cacaoboter meestal verhit tot vrij hoge
temperaturen voordat hij wordt veiwerkt. Deze behandeling vernietigt de informatie over
vroegere vaste toestanden, schakelt het zogenaamde geheugen van de cacaoboter uit.
Volgens de literatuur is het geheugen een gevolg van de aanwezigheid van entkristahen in
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Fig. 9. Een geheugen-experiment. Cacaoboter wordt in 10 mitmten op 34°C gebracirt, dan 10
mimtten op 34°C geliouden en daama afgelweld tot 25°C. Getoond worden 10 diffractogrammen van de RTD, opgenomen in 10 seconden met 5 minuten tijdversclül. De eerste toont
B-cacaobotei; de derde en de vierde gesmolten boter en daarna komt langzaam het patroon
van Ji weer terug. Het geheugen-effect heeft dus voor de J3-kristallisatie gezorgd.
de smelt, kleine kiistalkernen van hoogsmeltende componenten uit de cacaoboter zoals de
volledig verzadigde SSS of PPP. Andere onderzoekers schrijven het geheugeneffect toe aan
de aanwezigheid van plaatselijk goed geordende laminaire structuren in de vloeistof
Temperaturen van 60 °C tot 100 °C worden aanbevolen om cacaoboter geheugenvrij te
maken.
In de cacaoverwerkende industrie is de p-polymoif de gewenste eindtoestand. Aangezien
deze fase niet direct vanuit de smelt kan ontstaan, hebben wij het geheugeneffeet in cacaoboter onderzocht door te kijken naar het stolgedrag van voorzichtig gesmolten p-cacaoboter We spreken dan van stolling onder invloed van het geheugeneffeet wanneer de ppolymorf binnen 45 minuten wordt gevormd. De hoogste temperatuur waarbij deze p-stol¬
ling nog plaats vindt, is door ons als de geheugentemperatuur (MPT, memoiy point temperature) gedefinieerd.
Met behulp van onze RTD is van cacaoboters van verschihende herkomst experimenteel
de MPT bepaald. Het experiment bestaat uit het in 10 minuten vei-wamien van p-boter tot
van 25 °C tot de temperatuur T, gedurende 10 minuten T aanhouden, dan weer afkoelen
tot 25 °C en daarna op 25 °C houden. Dit proces wordt voor een gi'oot aantal T-waarden
rond het smeltpunt uitgevoerd met een increment van een halve graad totdat het MPT is
gevonden. Fig. 9 laat de bijbehorende RTD-diffractogrammen zien voor T=34.5.
De MTP's geven als uitersten waarden van 32,5 °C voor de zachte boter uit Bahia, een
waarde die minder dan een graad boven het smeltpunt is, en 38 °C voor de harde
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Maleisische boter, vier graden boven het smeltpunt. De meeste Afrikaanse boters hebben
een MPT van rond de 35 °C, ongeveer drie graden boven hun smeltpunt.
We hebben onderzocht of MPT's kunnen worden voorspeld op grond van de vetzuuren/of T\G-samenstelling van de boter Op grond van een statistische analyse blijkt een
coiTelatie te bestaan tussen chemische informatie en de gevonden MPT's. Met name is het
mogelijk om de waarde van een MPT te voorspellen op grond van het stearine- en het
SOS-gehalte. De gehaltes aan palmitine of oliezuur, en POP of POS blijken niet te zijn
gerelateerd aan de MPT, hoewel het ook hier gaat om belangrijke componenten van cacaoboter
Cacaoboter m de p(V) en P(VD polymorf.
Verder onderzoek van de temperatuursafliankelijkheid van het kristallisatiegedrag heeft ons
geleerd dat het rekiistalliseren in p(V) of pCVI) eveneens door T beheerst wordt. En ook de
kiistahisatietemperatuur blijkt van cruciaal belang te zijn. Afliankelijk van deze twee parameters zijn zowel een snelstartende herkristallisatie in de p(VI) fase als een langzaam startende herkristallisatie in de p(V) fase waargenomen door gebruik te maken van tijdopgeloste poederdhfractie. Uit deze metingen kan geconcludeerd worden dat snelstartende herkristalhsatie in gang gezet wordt door hoogsmeltende SOS-rijke entkristaUetjes, die bij temperatuur T nog in de vloeibare cacaoboter aanwezig zijn.
Een aantal van de p(V) en p(VI) rekristaUisaties zijn uitgevoerd op het SAX-WAX instrument van DUBBLE. Uit deze experimenten hebben we aan de hand van de long-spacings
in meer detaü kunnen bepalen wat er precies gebeurt tijdens het kiistallisatieproces en ook
hoe gevoelig het proces is. Wordt een Bahia-boter tot 36 veiwamid en afgekoeld op 20 "C
dan bestaat de vaste stof na 80 minuten vrijwel uitsluitend uit de p-polymoif. As diezelfde boter verwarmd wordt tot 37 «C en stolt op 15 "C dan ontstaat er in het geheel geen p
meer maar doorioopt de boter dezelfde fasetransforniaties (van @ naar a en verder naar
P') als een boter die doorgesmolten is op 60 «C en tot 15 oC wordt afgekoeld. Het is dus
helemaal niet nodig om cacaoboter tot 60 of 100 oC te verhitten teneinde het geheugeneffect kwijt te raken. Dit gebeurt al bij veel niüdere temperaturen, bijvoorbeeld als een reep
in de zon ligt op de vensterbank
Uit deze experimenten kon eveneens de conclusie getrokken worden dat het entmateriaal
voor de snelstartende p(VI) herkristalhsatie een SOS gedomineerde drievoudige ketenlengte-pakking heeft. De entkristahen, die de langzaam startende herkiistalhsatie initiëren
en de p(V) fase opleveren, zijn vrijwel zeker niet gelijk aan dit entniateriaal.
De in ons onderzoek verkregen kennis van het polymoife fasegedrag van cacaoboter is
gebruikt om een nieuw proces voor het maken van chocolade te ontwikkelen. Dit proces
is besclireven in een Europees octrooi, dan begin 2002 is toegekend. In de lente van dit
jaar zal door Duyvis Machinefabriek een prototype worden ontwikkeld, dat volgens ons
proces werkt. We hopen dan met poederdiffractie te kunnen constateren dat de producten
van de machine de juiste polymoif bevatten,
Enkele opmerkingen tot slot
Vetten, olies en de TAG's vormen een fascinerend veld voor bistaüografisch ondcKoek, dat
in Nederiand met zijn oude traditie in de olie- en vet-industrie een goede voedingsbodem
heeft. Ale technieken, die in de kiistallografie gebruikt kunnen worden, zoals éénkristaldiffractie, poederdiffractie, tijdopgeloste diffractie, simultaan SAX-WAXS, maar ook simultaan DSC-poederdiffractie helpen mee om de raadsels van de polyniorfie zelf en de kristalstructuur van de polymorfen op te lossen. Ook is het heel bevredigend dat de uitbreiding van fundamentele kennis heeft geleid tot nieuwe inzichten, die wellicht aanleiding
zullen zijn tot een nieuwe productietechniek
Ik besluit met een woord van dank Zonder de enthousiaste inzet van Ajen van Langevelde4, Kees van Malssen^ en René Peschar zou dit onderzoek niet tot stand zijn gekomen.
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Maar ook Jan van Mechelen, Dhk de Ridder, Wim Moheman, Ed Sonneveld, Rob
Helmholdt, Peter Zwait, Kees Goubitz, Vladimir Chernychev en René Driessen hebben
essentieel bijgedragen.
Vanaf 1984 heeft Cacao de Zaan ons in woord en daad gesteund en vanaf 1991 sloot
Verkade zich daarbij aan. In 1995 werd de steun verbreed tot ADM Cocoa de Zaan,
Gerkens Cacao, Bariy Callebaut Nederland, Nesüé Nederland en Koninkhjke de Ruijter
Van Unüever kregen we een bibliotheek van TAG's.
In twee opeenvolgende projecten heeft de STW ons ruime mogelijklieden geboden om ons
onderzoek uh te kunnen voeren en ook SON/NWO-CW heeft belangrijke bijdragen geleverd. Ook de steun van de programmaleiders en juristen bij de STW en STW-CW was
onontbeerlijk
Noten
1 Website: www2aansemolen.nl
2 EG&G, KSLA, Philips Natuurkundig Laboratorium, IBM, Cacao de Zaan.
3 EiTiail from the Yahoo-discussiongroup on Structure Detemiination from Powder Data (SDPD).
Date: Tue, 29 May 2001 11:50:25 +0200. Subject: [sdpd] Grid-search. Send by moderator Prof Amiel
Le Bail, Universite du Maine, Laboratoire des Fluorures, CNRS ESA 6010.
However, it seems that SDPD by location molecules by a grid-search process is today at the head
of the competition in publication numbers since 1998 (Ust below). Most of these papers are co-authored by our lUCr President, Henk Schenk
4 A.I van Langevelde, "Triacylglycerol stractures and cocoa-butter crystallisation". Academisch proef
schrift. Universiteit van Amsterdam, 2000
5 K.E van Malssen, "Real-Time X-Ray Powder Difiraction applied to Cocoa Butter and Graphite
Intercalates", Academisch proefschrift. Universiteit van Amsterdam, 1994.

H E T G E N O O M VAN D E MODELPLANT ABABIDOPSIS THALIANA
door
Prof. dr W.J. Srtekema
Business unit Genomics, Plant Research International,
Wageningen Universiteit en Research Centrum

In een gezamenlijke persconferentie, georganiseerd door een internationaal consortium
van v^'ctenschappers, is op 14 december 2000 de eerste voUedige DNA basenvolgorde van
het genoom van een hogere p\<int,Arabldopsis thaliana, gepresenteerd. Deze mijlpaal biedt
plantenbiologen voor de eerste maal zicht op de genetische opmaak van alle planten, productiegewassen mcluis. De grootste verrassing is dat de basenvolgorde van het genoom laat
zien dat planten veel complexer zijn dan vele biologen ooit voor mogelijk gehouden hebben. Bovendien laat het zien dat er naast overeenkomsten ook veel verschillen zijn met de
genomen van andere organismen zoals dat van de mens.
Ook in historische context komt het bereUcen van deze mijlpaal op het juiste moment De
twmtigste eeuw begon met de herontdekking van de wetten van Mendel door Hugo de
Vnes en het eindigt met de ontrafeling van de complete genetische mformatie van de
modelplant^coöWopsK thaliana.
Wat is het genoom van een organisme?
Het genoom van een organisme is de drager van de biologische informatie die nodig is
om een levend organisme te vormen en in stand te houden. Ieder levend organisme bezit
een genoom en onderzoek dat gedaan wordt aan hele genomen wordt genomics genoemd.
In een bacterie bestaat het genoom uit het chromosomale DNA en eventueel aanwezige
plasmiden. In gist zijn dat zowel het chromosomale DNA in de kern als het DNA dat zich
bevindt in het mitochondrion. In een plant is dat bovendien ook nog het DNA dat zich
bevindt in de chloroplast.
Het genoom van een organisme bestaat meestal uit DNA en DNA bestaat weer uit vier
bouwstenen of basen die een lange keten vormen. De lengte van deze keten kan zich uitstrekken van enkele honderdduizenden tot miljarden basen. Tabel 1 laat de lengte van het
DNA van verschillende organismen zien. Bacteriën bezitten maximaal enkele miljoenen
basen, bakkersgist 12 miljoen, de sprinkhaan 5 miljard teiwijl de mens ongeveer 3 miljard
basen bezit. Opmerkelijk is dat de lengte van het DNA van planten als taiwe, tulp en lehe
5 tot 50 maal langer is dan dat van de mens. Om meer gevoel te krijgen voor de lengte van
het DNA en dus de grootte van een genoom is de volgende vergelijking te maken. Een khid
kan op het einde van de basisschool zo'n 100 woorden olwel 500 letters per minuut lezen.
Zo'n kind zal meer dan 1000 minuten, dus meer dan 16 uur nodig hebben om het kleinste genoom dat we nu kennen, het genoom van de bacterie Mycoplasma genitalium, af te
lezen. Het zal er meer dan 10 jaar over doen om het genoom van de mens af te lezen en
het genoom van de tulp zal meer dan 400 jaar kosten. De lengte van het DNA is dus
enorm: in iedere cel van tomaat zit 23 cm DNA en in iedere cel van lehe niet minder dan
13 meter
De erfelijke informatie die aanwezig is in een genoom, wordt bepaald door de volgorde
van de 4 basen van het DNA Deze volgorde kan beschouwd worden als de blauwdruk van

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 80. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde 'Düigentia' te 's-Gravenhage op 4 februari 2002.
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bet leven en als deze volgorde, of code, bekend is, dan is in theorie, de structuur van een
organisme bekend.
Wat is een gen?
Een gen is de functionele enfysischeerfelijke eenheid die van ouders wordt overgedragen
naar hun nakomelingen. Een gen bestaat uit een stukje DNA en de meeste genen bevatten de informatie om een bepaald eiwit te maken. Een gen codeeit niet aheen voor een
eiwit maar bezit ook de controle- elementen die de activiteit van het gen in een organisme bepalen. Bijvoorbeeld, is het gen overal in de plant actief of aheen in het blad of de
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wortel. Is het gen alleen actief bij hoge of lage temperatuur, als de zoutconcentratie in de
bodem hoog is of als er ziekten of plagen de plant belagen. Deze controle- elementen, ook
wel promotoren genoemd, bestaan uit DNA sequenties die zich meestal stroomopwaarts
van het gen bevinden. De basenvolgorde van de promotor bepaalt of en welke eiwitten op
die plek aan het DNA kunnen binden en of het gen vervolgens al dan niet actief is. De
eiwitten betrokken bij de regulatie van de activiteit van genen, worden regulator eiwitten
genoemd. Genen coderen dus voor eiwitten en eiwitten bepalen weer of een gen actief is.
De activiteit van sommige genen wordt bepaald door het eiwit
De manier waarop genen voor eiwitten coderen is een indirecte. Eerst worden genen gecopieerd (overgeschreven) in boodschapper RNA dat dus een enkelstrengs copie is van bet
DNA VeiYolgens wordt dit boodschapper RNA veitaald m een ketting van aminozuren die
polypeptide wordt genoemd. Polypeptiden vormen op zichzelf of samen met andere polypeptiden en onderdelen van de cel de functionele eiwitten in de cel. Daar de eigenschappen van de eiwitten de eigenschappen van een organisme bepalen is er een directe koppeling tussen de genen die een organisme bezit en de structuur en functie van een organisme.
Wat zijn homologe genen?
Van genen die veel op elkaar lijken wat betreft DNA basenvolgorde, kan gesteld worden
dat ze een gemeenschappelijke voorouder hebben gehad. Dergelijke genen worden homologe genen genoemd. Met veel op elkaar lijken bedoelen we dat de aminozurenvolgorde
waaivoor de genen coderen gi-otendeels hetzelfde is. De verschülen in aminozuren leiden
niet altijd tot een ander eiwit en dus een andere functie. Dit kan echter wel. Eiwitten die
verschülen in slechts een aminozuur kunnen een geheel andere functie in de cel veitolken. Homoloog slaat in deze context dus op de basenvolgorde van een gen en niet op de
functie waaivoor een gen codeert.
Gedurende de evolutie zijn mutaties in het DNA ontstaan. Ook ontstaan er mutaties tijdens de celdelmg door fouten in het DNA rephcatiesysteem. Hierdoor ontstaan er verschiüen in het DNA van organismen die tot dezelfde soort behoren. Mensen verschülen
onderling in ongeveer 3 müjoen basenparen van de 3 miljard basenparen waaruit het menselijk genoom bestaat. 1% van deze 3 miljoen verschülen bevinden zicb in genen.
Homologe genen kunnen aanwezig zijn in het genoom van een organisme. Deze homologe genen kunnen ontstaan zijn door duplicatie van een gen, gevolgd door mutaties gedurende de evolutie. Homologe genen kunnen ook aanwezig zijn in heel verschülende organismen. Sommige bacteriële genen zijn heel homoloog aan genen van schimmels, dieren,
mensen en planten. Vaak gaat het dan om genen die betrokken zijn bij processen in de cel
die in ahe organismen voorkomen. Arabidopsisgenen lijken echter het meest op die van
mens, het fruitvliegje en de rondworm C. elegans. In dh verband is het aardig te vermelden
dat van de 400 humane genen waaivan inmiddels duidelijk is dat ze betrokken zijn bij ziekten er een tiental is dat uitsluitend homologie laat zien met A'abidopsisgenen en niet bijvoorbeeld met genen uit muis waannee de mens veel verwanter is.
Homologe genen kunnen ondeiverdeeld worden in orthologen en paralogen. Orthologen
zijn genen in verschülende soorten die aflcomstig zijn van een gezamenlijke voorouder
Paralogen zijn homologe genen bmnen een soort die ontstaan zijn door verdubbeling van
een gen gevolgd door mutaties waardoor ze van elkaar zijn gaan verschihen. Orthologe en
paraloge genen kunnen maar hoeven niet dezelfde functie te hebben. De globine- genen
zijn een mooi voorbeeld. Zowel het a- als het |3-globine gen in mens, kip, kikker en muis
hebben hetzelfde voorouder gen (zie figuur).
Hoeveel genen zijn er aanwezig in een genoom?
De biologische infomiatie aanwezig in het DNA is dus verpakt in discrete eenheden die
genen worden genoemd. De informatie die aanwezig is in deze genen, wordt via een RNA
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kopie vertaald in een eiwit. Eiwitten zijn essentieel voor liet functioneren van een organisme. Eiwitten bestaan uit aminozuren en de volgorde van de aminozuren in een eiwit
bepaald de functie van een eiwit. Die aiiiinozuuivolgorde wordt bepaald door de genetische code die vastgelegd is in de basenvolgorde van het DNA.
Er is geen dhecte correlatie tussen het aantal genen in een organisme en de gi'ootte van
het genoom (tabel 2), Bacteriën bezitten een paar honderd tot een paar duizend genen en
gemiddeld een gen per 1000 basen, bakkersgist bezit 6000 genen oh\'el gemiddeld een gen
per 2000 basen {emijl Arabidopsis thaliana, de modelplant voor de plantenbiologen, ongeveer 25.000 genen bezit ofwel 1 gen per 5000 basen. Het menselijk genoom bezit naar verwachting 1 gen per 100.000 basen ofwel 30.000 genen. Dit betekent dat de genomen van
hogere organismen zoals mens, plant en dier veel minder compact zijn georganiseerd dan
dat van gist of een bacterie. Het DNA van een bacterie bestaat vrijwel geheel uit genen, terwijl in het DNA van mens, maïs en lehe af en toe en gen voorkomt.
Van welke organismen is het genoom bekend?
Van het genoom van een vijftigtal bacteriën, de eukaiyoot bakkersgist en van vrijwel het
gehele genoom van de nematode C.elegaits is de basenvolgorde bekend. De volgorde van
het DNA van het genoom van A'abidopsis is eind 2000 met grote nauwkeurigheid opgehelderd en beschhfbaar gemaakt aan de onderzoekswereld via het web. Van het genoom
van de fruitvlieg Drosophila melanogaster is inmiddels een niwe versie bekend. Deze onderzoeksactiviteiten staan allemaal bekend als de Genoomprojecten. Het meest bekende
genoomproject is ongetwijfeld het Humane Genoomproject dat tot doel heeft voor 2003
met grote nauwkeurigheid de volledige volgorde van de 3 a 4 müjard basen van het menselijk genoom op te helderen. Een ruwe versie van het humane genoom is in de zomer van
2000 beschikbaar gekomen en om de impact hieivan te onderstrepen wereldkundig
gemaakt door Bül Clinton en Tony Blair, respectievelijk president van de Verenigde Staten
en het Verenigd Koninkrijk
Waarom is het belangrijk het genoom van een plant te bestuderen?
Het planten- en dierenrijk zijn onaftiankelijk van elkaar geëvolueerd vanuit eencellige
eukaiyote organismen en representeren heel contrasterende vomien van leven. De DNAbasenvolgorden van de genomen van de worm C. elegans en de fruitvlieg Drosopliila
melanogaster laten niettemin zien dat meercelhge organismen veel genetische informatie
delen, die vereist is voor alleriei ontwikkehngs- en fysiologische processen. De informatie,
aanwezig in deze twee modelorganismen, geeft echter slechts een beperkt zicht op ahe
meercellige organismen. Een mooi voorbeeld hieivan zijn de bloeiende planten. Deze
organismen hebben naast eigenschappen die geconseiveerd zijn tussen planten en andere eukaryoten, unieke eigenschappen wat betreft hun organisatie en fysiologie.
Voorbeelden van de unieklieid van planten zijn processen, betrokken bij het vangen van
zonhcht en de omzetting daaivan in energie, de fotosynthese, en bij de verdediging tegen
aheriei biotische (ziekten en plagen) en abiotische (liitte, kou, droogte, zware metalen)
omgevingomstandigheden. De ontrafeling van het genoom van de modelplant Arabidopsis
thaliana biedt daarmee voor het eerst een solide basis voor gedetaiheerde studie van alle
plantengenen. De implicaties van deze studies zijn niet aüeen relevant voor plantenbiologen maar ook voor het landbouwkundig onderzoek, de evolutiebiologie, bioinforniatica,
biochemie en voor de geneeskunde.
Waarom is Arabidopsis thaUana gekozen als model?
Arabidopsis thaliana, de modelplant voor plantenbiologen, is een kleine plant die weinig
ruimte in neemt in de kas en veel nakomelingen produceert in de vorm van zaad. Het is
een plant met een korte generatietijd: 6 weken van zaad tot zaad. Duizenden biologen over
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de hele wereld werken met deze plant zodat er veel gegevens zijn en worden verla-egen op
genetisch en moleculair maar ook biochemisch, fytopathologisch en plantenfysiologisch
terrem. Om de activiteiten van al deze onderzoekers te ondersteunen is in 1996 het
Arabidopsis Genoom Initiatief opgericht, een internationaal samenwerkingsverband dat
als doel had de basenvolgorde van het genoom van deze modelplant op te helderen.
Hoeveel genen bezit Arabidopsis thaUana?
Arabidopsis bezit ongeveer 125 miljoen basenparen. De volgorde van 115 miljoen is inmiddels opgehelderd. Wat nog mist zijn de basenvolgordes van de centromeren, telomeren en
het DNA dat codeert voor de ribosomale RNAs (zie verder). Analyse van deze 115 müjoen
basenparen laat een verrassend groot aantal genen zien nl. 25.500. Dit is veel meer dan
gevonden zijn in het genoom van de fruitvlieg D;TOop/;/7o melanogaster die 13.600 genen
bezit of dat van de nematode C. elegans, die ongeveer 19.000 genen heeft. Bovendien komt
dit aantal erg dicht bij de laagste voorspellingen van het aantal genen in het menselijke
genoom, 30,000,
Ondanks het feit dat planten geen zenuwstelsel hebben, niet kunnen praten en bovendien
zich niet kunnen verplaatsen bezitten ze dus veel genen, Gedetaüleerde analyse van de
genen laat zien dat vrijwel alle genen gedupüceerd voorkomen op het genoom. Dit betekent dat er 11.600 gen types aanwezig zijn in Arabidopsis. Sommige van deze types komen
eenmaal voor m het genoom terwijl anderen wel vijfmaal voorkomen zodat er uiteindelijk
25.500 genen geïdentificeerd kunnen worden. In Drosophila melanogaster en C. elegans
komen respectievelijk 10,700 en 14,100 gentypen voor dus in dezelfde orde van grote. Dit
is een indicatie dat er in multicellulahe organismen tussen de 10,000 en 15.000 gentypen
noodzakelijk zijn om de totale diversiteit van multicehulair leven te verkrijgen. Met de
opheldering van de basenvolgorde van de menselijke genoomsequentie zal duidelijk worden of dit ook geldt voor de mens. As dit zo is zal het een van de belangrijkste en meest
verrassende onderzoeksresultaten zijn die voorkomen uit de genoomprojecten.
Het meerdere keren voorkomen van genen in het A'abidopsisgenoom is enerzijds ontstaan
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door duplicatie van hele segmenten van chromosomen. In totaal zijn er 24 grote segmenten van meer dan 100.000 basenparen geïdentificeerd die tweemaal voorkomen op het
genoom. In totaal telt dit op tot 65 müjoen basenparen hetgeen betekent dat 58% van het
Arabidopsis genoom tweemaal voorkomt. Gedurende de evolutie zijn deze segmenten
intern weer verder onderhevig geweest aan allerlei veranderingen zoals inversies, verdere
duplicaties of deleties van genen. Ook is de overeenkomst tussen de genen voorkomend in
de verdubbelde chromosoomsegmenten niet altijd meer aanwezig.
Anderzijds is er ook sprake van locale verdubbeling van genen. Hierdoor bezit het
A'abidopsis genoom 1528 posities waar genen meerdere malen voorkomen. Hierbij zijn
meer dan 4000 genen betrokken. Eén duplicatie heeft geleid tot 23 copieën van hetzelfde
gen op een rij. Gedurende de evolutie zijn deze copieën soms hetzelfde gebleven maar
soms ook heel erg veranderd waardoor dat kopiegen ook een andere functie heeft gekregen. Al deze veranderingen gedurende de evolutie betekenen dus dat er genoeg tijd is
geweest om deze verdubbelingen van genen te laten leiden tot nieuwe genfuncties.
Van ongeveer 9% van de Arabidopsis genen weten we via laboratoriumexperimenten precies de functie terwijl we een goed idee hebben van de functie van nog 60% van alle genen.
Om dit laatste vast te stellen is gebruik gemaakt van vergelijkingen met genen en hun functies in andere organismen. Uit deze analyses is de verrassende ontdekking gekomen dat
ongeveer 100 A'abidopsis genen overeenkomst vertonen rnet genen in de mens die betrokken zijn bij erfelijke ziekten waaronder genen betrokken bij cystische fibrose (taaislijmvhes)
en borstkanker Het opmerkelijke is dat 17 genen betrokken bij humane ziekten meer verwant zijn aan Arabidopsis genen dan aan die van DrosophUa of C. elegans. Deze vergelijking met andere genomen laat ook zien dat A'abidopsis veel meer genen bezit die betrokken zij bij de communicatie tussen de plantencehen onderling en met hun omgeving.
Bovendien zijn de Arabidopsisgenen die betrokken zijn bij deze communicatie en interactie heel verschillend van de genen die bij de mens betrokken zijn bij deze processen. Dit
geldt niet voor genen die betrokken zijn bij algemene functies in de cel zoals de celdeling.
Deze genen lijken in verschülende soorten heel veel op elkaar en dus kunnen dergelijke
genen uit gist even goed werken in een plant als een plantengen want ze hebben beiden
dezelfde voorouder
Niet aüe genen komen in aüe organismen voor Arabidopsis bezit een set van genen die
coderen voor ongeveer 150 eiwitfamüies die uniek zijn voor planten. Dit zijn onder andere genen betrokken bij herkenning van plagen, parasieten en pathogenen en resistentie
daaitegen. Gezien het aantal bacteriën, schimmels, insecten en nematoden op aarde is het
op zich verbazingwekkend dat planten die niet weg kunnen lopen voor hun belagers in
staat zijn te overleven, soms zelfs vele honderden jaren. Dit verklaart ook waarom verdedigingsmechanismen en de daarbij betrokken signaaltransductieroute's als antwoord op ziekten en plagen en andere omgevingsomstandigheden (kou, hitte, droogte) veel meer voorkomen in planten dan in andere organismen. In totaal zijn 2.055 A'abidopsis genen geïdentificeerd die liierbij betrokken zijn.
Op dit moment is van 17.833 genen de functie bekend of zijn er goede aanwijzingen wat
betreft hun mogelijke functie via homologie met genen van andere organismen. Een kwart
van deze genen, 4.009, is betrokken bij het cellulaire metabolisme van A'abidopsis teroijl
3.018 genen een functie hebben bij het overschrijven van het DNA in RNA De signaaltransductieroute's vragen 1,855 genen teiwijl 2,079 genen betrokken zijn bij de groei 2.079.
De rest van de geclassificeerde genen, 4.817, is betrokken bij de synthese en albraak van
eiwitten en het transport van eiwitten, metaboheten en andere cellulaire componenten.
Planten bezitten drie genomen
Naast het kemgenoom bezit de plant nog twee genomen, namelijk in de chloroplast en in
het mitochondrion. Deze genomen zijn veel kleiner dan het kemgenoom. Het genoom van
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de Arabidopsis chloroplast bestaat uit 154.000 basenparen en dat van het mitochondrion
uit 367.000 basenparen. Het aantal genen op deze genomen is ook beperkt nl. 79 op het
chloroplastgenoom die coderen voor eiwitten die onderdeel uitmaken van het fotosysteem
en 58 genen op dat van het mitochondrion die coderen voor eiwitten betrokken bij de
ademhalingsketen. Daarnaast coderen beide sets van genen voor specifieke membraaneiwitten en huishoud-eiwitten naast hele specifieke eiwitten die betrokken zijn bij het aflezen van het organel DNA en het vertalen van die afgelezen informatie m eiwitten.
Niet alle eiwitten die een functie hebben in chloroplast of mitochondrion worden daar
ook gecodeerd. Het merendeel van deze eiwitten wordt gecodeerd door genen die zich
bevinden op het kerngenoom. Deze 800 genen lijken erg op genen van cyanobacterie
Synechocystis sp. Dit komt overeen met het idee dat de chloroplasten en mitochondriën
van planten oorspronkelijk ontstaan zijn door een symbiose tussen de vooriopers van de
huidige planten met (cyano)bacteriën, Deze symbiose heefl; dus uiteindelijk geleid tot overdracht van genen vanuit het chloroplast en mitochondriale genoom naar de kem. Deze
overdracht gaat nog steeds door zoals de aanwezigheid van een kopie van een groot deel
van het mitochondriale DNA in kernchromosoom 2 ülustreert.
Vergelijking van de Arabidopsis genoomsequenfie met die van andere planten
Vergelijking van stukken van het Arabidopsis genoom met dat van het veiwante herderstasje (Capsella nibella) laat zien dat wat betreft genen en genoomorganisatie, inclusief de
grote duphcaties, heel weinig is veranderd sinds deze twee planten ongeveer 6-10 miljoen
jaar geleden van een gemeenschappelijke voorouder zijn afgesphtst. Vergelijking tussen
Brassica genera (kool, mosterd) en Arabidopsis die 12-19 müjoen jaar geleden zijn afgesplitst van een gemeenschappelijke voorouder laat ook een grote mate van overeenkomst
zien. De genen lijken nog steeds erg op elkaar maar op genoomniveau hebben veel herschüddngen plaatsgevonden. Vergelijking van Arabidopsis en tomaat die 150 miljoen jaar
geleden een gemeenschappelijk voorouder hadden laat wehswaar op genniveau nog steeds
veel overeenkomsten zien maar op genoomniveau is dat veel minder het geval en deze
overeenkomst is steeds lastiger te vinden. Deze trend zet zich voort als Arabidopsis vergeleken wordt met rijst die 200 miljoen jaar geleden zijn afgesphtst.
Wat kunnen we met deze vergelijkingen doen?
Uit de vergelijkende analyse van het DNA blijkt dat Arabidopsisgenen veel lijken op genen
van verwante planten zoals koolzaad, bloemkool, broccoh en mosterd. Genen met dezelfde functie blijken voor meer dan 85% homoloog te zijn in deze veiwante soorten. Als we
dus de functie van een Arabidopsisgen kennen dan kennen we vaak ook de functie van het
overeenkomstige gen in bloemkool. Een mooi voorbeeld hiervan is het FLORICAULA gen.
FWBICAULA is betrokken bij meristeem vorming in Arabidopsis. Uitschakeling van dit gen
resulteert in een Arabidopsis mutant met het fenotype van een bloemkool. In Brassica oleraceae, bloemkool, zoals die bij de groenteboer te koop is, blijkt ditzelfde gen ook gemuteerd te zijn en daaraan ontleent bloemkool zijn uiteriijk
Arabidopsis kan dus dienen als model voor bloemkool, broccoh, mosterd en koolzaad, hetgeen de veredeling van deze gewassen kan vereenvoudigen, maar we kunnen nog een stapje verder gaan. A'abidopsis- genen kunnen ook vergeleken worden met genen van andere
planten maar ook dieren bijvoorbeeld met de genen van muis. Dit levert soms verassende
resultaten op. Een mooi voorbeeld hiervan is een recente pubhcatie, waarin beschreven
staat hoe via Arabidopsis genen die betrokken zijn bij het opvangen van licht ten behoeve
de fotosynthese, genen zijn ontdekt die een rol spelen bij de biologische klok van muis
Dit laatste voorbeeld laat zien dat onderzoek naar de functie van Arabidopsis genen niet
alleen van groot belang is voor het vaststeUen van functies van genen in planten maar ook
van de functies van genen in andere organismen.
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De volgorde van genen op de chromosomen
Genen in veiwante planten als Arabidopsis, bloemkool, broccoli, koolzaad, mosterd en
kool, die ahe belroren tot de Imüsbloeniigen, lijken niet aheen veel op elkaar, ze komen
ook vaak, als we rekening houden met allerlei veranderingen (zie boven), min of meer in
dezelfde volgorde voor op de chromosomen. Dit wordt syntenie genoemd. Syntenie heeft
geweldige implicaties voor de isolatie van genen uit kruisbloemigen. As we weten waar een
bepaalde eigenschap op één van de chromosomen van broccoli ligt, dan weten we ook
waar dat gen op de chromosomen van A'abidopsis hgt en is het mogelijk via de bekende
DNA basenvolgorde van het Arabidopsis genoom, het bij de eigenschap betrokken broccoli gen te isoleren. Ditzelfde verhaal gaat op voor aardappel en tomaat die beide behoren tot nachtschaden. Ook voor granen als rijst, taiwe en maïs gaat dit op. Dit is belangrijk aangezien taiwe en maïs grote genomen hebben en daardoor lastig toegankelijk zijn.
Een prachtig voorbeeld hiervan is de isolatie van de Dwaif genen uit taiwe en maïs Dit zijn
de zogenaamde "groene revolutie"- genen. Via een A'abidopsisgen zijn de overeenkomstige genen eerst uit rijst geïsoleerd en vervolgens via dit rijstgen uit taiwe en maïs.
Niet al het DNA bestaat uit genen
Het genoom van Arabidopsis thaliana is verdeeld over 5 chromosomen met een lengte die
varieert tussen de 20 en 30 mUjoen basenparen. De 25.500 genen zijn evenredig verspreid
over deze chromosomen. De chromosomen bestaan echter niet alleen uit genen, maar
bevatten ook DNA dat een andere functie heeft. Chromosomen bezitten bijvoorbeeld centromeren. Dit zijn stukken DNA die betrokken zijn bij de verdeling van chromosomen over
de dochtercellen na de celdeling. Grote delen van deze centromeren die ieder ongeveer
1.5 tot 2 mUjoen basenparen lang zijn, zijn nog niet in detaü geanalyseerd. Deze stukken
van de chromosomen bestaan uit zich herhalende DNA basenvolgordes die niet voorkomen in de rest van de chromosomen. Er bevinden zich nauwelijks genen in de centromeren. Onderling is er weinig overeenkomst tussen de basenvolgordes van de vijf centromeren. De functie van deze repeterende basenvolgorden is niet bekend maar waarschijnlijk
zijn ze betrokken bij de binding van bepaalde eiwitten. Deze eiwitten zuüen niet zozeer de
basenvolgorde herkennen als wel de verschillende driedimensionale structuren van de
centromeren.
De uiteinden van chromosomen worden telomeren genoemd. De telomeren in A'abidopsis bestaan uit DNA met een heel eenvoudige basenvolgorde. In Arabidopsis zijn dat herhalingen van de basenvolgorde CCCIAAA met een gemiddelde lengte van "2-3000 basenparen, hl chromosoom 2 en 4 wordt één van de twee telomeren geflankeerd door repeterende DNA volgordes die coderen voor de ribosomale RNAs die onderdeel uitmaken van
de ribosomen, organellen waar de eiwitsynthese in de cel plaatsvindt. Deze volgordes zijn
ongeveer 3.5-4 miljoen basenparen lang.
Impact opheldering genoom Arabidopsis thaUana
De informatie die we nu hebben over het Arabidopsisgenoom is van groot belang voor ons
inzicht in de biologie van andere planten. Via A'abidopsis genen zijn we in staat sneUer
genen hi gewassen te identificeren, die van belang zijn voor de landbouw. We kunnen hierbij denken aan genen betrokken bij resistenties tegen ziekten en plagen. Op deze manier
zal het A'abidopsis genoom informatie bijdragen aan de veredeling van planten die
gescliikter zijn voor een veilige en duurzame landbouw en ook voor de landbouw in ontwikkelingslanden die vaak plaatsvindt onder moeilijke omstandigheden. De impact van de
opheldering van het Arabidopsis-genoomsequentie zal dus heel groot zijn.
De A'abidopsis-genoomsequentie zal gaan dienen als het platform van waanht processen
in planten zijn te analyseren. Het uiteindelijke doel is om het hele netwerk van processen
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te begiijpeii dat vereist is voor de ontwikkeling van een plant en om een plant in staat te
stellen te reageren op biotische en abiotische interacties met zijn omgeving. Dit is natuurlijk een enorme taak zelfs met de DNA sequentie van het genoom voorhanden. Het zal
niet aheen kennis vergen van de functie van ieder afzonderiijk gen maar ook van de integi-atie van alle verschülende metabole routes gedurende alleriei verschülende ontwildelingsstadia en in vele verschülende omgevmgen. Het is een groot voordeel om dit soort
onderzoek in één plant te concentreren en niet te spreiden over het grote aantal planten
waar nu op fundamenteel niveau wordt gewerkt. Op deze manier is het namelijk mogelijk
vele interacties min of meer bij toeval te ontdekken. Arabidopsis kan op deze manier een
referentie organisme worden voor andere plantensoorten.
Gedetailleerde kennis van het genoom van Ai'abidopsis zal vele deuren openen. We zuhen
in staat zijn te voorspellen wat er gebeurt als we een gen toevoegen of uitschakelen
Bovendien zal inzicht in complexe processen in gewassen veel sneller verkregen worden
door die processen eerst in Arabidopsis te bestuderen en pas daarna dergelijke kennis toe
te passen in het gewas van keuze. Een beter begrip van de sleuteleigenschappen in verschiüende gewassen zal de plantenveredelaars in staat steüen veel gerichter en rationeler
te werk te gaan.
Aidere genoomprojecten met planten
Naast A-abidopsis is er een tweede internationaal genoom project in de plantenbiologie.
Dit project richt zich op het genoom van rijst als model voor monocotyle planten. Rijst
heeft een genoom dat ongeveer 4 maal groter is dan dat van Arabidopsis en is daarmee
toegankelijk voor een dergelijke gedetaUleerde analyse. Rijst is naast modelplant ook heel
belangrijk als voedsel. Een kwart van de wereldbevolking is afliankelijk van deze plant wat
betreft zijn voedsel. Resultaten verki'egen uit fundamenteel onderzoek in rijst kunnen dus
meteen vertaald worden naar de praktijk Een groot aanatl landen participeert in dit initiatief waaronder Japan, Korea en China maar ook de USA Canada en de Europese Unie.
De ontrafeling van het lijstgenoom is meer dan alleen het begrijpen van een enkele plantensoort. Het zal ons ook een blik gunnen op de structuur en de functie van genen en
genomen van andere granen zoals maïs, taiwe, gerst, rogge en suikerriet. Inmiddels is al
duidelijk dat er een grote overeenkomst bestaat tussen de genomen van deze planten
ondanks het feit dat die genomen veel groter zijn dan dat van rijst. Zo is het genoom van
taiwe is 50 maal groter Ondanks dit lengteverschü gaat de overeenkomst zelfs zover dat
hele stukken van het rijstgenoom co-hneah zijn met de genomen van granen zodat via rijst
homologe genen uit taiwe en maïs snel geïsoleerd kunnen worden. Met andere woorden
als de grassen gezien worden als een enkele plantenfaniilie dan zullen de vruchten van het
rijstgenoomproject ten goede komen aan alle leden van deze famüie. Indien de structuur
en functie van een maïs gen bekend zijn via klassieke genetische studies kan deze informatie nu gebruikt worden om het overeenkomstige gen in rijst te identificeren. Deze informatie kan dan weer gebmikt worden om de overeenkomstige genen uit taiwe en sorglium
te isoleren. As informatiebron zal het rijstgenoomproject ondei-zoekers in staat steUen niet
aüeen de functie van corresponderende genen maar ook biochemische synthese routes en
van fenotypes in grassen te begrijpen.
Tot slot
Kennis van het genoom is de sleutel tot de verdere ontwikkeling van onze kennis van de
biologie. Een catalogus die de beschrijving bevat van de basenvolgorde van ieder gen in
een genoom heeft een enorme waarde, zelfs als de functie van al die genen nog niet
onmiddellijk duidelijk is. Het zal niet aheen de volgorde van de eiwitcoderende gedeelten
van de genen opleveren maar ook van die gedeelten van het genoom die verantwoordelijk
zijn voor de regulatie van de activiteh van de genen. Daarmee zijn genoomprojecten een
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eerste stap op weg naar een volledig beeld van alle moleculaire activiteiten in een levende
cel.
Bovendien zullen genoomprojecten een grote bijdrage leveren aan de isolatie van waardevolle genen, bijvoorbeeld bacteriële genen die van belang zijn voor industriële toepassingen in de voedingsindustrie. Maar ook plantengenen die betrokken zijn bij resistentie van
planten tegen ziekten en plagen, en bij tolerantie van planten tegen droogte, zout en zware
metalen. Dergelijke genen zijn van groot belang voor de ontwikkeling van een duurzame
landbouw die kan voldoen aan de voedselbehoefte van een steeds toenemende wereldbevolking. En, niet onbelangrijk, het zal ook inzicht opleveren in de functie van genen die
homologen hebben in het menselijk genoom en betrokken zijn bij allerlei eifelijke ziekten
bij de mens hetgeen ingangen zal opleveren voor de ontwikkeling van nieuwe therapieën.

D E S C I E N C E E N Ï I C I I O N VAN NANOTECHNOLOGIE
door
Prof. dr ir L.P. Kouweiihoven
Faculteit Technisclie Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft
Wat is nanotechnologie?
]k zal begmnen met de vraag: "Wat is nanotechnologie?" De term is op zich redehjk goed
gedefinieerd. Nano refereert aan de lengteschaal nanometer. Nanometer staat m het rijtje
van meter Duizend keer kleiner hebben we milimeter Nogmaals duizend keer kleiner hebben we een micrometer en dat is aUang niet meer zichtbaar met het blote oog. Op zijn
beurt is een nanometer weer duizend keer kleiner dan een micrometer Kortom, een nanometer is vele malen kleiner dan we met het blote oog kunnen zien.
Wat is er dan zo belangrijk op een nanometerschaal? In Figuur 1 ziet u een tekening van
een atoom. Deze heeft een diameter van ongeveer een tiende nanometer Moleculen
bestaande uit een tiental atomen zijn dus ongeveer een nanometer groot. Een voorbeeld
is de chemische stof octaan, dat is een van de brandstoffen in benzine. DNA is een ander
voorbeeld van een nanostofje. Ik heb DNA erbij gezet omdat men tegenwoordig druk bezig
is met het ontcijferen van de genetische code. Ik zou hier eigeihijk elk wiUekeurig stofje als
voorbeeld kunnen gebruiken. De bouwstenen van welk materiaal dan ook hebben een
grootte van ongeveer een nanometer
Niet alleen de bouwstenen maar ook fundamentele processen vinden plaats op de schaal
van een nanometer De chemische reactie bij het verbranden van benzine, maar ook bij
ahe andere chemische reacties, gebeuren op deze lengteschaal. Het dupliceren van DNA
is luets anders dan nanovoortplantingstechnologie. Zo zijn er vele andere voorbeelden te
geven van chemische en natuuriijke vormen van nanotechnologie. Deze vormen zijn al
heel oud; ze bestaan al sinds het ontstaan van het heelal.
De kunstmatige nanotechnologie, waar we het vandaag over hebben, doet eigenlijk hetzelfde. Het enige verschil is dat we onze wü kunnen opleggen aan dat proces. We kunnen
bijvoorbeeld dat ene, individuele molecuul yl vastpakken en meenemen naar molecuul 5
en die twee aan elkaar vastknopen. Ik wü hiermee benadrukken dat nanotechnologen niet
alleen in een chemisch potje roeren of benzine verbranden om moleculen te laten reageren. Integendeel, ze hebben instiumenten om een specifiek
molecuul beet te pakken en daarmee naar keuze te doen wat ze wülen. Hiermee wordt het
misschien beter voorstelbaar dat, mocht men in staat zijn alleriei materialen naar eigen
goeddunken te kunnen veranderen, we dan inderdaad staan aan het begin van een nieuwe technologische revolutie.
Spelen met atomen
Ik heb een aantal plaatjes waarmee ik u een indruk wü geven van wat nanotechnologie
allemaal kan. Er is één apparaat dat centraal staat, de scanning tunneling microscoop, of
kortweg de SIM (zie Figuur 1). De STM is niets anders dan een naald met een scherp puntje dat over een oppeivlak wordt bewogen. Het maakt niet eens zoveel uit hoe het puntje
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wordt gemaakt. Je kimt bijvoorbeeld een elektriciteitsdraad met een schaar schuin afknippen. De punt zal ergens eindigen in een laatste atoom dat net een beetje uitsteekt.

Figuur 1. Links: Moleculen zoals octaan zijn ongeveer een nanonteter groot. De details binnen DNA zijn ook van orde grootte een nanometer. Rechts: Een SFM-iwald die over een
sample oppeivlak kan worden bewogen. Meestal steekt er üün atoom net een beetje uit
zodat de tip atomair sclieip is. Geheel rechts staat een ajbeelding van een grafiet oppeivlak.
De atomen zijn perfect gerangschild in een regelmatig rooster.
Dus öp het uiterste tipje is de punt atomah scherp. Dit scherpe puntje kan over een oppervlak worden bewogen. Het laatste atoom voelt nu de hobbels op dat oppeivlak Deze hobbels vormen de bovenste atoomlaag. Door de hobbels nu met een computer te registreren
kan men een plaatje maken van de bovenste atoomlaag van een willekeurig materiaal.
Rechts ziet u koolstof atomen en u ziet dat de atomen netjes gerangschikt zijn in een regelmatig rooster
In Figuur 2 staan een aantal voorbeelden van STM plaatjes van oppeivlakken die zijn
gemaakt door een van de belangrijkste onderzoekers in het veld, Dr Don Eigler Links ziet
u een uitvergrote opname van een nikkeloppeivlak Ook hier zijn de atomen netjes gerangscliikt. In het midden ziet u een koperoppeivlak op een wat grotere schaal, dus vele atomen groot. Op deze schaal is het oppervlak niet helemaal glad maar er zitten enkele terrassen in die één atoom hoog zijn. Wie wel eens in Arizona heeft rondgereden herkent de
gelijkenis met Monument Valley. Ik heb er een foto van Eigler bijgezet zodat u een indruk
kiijgt hoe een nanotechnoloog eruit ziet. En daar is eigenlijk niets bijzonders aan.
Het kunnen afbeelden van atomen is heel bijzonder en ik wü daar nog even stil bij blijven
staan. De eerste keer dat atomen werden afgebeeld is pas 18 jaar geleden. Dat gebeurde bij
IBM in Zürich in 1982. Dh kunnen "zien" van atomen is de grote doorbraak waardoor
nanotechnologie zo populair is geworden. Terecht hebben de ondekkers al heel snel, in
1986, de Nobelprijs voor natuurkunde gekregen.
De uitvinding van de STM kunnen we als geboortedatum prikken voor nanotechnologie.
Dus met z'n 18 jaar staat nanotechnologie nu aan de rand van volwassenheid. Als referentie kan ik hierbij opmerken dat de centrale schakel in een computer, dat is de transistor,
2 jaar geleden 50 is geworden. In het komende gedeelte zal ik een aantal ontwikkelingen
van de afgelopen jaren samenvatten. Ik zal her en der trachten te voorspellen of de toekomst van nanotechnologie even succesvol zal zijn als die van de transistor
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Figuur 2. Voorbeelden van STM-ajbeeldingen van oppeivlakken. De hobbels in het linkerplaatje zijn nikkelatoinen. De terrassen in het middelste plaatje zijn één atoom hoog Deze
afieeldingen zijn gemaakt bij IBM in de groep van Don Eigler.^

Behalve het afteelden van atomen, kan de STM ook het een en ander maken. Ik heb hier
een prachtig voorbeeld, nogmaals uit de groep van Eigler (zie Figuur 3). Hier ziet u een
koperoppeivlak met daarop wat losse ijzeratomen. Door de STM vlak boven het oppeivlak
te bewegen kunnen de ijzeratomen langzaam vooruit worden geduwd naar een zelf gekozen plek Als dat een aantal keer wordt herhaald, kan men alleriei verschihende patroontjes maken. Hier ziet u de opbouw van een cirkel die bestaat uit 48 ijzeratomen.
Om u te overtuigen dat nagenoeg alles kan, staan in Figuur 4 een paar voorbeelden van
atomaire patroontjes die echt nergens anders toe dienen dan de schoonheid van nanotechnologie te demonstreren. De rode puntjes in het Ihikeivoorbeeld zijn ijzeratonien. Hier
staat het woord "atoom" gescbreven maar dan als een Japans Kanji-teken. In het midden
ziet u "little-carbon-nian". Little-carbon-nian is ongeveer een nanometer groot. Rechts ziet
u de naam van het bedrijf waar dit allemaal is gemaakt.

Diligentia

16

1 !;<;i!) l i j p iffrtv-Al 1(c) t-fi
1

m

( Miliiil)

(t :•. !• (' D) n -n i^>^l;'.«n
auo-onlfnoiilil))

VX,0'.,il t\t(llll'l)j)

F;g((i(;' 4. Nano-kiinst. Versclüllende atomen vormen op verschillende oppeivlakken een
Kanji-leken, little-carbon-man en de letters IBM.^
Science versus Fiction
Als u dit soort plaatjes ziet dan zult u ongetwijfeld overtuigd zijn van de onbegrensde
mogelijkheden. Het is nu ook vrij gemakkelijk om zelf te gaan verzinnen wat je aUemaal
zou kunnen maken door atoom voor atoom iets op te bouwen. Dat verzinnen verandert
bij sommige nanotechnologen iets te snel in "wülekeurig fantaseren". Futurologen verzinnen dagelijks nieuwe nano-motoren die in je hchaam even ahe ziektekiemen gaan opeten,
of men verzint super-geavanceerde elektronica. Dit soort ideeën wordt ook ongenuanceerd
overgenomen in populaire wetenschapsbladen. Al met al is er een ongeremd proces op
gang gekomen waardoor nanotechnologie een wetenschappelijke hype is geworden.
Ook als fantasieën plaatsvinden binnen de wetten van natuurkunde wü het niet zeggen dat
ze op redelijke tennijn kunnen worden uitgevoerd. U moet weten dat de ruimte en tijdreizen bij star-trek ook zijn toegestaan volgens de fundamentele natuurkunde. Desalniettemin
is dit voor ons mensen niet uitvoerbaar en deze ruimtefantasieën classificeren we daarom
als sciencefiction. Nu zijn fictie en fantasieën belangrijke drijfveren voor het beoefenen van
wetenschap, dus ik zou dat zeker niet als iets kwaadaardigs wülen afschilderen. Toch rijst
de vraag: "Welke nano-speculaties zijn echt fictie en welke kunnen op redelijke termijn werkelijklieid worden?".
Om een goede inschatting te maken van science-versus-fictie kan het geen kwaad om een
voorstelling te maken hoe het manipuleren van atomen in de praktijk werkt. Ik heb zelf
Don Eigler een keer bezig gezien. Hij zit dan achterover in een luie stoel achter z'n coniputerbeeldscherm met één hand aan de muis. Eerst maakt hij een plaatje van het oppervlak Hij kiest dan een atoom uit. Klikt erop met de muis. Beweegt de muis naar een andere plek en klikt weer Hij wacht dan een minuutje, maakt weer een plaatje en ziet dan dat
zijn atoom inderdaad is opgeschoven naar z'n nieuwe positie. Soms is hij dan tevreden
maar soms moet liij dat atoom nog een klein zetje geven.
Stel dat Eigler nu aan de slag gaat om een gram van dat materiaal te maken. Hoe lang is
hij dan bezig? Een gram bestaat uit 1023 atomen. Stel dat hij goed getraind raakt en 1
atoom beweegt per seconde, dan is hij 1023 seconde bezig voor 1 gram materiaal. Dat is
heel erg lang. Om u een idee te geven, de leeftijd van het universum wordt geschat op 10'''
seconde. Dat betekent dat Eigler een miljoen maal de leeftijd van het heelal bezig zal zijn
voor 1 gram materiaal. Dus, ondanks dat er geen fundamenteel principe bestaat tegen het
atomah opbouwen van een stukje materiaal, het is niet echt praktisch. Er zijn nog heel wat
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technische doorbraken nodig voordat het werkelijklieid kan worden.
Nu is er een concept uit de scheilauide en ook uit de biologie dat wordt aangeduid met
self-assembly. Dat is het zelf organiseren van stofjes. Moleculen kunnen bijvoorbeeld allemaal rechtop gaan staan op een oppeiylak Er wordt regelmatig geopperd dat met selfassembly Eigler maar een paar atomen hoeft te manipuleren en de rest organiseert en vermenigvuldigt zichzelf Dit is inderdaad mogelijk voor simpele herhalingen. Maar stel dat
we een complex circuit van elektronische componenten wihen hebben. In dat geval heeft
self assembly weinig zin.
Wat is dan wel de waarde van dit onderzoek? Wel, men leert over ahertei fundamentele
ki-achten tussen aheriei verschillende atomen. Hoe hard moet er worden geduwd om atomen te kunnen verschuiven? Kan men atomen naar elkaar toeschuiven en chemisch laten
reageren? Etcetera. De waarde van dit onderzoek is wetenschappelijk, de technologische
speculaties zijn vooriopig nog fictie.
Muld-Disciplinair
Ik wü nog een ander voorbeeld geven van wetenschappelijk onderzoek naar de rol van
krachten op de schaal van nanometers. In Figuur 5 ziet u een tekenhig van een krachtmicroscoop. De punt van de microscoop is bedekt met speciale moleculen die een binding
kunnen vormen met de uiteinden van DNA moleculen. As zo'n binding is gevormd en de
punt omhoog wordt getrokken, kan er gemeten worden hoeveel kracht het kost om één
DNA molecuul uit te trekken. De meting ernaast geeft een typische waarde voor deze
kracht van 100 picoNewton.
Met bovenstaande voorbeelden heb ik het multi-disciplinaire karakter van nanotechnologie willen ülustreren. Het aft^eelden van atomen is gebaseerd op quantuni-niechanisch
tunnelen, dat is een voorbeeld van fundamentele nano-natuurkimde. De fysica die bij het
verschuiven van atomen over oppeivlakken komt kijken is een vorm van nano-materiaalkunde. Het laten reageren van twee atomen tot een molecuul is een voorbeeld van nanochemie. Een voorbeeld van imno-biologie is het wetenschappelijk verantwoord spelen met
DNA moleculen. Ik vind het belangrijk te benadrukken dat alle vakgebieden die ook maar
iets met materialen doen, bij elkaar komen en dezelfde wetenschap delen op de schaal van
een nanometer

Figuur 5. Met een la-acht-microscoop lamnen individuele moleculen worden uitgetrolcken. Het
strekken van DNA is uitgevoerd in de groep van Professor Charles Lieber.^
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Naiio-Elektionica
lk zal nil een korte beschrijving geven van mijn eigen vakgebied, nano-elektmiüca. Rondom
een atoomkern, bewegen elektronen over een bolvormig oppervlak Dit is bij alle atomen
hetzelfde, onafliankelijk of er nu weinig of veel elelctronen rondom de kern bewegen. Alle
atomen zien er dus uit als Ideine, 3-dhiiensionale balletjes. Deze bolvorm kan als een gegeven feit worden aangenomen. Of,nien kan met behulp van nanotechnologie proberen
andere vormen te construeren en onderzoeken of de vorm van belang is voor ile eigenschappen. Deze vraag hebben wij in de afgelopen jaren onderzocht in een nauwe samenwerking met de groep van Professor Seigo Tarucha uit Tokyo. In Figuur 6 ziet u drie kleine pUaartjes met een ronde vorm, een rechthoek en een driehoek Die pilaartjes zijn zo
gemaakt dat elektronen bmnen de pUaartjes alleen maar in een plat, 2-diniensionaal vlak
kunnen bewegen. Nu bepaalt de symmetrie van de pUaartjes de vonn van de elektronenbeweging, hl de driehoek en de rechthoek is de beweging nogal gecompliceerd. Door de
chkel symmetrie in het ronde pUaartje lopen daar de elektronen nette rondjes rondom het
middelpunt. Hier is de elektronenbeweging goed te vergelijken met die rondom de atoomkern. Het gi'ote verschU is dat de elelctronenbanen nu in een plat vlak zijn gedrukt. De vergelijking met atomen gaat zo goed op dat deze pilaartjes worden aangeduid als platte
kunstmatige atomen.
De normale atomen kunnen worden gerangschikt in een periodiek systeem, dat u zich misschien nog hermneit van scheikundeles. Ook voor de platte kunstmatige atomen hebben
we een periodiek systeem kunnen opstellen. Het belangrijke aspect hierbij is dat de vom,
die we zelf kiezen, de lengte van de rijen in het periodiek systeem bepaalt. Hoe lager de
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Figuur 6. Atomen hebben
een 3-dimensionale bolvorm. Kunstmatige atomen
kwmen worden gemaakt
met verschilleiule vonnen.
Platte, 2-dimensionale atomen met een cirkelvorm
zijn imriiddels gerealiseerd.
Ze hebben lum eigen
periodiek systeem.'^
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graad van symmetrie des te kotter de iljen. Natuurlijk is hel voordeel van zo'n nieuw periodiek systeem datje zelfde elementen kan benoemen. Iedereen die aan het onderzoek heeft
meegedaan heeft een van de lamstmatige elementen geki'egen. Zelf ben ik de trotse bezitter van Kouwenhovium op numiner 5. Seigo Tarucha is niet alleen de initiator van dit project, maar ook een belangrijk financier Taruchium staat dus op nummer 1.
Het bestaan van kunstmatige atomen leidt al snel tot speculaties omtrent nieuwe materialen en zo is dat ook eens aangekondigd in een populair wetenschapsblad. hc moet er echter niet aan denken om net als Eigler miljarden pilaartjes te moeten maken. Ik weet dat
Taracha er ook geen zin m heeft. Dus in dit geval is het heel zeker, alle speculaties omtrent
kunstmatige atomen zijn fictie.
Een andere hype: EK voetbal
De nanotechnologie hype is heel bescheiden als we het vergelijken met de grootste rage
van de afgelopen tijd,
het EK voetbal Ook bij de voetbal-hype wordt er veel gespeculeerd. Zelf speculeer ik nog steeds weieens of ik, als ik wat meer zou hebben getraind, zelf
het Nederiands elftal zou hebben gehaald. Het is nu te laat daaivoor en we zullen nooit
weten of deze gedachte fictie is. Omdat ik hier toch even over voetbal wü praten, zal ik hier
mijn bijdrage geven aan de vaste nibriek, het trucje met de bal, van het tv-programma Villa
BvD.
Ik wü dat doen in de vorm van een ode aan de bal. In Eiguur 7 ziet u een klassieke voetbal. Het is u misschien nooit opgevallen maar de stukjes leer van een voetbal bestaan uit

Figuur 7. Boven: Een voetbal
en een C^g molecuid zijn
beiden opgebouwd uit vijfhoeken omringd door zesiioeken ntet een totaal van
60 hoekpuitten. Beneden:
Een C^Q molecuul is recent
ingevangen tussen Avee elelctrodes. Dh device werlct als
een transistor waarbij de
stroom wordt gedragen door
enkele elelctronen. De C60bal stuitert met een hoge fi-equentie (ongeveer 1 Tera
Hertz) op en neer waarbij liet
wordt aangeslagen door de
elektronen-stroom.^
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5- en 6-hoeken. Elke 5-lioek is omringd met 6-hoeken. Er bestaat een tak van wiskunde,
symmetrie-leer, waarmee je kan bewijzen dat als je twaalf platte 5-hoeken omringt met in
totaal twintig platte 6-hoeken, het vlak opkrult tot een bol. Wiskundigen noemen dit een
tnmcated icosahedron, maar tegenwoordig ook wel bekend als ....voetbal. Het aantal hoekpunten is altijd 60. De maat van een normale voetbal is een vijije. Voor een kleinere bal
worden de vakjes kleiner gemaakt maar het aantal hoekpunten blijft 60.
Om een link te maken met nanoteclinologie, stel ik de vraag "Wat is nu de kleinst mogelijke voetbal?" Het antwoord is natuuriijk, een nanometer hi Figuur 7 ziet u een afbeelding
van een molecuul waaihi 60 koolstof-atomen gerangschikt zijn op de hoekpunten van 5en 6-hoeken. De geometrie is precies dezelfde als die van een voetbal. De diameter van
zo'n koolstof-60, oftvel C60 molecuul is 0.7 nm. Cgg is pas 15 jaar geleden ontdekt, en in
1996 is hieiYoor de Nobelprijs scheikunde uitgereikt. Zo ziet u maar weer hoe ver je het
kan schoppen met een beetje voetbalkennis.
Nano-Mechanica
Een voetbal is niet gemaakt ter ere van zijn wiskundige en symmetrische structuur Behalve
voetbaUen kan je er ook mee stuiteren. Je merkt dan dat een bal het gemakkelijkst stuiteit
bij één bepaalde frequentie. Het kost meer faacht als je veel sneller wilt stuiteren dan deze
eigenfrequentie. Ook een Csg-bal stuitert het hefst bij specifieke frequenties. De groep van
Professor Paul McEuen in Berkeley, dat is de groep waar ik als postdoc heb gewerkt in 1993
en 1994, heeft onlangs dit stuiteren gemeten. Hieivoor is een CgQ-bal ingespannen tussen
twee elektrodes (zie Figuur 7). Men heeft daarna de elektronenstroom gemeten van de ene
elektrode via het molecuul naar de andere elektrode. Het blijkt dat elektronen niet willekeurig op het Cgo molecuul kunnen springen. Als er eentje op zit is het vol. Deze moet er
eerst vanaf voordat het volgende elektron erop kan.
"Maar wie stuitert nu de Cgg-bal?" McEuen heeft gevonden dat diezelfde elektronen die
één voor één op het molecuul springen eivoor zorgen dat de Cgo"bal gaat stuiteren. De
beweging van de nano-bal is dus gekoppeld aan de beweging van de elektronen. Zelf vind
ik dit een prachtig voorbeeld van natw-mechanica en ik veiwacht dat hieraan nog veel
experhnenten zijn te doen.
Nano-Biologie
Behalve Cgo kunnen natuuriijk ook allerlei andere moleculen ingespannen worden tussen
twee elektrodes om dan de elektrische stroom te meten. In Figuur 8 staat een voorbeeld
uit Delft van de groep van Antoni van Leeuwenhoek cohega. Professor Cees Dekker Zij
hebben op deze manier DNA doorgemeten. Dit onderzoek linkt nano-elektronica met

Cees Dekke

Figuur 8. Eeit enlcel DNA
molecuul is ingespaimen
tussen twee elektrodes. In
deze geometrie kwtnen de
eleldrische eigenschappen
van bio-moleciilen worden
gemeten.
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nano-biologie. Bij nano-biologie wordt nanotechnologie ingezet om moleculaire processen te volgen in biologische systemen. Bijvoorbeeld vragen als: "Hoe dringen specifieke
eiwitten zich door een celwand?" De technologie lijkt nu klaar voor bio-onderzoek op de
schaal van enkele moleculen. In Delft zal met name Cees Dekker zicb gaan richten op
nano-biologische vraagstukken. Ik wens hem hierbij veel succes.
Quanhini Computer
Bmnen nanotechnologie is er nog een andere richting die ik kort wü bespreken. Er bestaan
ideeën om het huidige type computer te veivangen door uit te gaan van een vohedig ander
concept. Dit is de quantum computer en deze is gebaseerd op de wetten van de quantum
mechanica. Op dit moment bestaan quantum computers alleen nog in theorie. Mochten
ze kunnen worden gerealiseerd dan kunnen ze vele en vele malen sneller zijn dan de huidige computer Voordat het zover is moeten er eerst nog een hele rits problemen worden
opgelost die van een heel fundamenteel niveau zijn. In Delft houdt Professor Hans Mooij
met zijn groep zich bezig met de ontwikkeling van een quantum computer gemaakt van
supergeleiders. In Figuur 9 ziet u een supergeleidend device waarmee ze quantum-bits hebben gemaakt. Dit onderzoek zal nog wel een aantal jaren een vohedig wetenschappehjk
karakter hebben. Misschien over een jaar of vijf kunnen we redelijkerwijs gaan voorspellen
of de speculaties rondom quantum computers fictie zijn, dan wel werkelijkheid kunnen
worden, hi ieder geval wens ik Hans en zijn quantum computer gi'oep erg veel succes.

Figuur 9. Quantum
computers bestaan ini
nog alleen in theorie.
Met supergeleidende
devices zijn inmiddels
quantum bits gerealiseerd.
De rol van de wetenschapsjoumaUst
Ik heb me een aantal keer kritisch uitgelaten omtrent de speculaties rondom nanotechnologie. In de afgelopen jaren heb ik vele stukjes gezien in populahe wetenschapsbladen,
inclusief de wetenschapsbijlagen van de zaterdagsfaanten, waarin ongenuanceerd wordt
gespeculeerd over nano-toepassmgen. Wat nano-elektronica betreft zijn de genoemde
voorbeelden van kunstmatige atomen, de CgQ-transistor, en het DNA molecuul, aUemaal
gepresenteerd door wetenschapsjournalisten als de toekomstige schakels in computers. Bij
deze speculaties wordt er steeds één aantreldcelijk facet uitgehcht. Meestal het feit dat deze
nano-voorbeelden zo klein zijn ten opzichte van de nu gebruikte silicium transistoren.
Echter, als we een chip van bijvoorbeeld een miljoen werkende CgQ-transistoren gaan
maken met de techniek die McEuen heeft gebruikt dan moeten we minimaal zo oud kunnen worden als Eigler voor het manipuleren van één gram atomen. Stel dat we daar met
nog onbekende technieken toch in zouden slagen, dan zouden we ontdekken dat deze
nano-transistoren helemaal niet het vermogen hebben om te kunnen versterken zoals een
silicium transistor Tevens kan opgewekte warmte om fundamentele redenen niet worden
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afgevoerd. Zoals ik heb vermeld zal de opgewekte warmte de moleculen in aUerlei richtingen laten stuiteren en zelfs zo erg dat de transistor waarschijnlijk zal smelten. Met andere
woorden, de wetenschapsjournalisten hebben er één aantrekkelijk facet uitgelicht en de
problematische kanten achteiwege gelaten.
Ik heb zelf ook een aantal maal stukjes geschreven voor populahe wetenschapsbladen. Ik
kan me daarom ook wel de moeilijke situatie indenken waarin wetenschapsjournalisten
zich bevinden. Ze moeten het moeUijke jargon van wetenschap en techniek omzetten in
begrijpelijke taal. Verder moet altijd de nieuwswaarde worden benadrukt. Het hefst in de
zin van: "Met dit inzicht of met deze uitvinding kan men binnenkort ziekte A genezen en
computer B veivangen". Zo heeft ook nanotechnologie in de afgelopen jaren al heel wat
computers veivangen, schone brandstof en miheureinigers opgeleverd, en al heel wat ziektes genezen. Na veel van dit soort speculaties in de afgelopen jaren is er eigenlijk nog geen
enkele toepassing van betekenis gebaseerd op nanotechnologie. Hoe komt dat?
Om op deze vraag in te gaan zal ik de complexiteit van een elektronisch circuit proberen te
schetsen. Een Pentium chip zit van bhinen vol met op elkaar afgestemde componenten. De
complexiteit hieivan is te vergelijken met een grote stad. De wegen, huizen en kantoren vormen een complexe infrastructuur waarin de verplaatsingen van mensen gereguleerd zijn met
afspraken zoals rechts rijden, met tekens gegeven door stoplichten, etcetera. Veranderingen
aan een stad vinden plaats door bestaande technologieën of afspraken een klein beetje aan
te passen, denkt u maar aan rekeningrijden en zelfs dat vergt jarenlange discussies.
Stel dat men een spectaculaire transistor ontdekt die maar een nanometer groot is, bijvooiheeld de Cgg-transistor Zo'n transistor kan dan niet zomaar even worden geïmplementeerd in de bestaande technologie van een Pentium processor Nanotechnologie en de
bestaande elektronische technologie hebben een verschillende infrastnictuur Een CgQtransistor in een Pentium geeft net zoveel problemen als het in gebruik nemen van een
onderzeeboot als veivoermiddel in een stad. Er is geen fundamentele natuuiwet die dit verbiedt, maar het zou erg onhandig zijn. (Behalve dan misschien in Den Haag waar alle
tramtunnels onder water staan.)
De fase waarhi nanotechnologie nu verkeert is een opbouwfase. In deze fase worden de
fundamenten gelegd waar nog veel nieuwe wetenschap bij komt kijken. Nieuwe expeiimenten kunnen mooi zijn en veelbelovend, maar op dit moment zijn het nog losse puzzelstukjes. Het zijn de speculaties over losse puzzelstukjes die ik hier vandaag heb geclassificeerd als zijnde fictie.
Grand Unifying Technology
We weten nog niet hoe de voUedige puzzel er uit gaat zien. Maar waar ik zelfvan overtuigd
ben is dat we een voUedige puzzel hebben en dat die oplosbaar zal zijn. Het bijzondere
van een vohedige nanopuzzel is dat hierin de fundamenten van natuurkunde zijn verbonden met de fundamenten van materiaalkunde, scheikunde en biologie. Ik vind dit zo'n
belangrijk concept (en om mee te doen aan "name-dropping"), dat ik er een naam voor
heb verzonnen: nanotechnologie moet worden gezien als een GRAND UNIFYING
TECHNOLOGY. Ik ben dan ook blij om in de komende jaren aan nanotechnologie te
kunnen werken binnen de faculteh Technische Natuuiwetenschappen waar de traditionele vakgebieden van biologie, materiaalkunde, scheikunde en natuurkunde, zijn vertegenwoordigd.
Referenties naar Websites
1. De US National Nano Website: http://www.nano.gov/start.htni
2. De STM gaUerie van Eigler: http://www.aliiiaden.ibm.coni/vis/stni/libraiy.htnil
3. De homepage van Lieber: bttp://magic.haivard.edu/index.html
4. De homepage van Tarucha: http://wwwjst.gojp/erato/project/tts_P/tts_P.htinl
5. De homepage van McEuen: http://www.physics.berkeleyedu/research/mceuen/
6. De homepage van de Quantum Transport groep: http://vortex.tn.tudelft.nl/
(foto's van ceremonie en feest staan op http://vortex.tn.tudelft.nl/''upward/Leo_Prof/)

WIE ZIJN ONZE VOOROUDERS: E E N TOEPASSING VAN
DNA-ONDERZOEK
door
Dr. P. de Kiiijff
Forensisch Laboratorium voor DNA-Onderzoelc
Centrum voor Humane en Khnische Genetica
Leids Universitair Medisch Centrum
Inleiding
Er is geen enltele evolutionahe vraag welke tot op heden meer wetenschappelijke aandacht
heeft gekregen, en meer stof heeft doen opwaaien dan "wie zijn onze voorouders? ". Er gaat
nog steeds geen dag voorbij of ergens in een tijdschrift verschijnt een artikel welke over
deze vraag gaat. Tussen 1 januari 2000 en 31 december 2001 verschenen er iirim 1200
wetenschappelijke artikelen met de combinatie "human evohition" in de titel en/of korte
samenvatting, en er is vooriopig geen einde in zicht in deze pubhcatiestroom.
Waar geen twijfel over bestaat is dat wij als "moderne mens. Homo sapiens" niet uit het niets
zijn verschenen. Wij delen een gemeenschappehjke voorouder met de niet-humane primaten (Gorüla, Oerang Utan, Chimpansee, Bonobo, Gibbon) die zo'n 5-6 müjoen jaar
oud is. Via een onbekend aantal nu uitgestoiYcn mensachtigen is ca. 200.000 - 300.000
jaar geleden de eerste moderne mens ontstaan. Hoe deze moderne mens zich over de hele
wereld heeft verspreid is nog steeds onduidelijk Er zijn twee theorieën: De Afrücaanse exodus/vervanging theorie (African Replacement Model, ARM) en de Multiregio theorie
(Muiti Regional Model, MRM) (zie Figuur 1). De eerste (ARM) verondersteld dat er op een
aantal tijdstippen in onze geschiedenis mensachtigen vanuit Afrika naar Europa en Azië
zijn geëmigreerd, maar dat aüeen mensachtigen tijdens de meest recente emigratie vanuit
Afrika onze directe voorouders zijn geweest. Deze mensachtigen hebben ahe eventueel nog
aanwezige meer primitieve mensachtigen vohedig verdrongen. Volgens het MRM zijn primitieve mensachtigen zeer lang geleden vanuit Afrika naar Azië en/of Europa getrokken.
De moderne mens is op verschülende plaatsen onafliankelijk van elkaar uit deze primitieve mens ontstaan. Tot voor kort werd deze discussie vooral op grond van anatomische
verschiüende gevoerd. Echter, sinds twee revolutionahe artikelen (1,2) wordt deze discussie ook gevoed door DNA-resultaten. Hierbij wü ik een belangrijke kanttekening maken.
Het is mogelijk om aan de hand van DNA onderzoek de humane ontstaansgeschiedenis
te reconstrueren (misschien), maar veel meer dan zo'n 300.000 terug in de tijd kunnen we
vooralsnog niet gaan, en dit is slechts de laatste 5 % van de totale relevante tijdsschaal.
In deze bijdrage wil ik trachten enig inzicht te verschaften hoe, middels DNA onderzoek,
enig inzicht in de ontstaansgeschiedenis van de moderne mens kan worden verkregen.

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 80. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 25 maart 2002.
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Figuur 1. Afiiia exodus/vervangings model (A) en Multiiegio model (B) ter verklaring
van de ontstaansgeschiedenis van de moderne mens.
Toehchting: Het Afrika exodus/vervangings model (A) is een theoiie volgens welke
zeer lang geleden (ca 2 miljoen jaar geleden) mensachtigen (waarschijnlijk vroege
Homo erectus / ergaster) vanuit Ahika naar Europa en Azië zijn getrokken en zich
daarna op de drie werelddelen onafliankelijk van elkaar helsben ontwikkeld tot
moderne Homo erectus en/of Homo neanderthalensis). Echter, vrij recent (ca.
300.000 jaar geleden) zijn opnieuw veel modernere mensen (oude Homo sapiens)
vanuit Afrika naar Europa en Azië getrokken, tijdens deze recente migratiestroom zijn
de nog steeds aanwezige primitieve mensachtigen volledig veivangen door deze beter
ontwikkelde mensachtigen. Volgens deze theorie zijn alle huidige mensen dus afstaiiinielhigen van een allerlaatste massale Out-of-Africa migratie.
Echter, volgens de multiregio theorie zijn in dezelfde drie werelddelen volledig onafhankelijk van elkaar vanuit een oorspronkelijke zeer oude mensachtige (Homo erectus / ergaster) uiteindelijk moderne mensachtigen (Homo neanderthalensis) en uiteindelijk de moderne mens (Homo sapiens) ontstaan. Ook dit model geeft aan dat
migratie gedurende de gehele evolutie kan hebben plaatsgevonden. Echter, er is sprake van een continuüm in ieder werelddeel afzonderlijk Vooral veel antropologen zijn
voorstanders van het laatste model. De DNA-deskundigen echter, zijn een grote voorstander van het eerste model.

Genstambomen en Migratie
Het gebruhc van DNA voor evolutionaire toepassingen is gebaseerd op een aantal basisaannames:
- De spontane veranderingen in het DNA die worden gebruikt ontstaan maar een maal in
de evolutie.
- Het tempo van het ontstaan van deze veranderingen is contant en tikt als een klok gelijkmatig voort.
- De veranderingen die worden gebruikt voor deze toepassing zijn niet van invloed op het
reproductievermogen (er is geen selectie).
Er is in veel gevallen geen zekerheid dat deze drie condities ook echt waar zijn, maar met
deze onzekerheid zullen we vooriopig moeten leven, en de verki'cgen antwoorden moeten
met deze onzekerheid in het achterhoofd worden geïnterpreteerd.
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Figuur 2. Reconstructie van Genstambomen.
Toelichting: Normaal gesproken is de reconstructie van een genstamboom middels
het verbinden van waargenomen genetische variatie geen groot probleem. In het voorbeeld hierboven zijn 7 verschihende typen van een stukje DNA gevonden en verbonden. Van groot belang is het vaststehen van het oudste type. Dit wordt gedaan door
een aantal aapachtige te karakteriseren. In ons geval was zowel bij een aantal mensen
als bij ahe apen type A (GGTCGGA) gevonden. Op grond hieivan nemen we aan dat
type A het oer type is waar vanuit alle andere typen ontstaan zijn.
Tweede belangrijke aanname bij dergelijke reconstnicties is dat veranderingen in het
DNA altijd stap voor stap gaan, en dat, eenmaal veranderd op een bepaalde positie
er geen terug verandering naar het oertype plaats zal vmden. Vanuit type A is door
een C > A mutatie op de vierde positie type B ontstaan. Ook vanuit type A is door een
T > G mutatie op de derde positie type C ontstaan. Welke variant het eerst uit A ontstaan is (B of C) is alleen op grond van deze gen stamboom niet te reconstrueren.
Veivolgens zijn vanuit typen A, B en C nog een aantal andere varianten ontstaan. Het
figuur hierboven laat de meest waarschijnlijke (dat wü zeggen met zo min mogelijk
mutatie stappen) stamboom van dit stukje DNA zien.

Voor vrijwel iedere studie van de humane evolutie wordt DNA geanalyseerd van groepen
mensen die op verschihende plaatsen op de wereld wonen. In het DNA van deze personen worden kleine stukjes nader geanalyseerd. Op grond van de verschillen en overeenkomsten tussen mensen voor ieder stukje DNA worden veivolgens genstambomen
gemaakt(zie Figuur 2). Deze stambomen geven inzicht in het exacte patroon van het ontstaan van DNA-variatie. Wanneer een groot aantal stukjes DNA, waaivan de genstamboom
bekend is, bij verschihende verspreid wonende groepen mensen wordt getypeerd, kan
tevens enig inzicht in demografische factoren van een populatie (groeisnelheid, mate van
genetische isolatie, leeftijd van de populatie) en de mogelijk gevolgde migratieroute worden verkregen (zie Figuren 3). Uiteindelijk kan, door ahe beschikbare informatie te combineren, een redelijk betrouwbare reconstmctie van het genetisch verieden van een bevolkingsgroep worden verfa-egen.
Voorbeelden
Op grond van dit principe zijn met behulp van een aantal gebieden in het humane
genoom de eerste reconstructiepogingen ondernomen. Het meest betrouwbaar lijkt voor-

126

Diligenlia

6

0 1 2 3 4

Stamboom -A

0 1 2 3 4

Stamboom -B

0 1 2 3 4

Stamboom -C

Figuur 3. Reconstructie van populatie demografische factoren.
Toelichting: Uitgaande van de genstamboom in Figuur 2, zijn hierboven drie mogelijke resultaten van een bevolkhigsstudie weergegeven. In ieder van de drie voorbeelden A-C is een bevolkingsgroep getypeerd voor dh stukje gen. Boven in het figuur is
telkens de genstamboom weergegeven. De diameter van iedere chkel is representatief
voor de frequentie van ieder type. Een open cirkel is een type wat niet is waargenomen. Onder in de figuur is de zogenaamde mismatch distributie weergegeven. Dit is
een relatief eenvoudige statistische analyse waarmee inzicht kan worden verkregen in
de mate van generische verschihen tussen ahe individuen binnen een populatie. Op
de x-as van deze distributie is het aantal mogelijke verschihen tussen twee whlekeurige personen in deze populatie weergegeven. Voor alle paarsgewijze vergelijkingen tussen individuen in deze populatie wordt deze score genoteerd. Uiteindelijk wordt deze
score in de relatieve frequentie omgezet. Voor stamboom A was iets minder dan 50
% van ahe paarsgewijze vergelijkingen in de klasse O verschUlen, ca. 40 % in de klasse
1 verschil en iets meer dan 10 % in de klasse van 2 verschillen. De onderiinge samenhang van de verschillende typen in een genstamboom, samen met de daarbij behorende mismatch distributie geeft een ervaren populatie geneticus inzicht in een aantal
belangrijke demografische factoren. Zo is stamboom type A een zeer sterke indicatie
voor een jonge, geïsoleerde populatie, welke is ontstaan uit een klein aantal mensen
en welke zeer snelle bevolkingsgroei heeft. Type C is een voorbeeld van een oude populatie met een constante omvang heeft en een gemengde ontstaansgeschiedenis.

alsnog de reconstructie met behulp van genetische variatie op het Y-chromosoom.
Hiemiee is een genetische reconstructie langs strikt mannelijke lijn mogelijk Er zijn op dit
moment meer dan 300 DNA-kennierken op het Y-chromosoom bekend waarmee met een
zekere mate van betrouwbaarheid de etnische en/of geografische geschiedenis van een
man (althans zijn Y-chromosoom) kan worden gereconstmeerd (3-6). Ook het mtDNA
genoom, waarmee een genetische reconstmctie in strikt vrouwelijke lijn mogelijk is, lijkt tot
op zekere hoogte bruikbaar Na de eerste toepassingen van mtDNA gebaseerd op de genetische variatie van een klein stukje van het mtDNA genoom (1-2) wordt er nu door diverse ondeKoeksgroepen hard gewerkt aan een analyse van het complete mtDNA genoom
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Figuur 4. Resultaten meta analyse humane evolutie.
Toehchting: Bovenstaande figuur laat een samenvatting zien van de meta analyse van
Templeton (10). Verschhlende genen laten ieder migratie op een verschihend tijdstip
zien. sommige genen vertonen een vrijwel identiek beeld. Hier zijn aheen de meest
markante bevindingen weergegeven. De pijlen laten de migratie richting zien. Links is
een globale tijds-as weergegeven (niet op schaal).

(ca. 16.500 basenparen). De eerste gepubliceerde resultaten leken minder duidelijk dan de
Y-chromosoom resultaten, maar toch goed bruikbaar (7). Het minst ver is de toepassing
van andere stukken DNA waarmee de geschiedenis zowel langs vrouwelijke lijn als langs
mannelijke lijn kan worden onderzocht. Vooral het X-chromosoom staat duidelijk in de
belangstehing. De resultaten van een onderzoeksgroep welke 40 DNA-kenmerken in slecht
een klein stukje van het X-chromosoom gebruikte, zijn zeer veelbelovend (8-9).
Een betrouwbare toepassing van de bovengenoemde DNA-kenmerken is alleen mogelijk
wanneer - op temiijn - voldoende gegevens van veel verschihende bevolkingsgroepen en
verschillende genen beschikbaar zijn. Recent zijn de eerste resultaten gepubliceerd van
zo'n zgn. meta analyse (10).
Deze studie aan de hand van een groot aantal versclüllende genen met verschhlende over¬
ervingspatronen liet een zeer divers migratie beeld zien. De totale tijds-as die kon worden
bestreken hep terug tot ca. 1.700.000 jaar geleden. Gedurende deze periode werden een
aantal duidelijke migratie routes (zie Figuur 4) en minder duidelijke migratie routes (niet
aangegeven in dit figuur) gereconstrueerd. Er werden aanwijzingen voor drie grote niigratiegolven vanuh Afrika naar Azië gevonden, ca. 1.600.000, 500.000 en 150.000 duizend jaar
geleden. Een belangrijke migratie vanuit Afrika naar Europa en vanuit Azië terug naar
Afrika werd op ca. 70.000 jaar geleden vastgesteld. Van een veel recentere oorsprong zijn
migratie golven van Azië naar Europa en Noord Amerika, ca. 30.000 jaar geleden. Deze
datering moet niet absoluut worden genomen. De spreiding kan zo'n 10-20 % bedragen !
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Wat deze eerste meta analyse wel duidelijk laat zien is dat een reconstructie van migratie
processen nooit betrouwbaar kan worden gedaan aan de band van slechts een beperkt
aantal genen. Zelfs deze analyse laat nog veel ruitnte voor twijfel.
Conclusie
DNA onderzoek staat een reconstiiictie van de geschiedenis van onze voorouders toe tot
ongeveer 300.000 jaar geleden. Sommige genen lijken een nog veel oudere reconstructie
mogelijk te maken, maar de betrouwbaarheid hiervan is nog niet groot. Ten aanzien van
het exacte migratie model lijkt het erop dat "wij" een aantal keren Afrika veriaten hebben,
en vooral in Azië terecht zijn gekomen. Vanuit Azië zijn veivolgens middels meerdere
migratie processen Europa en Noord Amerika bevolkt. Ook is er een duidelijke aanwijzing
voor minstens een teiiig migratie vanuit Azië naar Afiika. Toekomstig onderzoek, met veel
meer genen en veel meer bevolkingsgroepen zal uitwijzen hoe complex de geschiedenis van
onze voorouders nu echt was. Duidelijk is wel dat uiteindelijk onze roots m Afiika liggen.
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E N K E L E WETENSWAARDIGHEDEN*
M.J. BOTTEMA t

Omstreeks het begm vaan de 17^ eeuw kwam een ontwikkehng op gang met betrekking tot
de toepassing van histrumenten in de natuuiwetenschap. Zij dienden ter toetsing van theorieën, als middel om wetmatigheden in de natuur op het spoor te komen en tegen het
einde van de 18^ eeuw hmgeerden ze ook als vennaakselement. De elektriseermachine, die
vinnige schokken en spectaculaire vonken kon geven, mag als kenmerkend voorbeeld voor
deze "toepassing" gelden.
Met de toepassing van natuurkundige instrumenten groeide er buiten de werkruimte van
de wetenschappelijk onderzoeker geleidelijk belaiigsteniiig voor dat deel van de wetenschap, waarin het beeldbeschouwende en werkdadige hand hi hand gingen. Verder was
men van oordeel, dat het hebben van enige kennis van de natuuiwetenschappen tot de elementen van een goede algemene ontwUdceling behoorde. In de 18*^ eeuw leidde dit tot de
oprichting van verscheidene genootschappen, waarin leden hun behoefte aan kennis konden bevredigen, hi deze stroom werd ook "DILIGENTIA" geboren, weliswaar nog niet
onder die naam, maar wel als Maatschappij, zoals die nu bestaat. De oprichting van het
"Gezelschap ter Beoefening der Proefonderandelijke Wijsbegeerte" vond plaats op vrijdag
17 september 1793.
Men hield aanvankelijk de samenkomsten in het ouderlijk huis van één der oprichters in
de tweede Wagenstraat. Aangezien met dit op de lange duur bezwarend voor de gastheer
vond, huurde men een kamer in het Noordeinde. Door een brand op 10 december 1795,
kwam daaraan een plotseling einde. Gelukkig konden de voornaamste bezittingen van de
Maatschappij worden gered. Een volgend onderkomen voor het Genootschap vond men
aan de Prinsengracht en in 1802 ging men naar een in de Nieuwe Doelen gehuurde ruimte over
De muze Urania stond in die tijd model voor het beeldmerk van de Maatschappij, zij het,
dat haar in de rechterhand een spiegel werd meegegeven. Met het vaste attribuut (de aardbol) in de linkerhand, werd het geheel omgeven door een ovaal met tekst:
"Proefondemndelijke Wijsbegeerte Hage".
Toen de huur van de ruimten in de Nieuwe Doelen niet meer kon worden veriengd, keek
de Maatschappij naar een eigen behuizing uit. Die vond zij in 1805 door aankoop van het
huis aan de Lange Voorhout. Dat huis, dat omstreeks 1645 was gebouwd, werd door een
omvangrijke verbouwing geschikt gemaakt voor de activiteiten van de Maatschappij. Men
beschikte toen over een tweetal zalen, een grote en een kleine. De kleine zaal omvatte de
huidige podiumruimte en was door een muur van de grote zaal gescheiden. De grote zaal
had een podium aan de korte kant, tegen de binnenmuur Het pubhek keek dus in de richting van de Lange Voorhout. In 1853 werd de kleine zaal bij de grote zaal getrokken. De
kleine zaal werd podium en in de grote zaal werd de schouwrichting met een kwartslag
gedraaid.
Daarna volgden nog verscheidene verbouwingen en verbeteringen. De laatste grote was de
constructie van de tweede foyer, welke in 1981 in gebmik werd genomen.
Gelijktijdig met het betrekken van het eigen gebouw werd de naam van het Genootschap

* Eerder gepubliceerd in NAFUURKUNDIGE VOORDRACHTEN, nieuwe reeks no. 65, 1987
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veranderd in: "Maatschappij voor Natuur- en Letterkunde ten zinspreuk voerende DILIGENTIA (zorgvuldigheid, vlijt en opmerkzaamheid) in Den Hage". De zinspreuk is vervat
in het nieuwe beeldmerk en is daarin omgeven door een krans van klimop- en laurierbladeren, zinnebeelden van geduld en overwinning. Het beeldmerk prijkt zowel in de voorgevel aan de Lange Voorhout als aan de achtergevel in de Hoge Nieuwstraat.
De letterkundige bijeenkomsten, georganiseerd onder auspiciën van de Maatschappij, hadden niet die uitkomst opgeleverd, die een voortzetting ervan zou wettigen. In 1859 werd
besloten het aheen op de natuurkundige voordrachten te houden. De naam van het gezelschap werd bij die gelegenheid veranderd in: "Maatschappij voor Natuurkunde onder de
zinspreuk DILIGENTIA". De Letterkundige bijeenkomsten werden in de zelfstandige vereniging "Oefening kweekt Kennis" voortgezet.
Ter gelegenheid van haar 160-jarig bestaan in 1953, werd het predicaat "Konmklijke" verleend.
De publicatie van de lezingen in het jaarboek "Natuurkundige Voordrachten" nam een
aanvang in 1872.

