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ENKELE KORTE interessantigheden

VERGEETWOORD Het is de redactie van Vi opnieuw gelukt om woorden op de lijst
van vergeetwoorden te krijgen. Deze keer gaat het om te beginnen om ‘steels’. Als toelichting gaven we erbij: ‘Vooral in de zinsnede “een steelse blik” een lust voor het oor en
nog maar weinig gehoord.’ Onze eerste poging met het woord ‘pront’ faalde, omdat dat
woord al bleek aangemeld. Jammer, want we waren er erg trots op en bleken dus al in
2003 (!; zie Vi OR 6) een vergeetwoord te hebben bedacht toen het fenomeen nog niet
eens bestond; avant la lettre zogezegd. Onze tweede poging met ‘veeg’, in de toepassing ‘een veeg teken’, slaagde wel. Dankzij de heer H. Schalken uit Wouw konden we
ook ‘spelevaren’ aanmelden. Met als toelichting: ‘Merkwaardig is dat de activiteit die
onder het woord spelevaren schuil gaat, zeker nog wel wordt beoefend. Maar niemand
spreekt dan nog over spelevaren. Men gaat roeien, kanoën en dergelijke.’ Ook spelevaren werd als vergeetwoord geaccepteerd. Zo dus voor de tweede, derde én vierde
keer succes. Wie ook mene een vergeetwoord te weten, sture een e-mail naar mail@
vergeetwoordenlijst.nl. Voor de actuele lijst zie https://vergeetwoorden.wordpress.com.
Toch nog een vrolijk element in dit verder zo zwaarmoedige nummer. ֍
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NIETS NIEUWS ONDER DE ZON! Hipster: het klinkt fris, jong, anders, bijdetijds. Het
woord ‘hipster’ is onder jongere generaties al zo lang populair dat het binnenkort wel
vervangen zal worden door iets ‘nieuws’. Zo denkt men zich te kunnen blijven onderscheiden van oudere als onwetend betitelde generaties. Duidelijk is men niet op de
hoogte van het immer werkzame cyclisch principe (zie Vi NR 5). In het boek Nooit
meer slapen van Willem Frederik Hermans, dat in 1966 verscheen, komt de volgende
passage voor: ‘Hipsters, beatniks, real gone guys. Ik vind het zo onuitsprekelijk treurig
als ik die kinderen zich in het zweet zie werken ...’ (p. 436 in de dertigste druk, 2008).
Maar Hermans had het ook niet van zichzelf. Uiteindelijk is het woord terug te voeren
op de beatnikcultuur in de Verenigde Staten in de jaren veertig van de vorige eeuw. ֍

VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN
Nieuwe reeks 006 – Februari 2018
Alleen voor abonnees - Niet in de losse verkoop - Drie nummers voor € 5,95

2 Lezersservice (en meer) & Enkele korte
interessantigheden & niets nieuws onder de zon!
3 Inhoudsopgave, Attendering, colofon en zo
4 Bij dit nummer 5 Zwatelen
6 Zwendel in de wetenschap 12 Metamorphosen
19 Een veenbrand 29 Kwaliteit [1]
30 Ingezonden brieven
32 Raadsels in het leven van de mens
Attendering voor onze lezers om naast Vi ook nog eens wat anders te lezen
Het begrip 'fakenews' is tegenwoordig gemeengoed. Daar hebben we ons over verbaasd. Alsof het fenomeen waarvoor het staat, opeens is uitgevonden. Onzin natuurlijk, het heeft een naam gekregen, een
andere naam, wat ook hier is er weer eens niets nieuws onder de zon. Wie op Facebook rondkijkt, ziet
een immense verzameling van wat dat nu opeens fakenews heet. Mensen zijn altijd al in staat geweest te
fabuleren en op Facebook vindt men er heel van bij elkaar. Vroeger heette het, afhankelijk van wie het zei:
desinformatie, noninformatie, leugens, gezwatel, gezwets of onzin. Kortom: wij menen dat het van alle tijden
is. Een mooi voorbeeld dat wij onze lezers graag aanraden om eens te raadplegen – als ze het al kunnen
vinden – is: B.A. Wwedenski (red.; en 29 anderen waarvan we wegens ruimtegebrek de namen niet kunnen
vermelden), Die UdSSR, Enzyklopädie der Union der Sozialistischen Sowjetreubliken, Velag Enzyclopädie
Leipzig, 1959. In 1104 pagina's wordt een geheel eigen Sowjetrussische kijk op de wereld geboden. Een
fascinerend naslagwerk met zinnen als: ‘Der Sieg und die Festigung der Sowjetmacht sowie die Verwirklichung revolutionäre Maßnahmen auf wirtschaftlichen Gebiet erweckten dei der ausländischer Bourgeoisie, den gestürzten Ausbeuterklassen und den konterrevolutionären Partein Rußlands brennenden Haß
gegen die Sowjetordnung.’ Dat soort dingen dus. Een vuistdikke verzameling ‘fakenews’ en dat in 1959! ֍
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BiJ DIT NUMMER Een hoofdredacteur is ook maar een mens. In 2001 begon de voorganger van ondergetekende aarzelend met het tijdschrift Voortschrijdende Inzichten.
Later, en eigenlijk nooit, op geen enkel moment, hebben wij, dat is de redactie en ik,
de illusie gehad dat ons tijdschrift ook maar iets aan de wereld zou verbeteren. Er
was slechts een stille hoop dat onze beperkte lezersschare aan het denken gezet zou
worden, voor zover dat al nodig zou zijn. Vaak heeft zich de gedachte opgedrongen:
‘Wat voor zin heeft het?’ Zeker toen het neoliberalisme aan kracht won, vervolgens
het religieus fundamentalisme en nu de tijd van de bekrompenheid en politieke correctheid lijkt aangebroken is en iedereen lange tenen blijkt te hebben, is het ons
soms zwaar te moede. Eigendunk, zelfverrijking, kleine denkramen, eigen gewin,
behoudzucht, corruptie, milieuvernietiging, kortetermijndenken en dit alles door
machtswellustelingen, godsdienstfanatici, gewone fanatici of laffe, gemakzuchtige én
kortzichtige politici onder rechtvaardiging van de bescherming van kapitaal, religie
of idealen van allerhande soort of gehoorgevend aan de roep van het ‘volk’. Het zijn
louter negatieve elementen die de wereld lijken te beheersen en dat stemt treurig.
Deze keer geven wij, bij uitzondering, uiting aan ons sombere gevoel met een speciaal themanummer onder de titel ‘Het komt nooit meer goed’. De titel spreekt voor
zich en de inhoud behoeft derhalve geen nadere toelichting. Willem Frederik Hermans
heeft het gevoelen mooi verwoord in zijn roman ‘Nooit meer slapen’ waarin Arne
zegt: ‘Ik geloof soms dat de koppigheid waarmee mensen aan tradities vasthouden,
voldoende is om iedere hoop op te geven dat de mensheid door rationele maatregelen gelukkiger zal worden.’ Het is bij uitzondering dat uw hoofdredacteur zich op
deze plaats en niet op de vertrouwde pagina 2 zich tot u richt. Waarmee maar aangegeven wil zijn dat er sprake is van een bijzondere, en hopelijk eenmalige, situatie.
Uw Gerrit van Dam.

Ee
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ZWATELEN Een dankbaar onderwerp: politici. Liever bemoeien we ons er niet mee,
want al te vaak is het als inkoppen voor open doel. Toch maken we voor een keer een
uitzondering. Het kabinet Rutte III heeft in de Tweede Kamer een nipte meerderheid van een zetel; een wankele basis. Hoe lang het kabinet zal standhouden? Daarover verschillen de meningen. Om met Karel van het Reve te spreken: ‘We betreden
hier het terrein der speculatie.’ Daar doen we niet aan. Nee, we kijken eens naar
de duur van de kabinetsformatie. Die was zelfs voor Nederlandse begrippen uitzonderlijk lang. Alle politici die hierover werden bevraagd, gaven als verklaring het
aantal partijen dat deelnam aan de onderhandelingen. Daarmee suggereerden de
politici dat er een verband zou bestaan tussen het aantal onderhandelende partijen
en de duur van de onderhandelingen. Bekijken we alle formaties van na de Tweede
Wereldoorlog, dus na 1945, dan kunnen we een aantal interessante gevolgtrekkingen maken. Er zijn na 1945 30 kabinetten geweest. Vier daarvan tellen we niet mee,
omdat dat uitgeklede, demissionaire kabinetten waren die slechts als taak hadden
nieuwe verkiezingen uit te schrijven. We maken er een plaatje van en voilà. Je kunt

veel beweren, maar niet
dat er een relatie is. Nu is
dit natuurlijk dunne statistiek, want het gaat maar
om 26 waarnemingen. Dat
zou overigens een reden
te meer moeten zijn om te
zwijgen over een ‘relatie’.
Bij twee partijen was de gemiddelde duur 54 dagen;
bij drie partijen 90 dagen,
bij vier 68 dagen en bij vijf
116 dagen. De laatste situatie heeft zich overigens
maar twee keer voorgedaan. Een interessant geval vormen de onderhandelingen
voor Rutte III. Die duurden 284 dagen. Een statisticus zal zich dan afvragen: ‘Is dat
geen uitschieter?’ Dat wil zeggen een waarneming die niet lijkt te passen bij de andere. We onderzochten dat met de Grubb’s test. En ziedaar: het bleek een uitschieter te zijn! Deze waarneming is dus niet meegenomen bij de berekening van het
gemiddelde. Welke is nu de oorzaak van deze uitschieter? Dat ligt, jazeker, op het
terrein van de speculatie. Politici zullen er echter ongetwijfeld een verklaring voor
hebben. En die moeten we dan maar niet serieus nemen. c

Ee
ZWENDEL IN DE WETENSCHAP Wie denkt dat gelovigen niet vloeken, is naïef. Wie
meent dat de koning niet aan belastingvermijding doet, is een domoor. Wie denkt dat
er in de wetenschap geen zwendel plaatsvindt, is een goedgelovige. Daar gaan we allemaal het niet over hebben; het zijn open deuren. Er zijn echter vormen van zwendel
in de wetenschap die zo bijzonder zijn dat we er wel aandacht aan moeten besteden.
Het is een onderwerp met veel fraude en met vele, merkwaardige details. Het is echter
ook een dossier met de nodige roddel en achterklap waarbij veel getuigen stijf hun
mond houden. Het is hier dan ook lastig om feit en fictie van elkaar te onderscheiden.
Een voorbeeldige carriére – Elena, koosnaam Lenuţa – zo veel als de ‘lieveling’
–, Petrescu (1916-1989) werd geboren in Petrești, een klein dorp in het zuiden van
Roemenië. Haar ouders waren boeren en handelaren. De lagere school maakte ze
niet af vanwege slechte resultaten. In het begin van de jaren dertig vertrok ze naar
Boekarest, waar haar broer en zijn vrouw woonden. Zij werd aan het eind van de
jaren dertig lid van de (illegale) communistische partij en zou daar ook haar latere
man Nicolae ontmoeten. Aanvankelijk werkte Elena als ongeschoold arbeidster in
een medicijnfabriek. In het begin van de jaren vijftig was zij enige tijd secretaresse
op het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In het midden van de jaren vijftig ging zij
scheikundelessen volgen en daarna studeerde zij aan de faculteit Industriële Che-
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mie, afdeling Organische Stoffen Technologie,
Polytechnisch Instituut van Boekarest. In 1957
behaalde zij daar haar ingenieursdiploma. Zij trad
vervolgens als onderzoeker in dienst van het Instituut voor Chemisch Onderzoek (ICECHIM) in
Boekarest, waarvan zij in 1965 directeur werd.
Vervolgens promoveerde Elena in 1967 aan de
universiteit van Boekarest, Roemenië, op een
proefschrift met de titel Polimerizarea stereospecifica a izoprenului (Stereospecifieke polymerisatie
van isopreen). Haar proefschrift werd in vele talen
vertaald, waaronder in het Nederlands. Elena zou
in de jaren na haar promotie nog een viertal wetenschappelijke boeken schrijven die geheel waren gewijd aan de diverse aspecten van de polymeerchemie. Zij was tevens hoofdredacteur van
Elena Petrescu. Foto uit de speciale
een omvangrijke, chemische encyclopedie. Ook
editie van ‘Revue de Chimie’ van
1989.
schreef zij vele artikelen, in de jaren tachtig ook in
gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften
en hield zij veelvuldig voordrachten op symposia.
Al deze werkzaamheden ontplooide zij naast haar andere activiteiten op wetenschappelijk gebied en in de Communistische Partij waar zij het in de jaren zeventig
tot een aantal leidende posities bracht. In 1989 verscheen als eerbetoon aan Elena
een speciale zevendelige editie van het tijdschrift Revue de Chimie onder de titel
‘Hommage à l'académicien Elena’. Niet verwondelijk dat deze vrouw ook wel liefkozend de ‘Moeder van de natie’ werd genoemd. In december 1989 kwam zij op
onfortuinlijke wijze door geweld om het leven.
Een parallel universum – Dit leest toch als een biografie van een willekeurige polymeerchemicus met een bijzonder mooie staat van dienst. In werkelijkheid is het
een groot kaartenhuis van bedrog. De oplettende lezer heeft natuurlijk al vastgesteld dat het hier om Elena Ceausescu moet gaan; de achternaam die Elena Petruscu kreeg na haar huwelijk met Nicolae Ceausescu. Er liggen inmiddels zo veel feiten
op tafel dat moet worden geconcludeerd dat alles wat onder de naam van Elena
Ceausescu zogenaamd is geschreven, gefabriceerd is door anderen.①
Vi vond hiervoor een wel heel subtiel maar tot op heden nog niet ontdekt stukje
bewijs. De eerste publicatie van Elena Ceausescu dateert van 1961. Het is een artikel
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De originele kop van het zogenaamde eerste artikel van Elena Ceausescu. Met excuus voor de slechte kwalitieit.

in het Roemeense, wetenschappelijke tijdschrift Revista de Chimie. Het artikel heeft
als auteurs E. Ceausescu, S. Bittman, B. Hlevca, I. Florrescu, E. Mihalescu en I. Ciuta
en als titel ‘Stereospecific polymerization and titanium tetrachloride. I’. Het is onder
die titel en met die auteurs in 1974 in het Engels opnieuw uitgebracht in het boek Research work in synthesis and characterization if macromolecular compounds. Er staat
netjes een verwijzing bij naar het oorspronkelijke artikel. Met de nodige moeite
heeft Vi het oorspronkelijk artikel kunnen opgesporen.② Toen bleek het toch iets
anders in elkaar te steken. Als eerste auteur staat vermeld O. Solomon (zie afbeelding pagina 6). De rest van de auteurs is identiek aan de latere weergave. De eerste
auteur is dus later gewoon geschrapt! Het vergt niet veel moeite om vast te stellen
dat het om exact hetzelfde artikel gaat, hoewel het origineel in het Roemeens en
de latere versie in het Engels is. Nu rijst natuurlijk ook de vraag: wie is O. Solomon?
Dat raadsel is snel opgelost. Het gaat om professor Ozias Solomon, hoogleraar
macromoleculaire chemie en hoofd van de afdeling Elastomeerchemie van het instituut, waar Elena in 1965 directeur van zou worden.③ Samen met Silvia Bittman
deden Solomon het wetenschappelijk onderzoekswerk in de beginperiode van de
wetenschappelijke ‘carrière’ van Elena Ceausescu. Bittman zou tot in de jaren tachtig veelvuldig als tweede auteur optreden.
Er wordt wel beweerd dat Elena Ceausescu zo weinig verstand van chemie had,
dat ze de meest simpele chemische formules niet eens begreep. Als illustratie hiervan wordt het geval van de formule van koolstofdioxide, CO2, aangehaald. Elena
sprak deze fonetisch uit als ‘codoi’ (zeg: kodoj), waarbij de c en de eerste o naturlijk
verwijzen naar de twee letters in de formule en waarbij doi staat voor twee in het
Roemeens. Dit is vergelijkbaar met een Nederlandse uitspraak als ‘kotwee’.
Het proefschrift – Als het gaat om het frauduleus wetenschappelijk handelen
van Elena Ceausescu aan de kaak te stellen, wordt altijd verwezen naar haar proefschrift. Dat is zeker terecht, want het is wel een hoogstandje. Het proefschrift vormt
wel een bijzonder intrigerende episode in de wetenschappelijk carrière van Elena.
Waarschijnlijk is het grotendeels geschreven door Solomon en Bittman. Zeker is in
ieder geval dat Elena er niets aan heeft bijgedragen; noch aan het onderzoek noch
aan de tekst. Er heeft ook nooit een openbare verdediging plaatsgevonden, hoewel
zulks ook in Roemenië gebruikelijk is. Wetenschappers die van de promotie wisten
en wel eens wilden meemaken, hoe Elena zich zou houden bij een wetenschappelijke ondervraging, kwamen bedrogen uit. Op de dag, het uur en de plaats van de
verdediging – 8 december 1968, 20 uur, de raadszaal van het Polytechnisch Instituut, Boekarest – vonden zij een gesloten deur. Hierop bevond zich de mededeling
dat de gebeurtenis reeds eerder had plaats gevonden. De precieze gang van zaken
zal wel nooit worden opgehelderd, omdat betrokkenen allen hun mond hebben gehouden. Een aardig detail is nog dat de promotie op 8 december 1967 was. Dat was
een dag voordat Nicolae zou worden benoemd tot voorzitter van de Staatsraad,
wat de facto de positie van president inhield. Een gepromoveerde vrouw aan zijn
zijde zou deze gebeurtenis extra glans geven, zo was de gedachte.
In tegenstelling tot wat wel wordt beweerd, onder andere door het televisie-
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programma Andere tijden in de uitzending van 25 november 1983, bevat de Nederlandse uitgave van Elena’s proefschrift, Stereospecifieke polymerisatie van isopreen,
niet alleen het proefschrift. Het eerste deel van het boek, 152 pagina's, is het eigenlijke proefschrift. Het tweede deel van het boek, ruim 100 pagina's, bevat volgens
het Woord vooraf ‘de door de schrijfster tijdens een uitgebreid experimenteel onderzoeksprogramma vergaarde gegevens’. De uitgave is een gevolg van bemoeienissen van de Roemeense ambassade in Nederland, die zoals zo veel Roemeens
ambassades, ervoor moest zorgen dat het wetenschappelijk gedachtengoed van
Elena Ceausescu op zo ruim mogelijke schaal werd verbreid.④ Het boek bevat verder een voorwoord van prof. dr. Michel Mandel (1924-2016). Mandel was destijds
hoogleraar Fysische chemie (en niet Biochemie zoals Andere tijden beweert) aan
de Rijksuniversiteit Leiden en ook secretaris van de Macromoleculaire Divisie van
de IUPAC, de International Union of Pure and Applied Chemistry, een prestigieuze
organisatie op het gebied van naamgeving, terminologie en standaardisatie in de
chemie. Mogelijk vanwege dat laatste is Mandel benaderd. Het kan verder zijn dat
een eerder congresbezoek aan Boekarest ook een rol heeft gespeeld. Curieus detail: Michel is een broer van Ernest Ezra Mandel, een Belgische econoom in de marxistische school en een leidende figuur in de trotskistische beweging. De vertaling
van het proefschrift is van de hand van Frans Peeters, een gepromoveerd expert op
het terrein van de macromoleculaire chemie. Ook al weer zo'n merkwaardig detail:
Peeters deed de vertaling om niet, omdat hij, volgens Andere tijden, meende dat
vakliteratuur zo veel mogelijk (ook) in het Nederlands beschikaar moet zijn. Het
boek werd uitgebracht door uitgeverij Grüner in Amsterdam, naar verluidt voor een
bedrag van 15.000 Amerikaanse dollar, in cash uitbetaald op de Roemeense ambassade. Hoe groot de oplage was, is niet bekend. Er zijn vier universiteitsbibliotheken
die een exemplaar in de collectie hebben; de universiteitsbibliotheek in Utrecht had
er zelfs twee, maar daar is er een van verdwenen. Ook de Koninklijke Bibliotheek
heeft een exemplaar. Een boekbespreking in het Chemisch Weekblad, waarheen
een exemplaar voor een recensie was gestuurd, is er nooit geweest.
Volgens WorldCat, een soort catalogus van de inhoud van een groot aantal bibliotheken wereldwijd, is het proefschrift in ieder geval vertaald in het Duits, Engels,
Frans, Italiaans, Japans, Pools, Engels en dus in het Nederlands. Een Russische editie ontbreekt merkwaardig genoeg in WorldCat. Dan nog een aardigheidje over de
Engelse editie. Deze heeft een voorwoord dat is geschreven door Dorothy Crowfoot Hodgkin (1919-1994). Zij is de vrouw die in 1964 de Nobelprijs Chemie kreeg
voor de ontwikkeling van de eiwitkristallografie. Haar man Thomas Lionel Hodgkin
was marxistisch historicus. En zo stond mogelijk een politieke overtuiging verstandig denken weer eens in de weg of anders gezegd: het principe woog misschien
zwaarder dan de werkelijkheid. Niettemin, de gerenommeerde, wetenschappelijke
uitgeverij Pergamon Press biedt het proefschrift nog steeds aan. Tegen een gereduceerde prijs van $ 54,71, dat wel.
Wie schrijft, die blijft – Maar er is veel meer dan het proefschrift alleen. Wetenschap gedijt bij de publicatie van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Zo

verspreidt kennis zich en kan de wetenschap verder komen. Nu is de ene publicatie
niet de andere. Er geldt een soort hiërarchie. Rapporten van onderzoeksinstituten
staan onderaan de ladder; wel kunnen de rapporten van het ene instituut als prestigieuzer dan van het andere instituut worden gezien. Daarop volgend op de ladder zijn de bijdragen aan congressen en symposia. Ook binnen deze groep kunnen
verschillen worden aangemerkt. Bovenaan staan de publicaties in peer reviewed
wetenschappelijke tijdschriften. Dat betekent dat de publicaties zijn bekeken en becommentarieerd door collega-wetenschappers. En ook in deze groep zijn er echter
verschillen: het ene tijdschrift is het andere niet. In ieder geval zal een tijdschrift als
het Roemeense Revue de Chimie waarin Elena haar zogenaamd eerste artikel in 1961
publiceerde en dat slechts een
regionale verspreiding kende,
destijds laag op de prestigeladder hebben gestaan. En eigenlijk geldt dat voor veel van
‘haar’ werk. Vi nam de moeite
om de publicaties van Elena
Ceausescu eens op een rij te
zetten. Dat bleek nog niet eenvoudig, maar met enig voorbehoud kwamen we tot 100
artikelen. De belangrijkste bevinding is dat het merendeel
van de artikelen valt in de mindere categorieën ‘Symposia’
en ‘Roemeense tijdschriften’,
samen goed v00r 85% van de
artikelen. Bovendien is 90%
van de artikelen in de categorie ‘Symposia’ gepresenteerd
op symposia in Roemenië.
Kortom: slechts 15% van de
artikelen is terecht gekomen
in internationale tijdschriften.
Nu zitten er in die verdeling
wel een aantal interessante
aspecten. Zo zijn de artikelen
in de internationale tijdschriften
allemaal in de jaren tachtig
[Boven] Van de 100 publicaties van Elena Ceasaescu verschenen er
slechts 15 in internationale, wetenschappelijke tijdschriften; allemaal in verschenen. Verder valt op dat
de jaren tachtig. [Onder] De productie van artikelen nam vanaf het mid- vanaf het midden van de jaren
den van de jaren zeventig sterk toe. Het zou Elena Ceausescu aan het zeventig er jaren met verhoueind van de jaren tachtig doen verzuchten dat ze niet begreep waarom dingsgewijs veel publicaties
ze de Nobelprijs voor chemie niet had gekregen.
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opduiken. Dit is geen toevalligheid, want dit moet ongetwijfeld worden gezien als
onderdeel van de persoonlijksheidcultus rondom de beide Ceausescu’s die toen zijn
aanvang nam.
Er zijn nog een aantal andere werken waaraan de naam van Elena Ceausescu is
verbonden, zoals Progrese în chimia şi tehnologia polimerilor (Vooruitgang in de polymeerchemie en -technologie) uit 1974, Cercetări în domeniul sintezei și caracterizării
compușilor macromoleculari: contribuții (zoiets als Onderzoek op het gebied van synthese en karakterisering van macromoleculaire verbindingen: bijdragen) eveneens uit
1974, Noi cercetari in domeniul compusilor macromoleculari (~ Nieuw onderzoek bij
macromoleculaire verbindingen) uit 1981, Cercetari in chimia si tehnologia polimerilor
(~ Onderzoek van de chemie en technologie van polymeren) uit 1983. En of dat nog
niet genoeg is, wordt ze ook nog eens als hoofdauteur vermeld bij de Enciclopedia
de chimie (Encyclopedie van de chemie, 1983-1989), waarvan – door omstandigheden – slechts de delen tot en met de E, totaal zes stuks, zijn verschenen.
Geheel in stijl – Elena ontleende aan haar door anderen opgerichte, wetenschappelijk bouwwerk interessante ideeën. Geheel in stijl met de megalomane ontwikkelingen meende Elena dat zij op basis van haar wetenschappelijke werk eredoctoraten verdiende. Het was dan ook vanaf het midden van de jaren zeventig dat bij
staatsbezoeken onbeschaamd werd gesondeerd bij de ontvangende partij welke
mogelijkheden er in het betreffende land waren. En zo verkreeg Elena Ceausescu
eredoctoraten van wetenschappelijke instellingen in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Argentinië, Mexico, Iran, Griekenland, Filippijnen, Jordanië, Oost-Duitsland
en de Verenigde Staten (en misschien nog wel meer). Deze landen gaven veelal
met tegenzin toe, maar meenden dat het om hun moverende redenen als politiek
smeermiddel wel door de beugel kon. Maar vanzelfsprekend ging het niet altijd.
Het staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk in 1978 is daar een aardig voorbeeld
van. De Roemenen probeerden voor Elena een Fellowship bij de prestigieuze Royal Society te regelen; ook de universiteit in Oxford werd benaderd. Dat lukte niet,
maar wat er wel nog uitkwam waren eretitels bij de Central London Polytechnic en
het Royal Institute of Chemistry. Op de websites van beide organisaties zijn geen
sporen van deze discutabele kwestie meer te vinden. Evenmin voorspoedig liepen
de zaken in de Verenigde Staten eveneens in 1978. Elena had haar zinnen gezet
op een eredoctoraat van een van de grote, wetenschappelijke organisaties in Washington, in de veronderstelling dat de toenmalige president Carter – door Elena
mister Peanut genoemd – het wel even zou regelen. Helaas, het enige wat er in zit
was een eredoctoraat van de universiteit van Illinois, die bovendien ook nog werd
geleid – zo bleek later – door een ‘vuile jood’. Gevolg van het een en ander was wel
dat de titulatuur van Elena stelselmatig uitbreiding onderging. Was het eerst nog
dr. ing (soms ook acad. dr. ing), later werd het dr. ing. h.c. en vervolgens dr. ing.
h.c. mult.⑤
Raadsels – Het wetenschappelijke bouwwerk van Elena Ceausescu bleek dus
volledig het werk van anderen te zijn. Maar waarom heeft vrijwel niemand van de
vroegere ‘co-auteurs’ ook bijna dertig jaar na dato ooit zijn mond opengedaan? En

er is nog een vreemd element. De website ResearchGate is een laagdrempelig communicatieplatform voor wetenschappers. Hier kunnen zij informatie uitwisselen
en overzicht van hun wetenschappelijke werk, waaronder publicaties, bieden. Een
wetenschapper moet zich normaal gesproken bij de website aanmelden. Maar hoe
kan het dan zijn dat er een pagina is met een overzicht van publicaties van Elena
Ceausescu? Er worden maar liefst 62 publicaties genoemd. Die kan Elena er toch
echt niet zelf op hebben gezet. Op dezelfde pagina wordt zelfs gevraagd: ‘Are you
Elena Ceausescu?’⑥
Bezoek aan Nederland – Tot slot. Vermeldenswaard is nog het staatsbezoek dat
het echtpaar Ceausescu in april 1973 aan Nederland bracht. De toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Schmelzer, werd door zijn ambtenaren op de hoogte
gebracht van de achtergronden van de twee Ceausescu’s. Zo staat in een memo
over Elena Ceausescu onder andere: ‘Na haar opleiding aan het Polytechnisch Instituut te Boekarest te hebben voltooid, verkreeg zij de graad van chemisch ingenieur. Daarna verrichtte zij wetenschappelijk werk op het Instituut voor Chemisch
Onderzoek (in Boekarest) en behaalde zij de graad van doctor in de Chemie. Op het
ogenbik is zij Directeur van het Instituut voor Chemisch Onderzoek.’ En: ‘Mevrouw
Ceausescu, die van nature nogal verlegen en teruggetrokken is, speelde tot voor
kort een weinig opvallende rol in het openbare leven.’⑦ Blijkbaar was dat in die tijd
het armzalige informatieniveau in Nederland, terwijl toch ook toen al bekend was
van het frauduleuze handelen van de ‘doctor in de Chemie’.⑧ Een rijke historie. c
❶ Zie voor achtergronden en een rijk scala aan achterklap: Ion Pacepa, Het duivelsrijk
van Ceausescu, Het Wereldvenster, Baarn, 1990, met name pp. 52, 130, 213, 275; Edward
Behr, ‘Kiss the hand you cannot bite’, Hamilton, Londen, 1991, met name pp. 20-21, 120123, 158-161. ❷ Met dank aan J. de Gorter van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid
in Bilthoven die dit bepaald niet algemene tijdschrift wist te traceren. ❸ Elastomeren:
polymeren met rubberachtige eigenschappen. Het onderzoeksveld waar veel van de
artikelen van Elena Ceausescu over zouden gaan. ❹ Dit alles was onderdeel van een
onvoorstelbare persoonsverheerlijking van Nicolae en Elena Ceuesescu die eind jaren
zeventig een aanvang nam. Hierbij kreeg Nicolae de titel ‘Conducator’, wat zo veel betekent als leider. Elena kreeg de titel ‘Moeder van de natie’. ❺ h.c. van honoris causa

‘Elena Ceausescu’s’ pagina op de website van ResearchGate.
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en h.c. mult. van honoris causa multiplex. ❻ Wij vroegen de redactie van ResearchGate
om opheldering. Hun reactie: ‘Contribution pages such as the page as you mention, are
created by ResearchGate and contain a list of published scientific contributions. They
are automatically created [?? Red.] based on bibliographic data we obtain from publicly available sources.’ Dit antwoord van Hannah (geen achternaaam) kon ons niet erg
bevredigen. Bovendien kregen we geen antwoord op onze vraag dat het hier om artikelen met een frauduleuze, eerste auteur gaat. Overigens blijkt een onbedoeld effect
van de aanwezigheid van deze auteur te zijn dat er nauwelijks naar het werk van Elena
wordt gerefereerd. En dat terwijl met de wetenschappelijke kwaliteit eigenlijk niet zo
veel aan de hand is. ❼ Nationaal Archief, 2.21.383, ‘Archief van drs. W.K.N. Schmelzer’,
inventarisnummer 219. Bij onze zoektocht naar achtergrondinformatoe voor dit artikel vonden in het Nationaal Archief nog iets bijzonders in relatie tot Nicolae Ceausescu.
In het archief 2.09.3027, ‘Ministerie van Justitie: Beleidsarchief Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), 1956-1985’ bevindt zich sectie 105, ‘Het geven van voorschriften over
het tijdelijk in beslag nemen van reisidentiteitspapieren door ambtenaren belast met
toezicht op vreemdelingen’, in het onderdeel ‘Staatsbezoeken’ het inventarisnummer
595, ‘President Ceausescu van Roemenië’. In tegenstelling tot de andere stukken, onder andere over de koning van België en de keizer van Japan, is het deel over Ceausescu
niet openbaar. En dat niet alleen, maar zelfs met een ongebruikelijk lange termijn, dat
wil zeggen tot 1 januari 2074 (ja .. 74), dat is een termijn van honderd jaar. Uiteraard
wekte dat onze nieuwsgierigheid. Navraag bij het Nationaal Archief leerde dat de
stukken alleen voor wetenschappelijk onderzoek beschikbaar zijn en dan alleen nog na
overlegging van een onderzoeksopzet die dan is goed te keuren door de directeurvan
het Nationaal Archief. Men gaf er als uitleg bij dat het stukken met ‘gevoelige’ informatie betreft die vallen onder het staatsgeheim. Mocht een van onze lezers in 2074 nog in
leven zijn dan is een gang naar het Nationaal Archief vast wel de moeite waard. ❽ Van
een eventueel eredoctoraat aan een Nederlandse instelling is niets bekend.
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Foto ter gelegenheid
van het staatsbezoek
van president Ceuasescu aan Nederland in
1973. Met op de voorste
rij prins Bernhard (nog
met militair uniform! De
Lockheed-affaire was in
1976), de Ceausescu’s
en koningin Juliana.
Daarachter Pieter van
Vollenhoven,
prinses
margriet, prinses Beatrix
en prins Claus. Foto Nationaal archief/fotocollectie
Anefo, foto Bert Verhoeff.

METAMORPHOSEN In 2013 kwam een documentaire met deze titel uit. Deze documentaire behandelt een van de ergste ongelukken met nucleair materiaal in de geschiedenis of beter gezegd de gevolgen van deze catastrofe. De documentaire blinkt
verder uit in een verpletterende (grafische) vormgeving.
n de documentaire Metamorphosen komt een scène voor waarin de radioactiviteit wel erg dichtbij voelt. We zien een meetapparaat dat straling detecteert en
horen dat als gekraak. Hoe meer gekraak, hoe meer straling. Het gekraak wordt
luider en luider en in het venster van het meetapparaat wordt radioactiviteit tot
een niveau van ruim 3 mR/uur aangegeven. Dat zal niet onmiddellijk iedereen wat
zeggen. Het komt neer op een stralingsbelasting die, als die een jaar zou duren,
een factor duizend hoger zou zijn dan wat een Nederlander gemiddeld per jaar ontvangt en ver boven wat als aanvaardbaar wordt beschouwd.① Je zou ook kunnen
zeggen dat deze stralingsbelasting gedurende acht uur overeenkomt met waar een
Nederlander gemiddeld per jaar aan wordt blootgesteld. Deze forse stalingsbelasting is hier echter niet ongewoon én er wonen mensen. Maar waar zijn we eigenlijk?
Waar komt die straling vandaan? Over dat alles gaat de documentaire Metamorphosen uit 2012 van de cineast Sebastian Mez. De documentaire schetst een inktzwart
beeld van een situatie waarin mensen ondanks alles proberen te overleven en waar
niemand naar ze omkijkt. De documentaire is uitbundig geprezen en mocht vele
prijzen ontvangen. En terecht. Wie de kans krijgt om de documentaire te zien, mag
die zeker niet laten lopen.
Een verpest gebied – Het gebeurde op 29 september 1957 in het militaire complex
Mayak, 30 kilometer ten noordoosten van het gehucht Kysthym en 70 kilometer ten
noorden van de grote stad Tsjeljabinsk in de zuidelijke Oeral. Hier vond een van de
zwaarste ongevallen met radioactief materiaal in de geschiedenis plaats. Alleen de
rampen met kerncentrales in Tsjernobyl en in Fukushima waren erger. Uitzonderlijk
aan de ramp was ook dat het niet om een nucleaire maar een chemische explosie
ging. De gevolgen waren er niet minder om: 4 EBq aan radioactiviteit ging de lucht
in en verontreinigde tienduizenden vierkante kilometers in de omtrek.②
Het militaire complex Mayak was in de
tweede helft van de jaren veertig in grote haast opgericht met als belangrijkste
doel om plutonium te fabriceren voor
de Russische kernwapens. Het was een
reactie op de Amerikaanse atoombommen op Hiroshima en Nagasaki en de
naoorlogse proeven in de Stille Oceaan.
Er verrezen daartoe vijf kernreactoren,
de eerste in de Sovjet-Unie, plus opwerStill uit de documentaire ‘Metamorphosen’ waarbij
kingsfabrieken om het plutonium te isoiemand door het landschap loopt, de stralingsbeleren uit de bestraalde brandstofstaven. lasting meet. Het gekraak van het apparaat geeft
De oorzaak van het onheil lag in een 300 een extra dimensie aan de beklemming..
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kubieke meter grote opslagtank voor radioactief afval waarvan het koelsysteem
was uitgevallen. Gevaarlijk, want door de ook in het afval doorgaande radioactieve
verval kwam veel warmte vrij. De inhoud van de tank kookte daardoor droog waarbij onder andere (radioactieve) nitraat- en acetaatverbindingen uitkristallisserden.
Een vonkje was vervolgens voldoende om het geheel te laten exploderen en grote
hoeveelheden radioactief materiaal in de lucht te brengen.③ Naar schatting 10%
van het radioactieve materiaal werd buiten het complex verspreid (zie afbeelding).
Een deel van het radioactieve materiaal bestond uit de bijzonder gezondheidsschadelijke elementen strontium (90Sr) en cesium (137Cs).④
Een dissident – Anno 2018 is het meeste over deze catastrofe wel bekend, maar
lange tijd was dat anders. Pas na de val van het IJzeren Gordijn in 1989 kwam er
geleidelijk aan duidelijkheid over wat er in 1957 was gebeurd. Wel waren er al eerder progingen gedaan om aandacht te vragen voor dit uitzonderlijke ongeluk. Dat
is vooral de verdienste van Zhores Medvedev, een van oorsprong Russische bioloog. Medvedev was een deskundige op het terrein van de radiobiologie. In 1962
publiceerde hij een kritisch manuscript over de geschiedenis van de genetica in de
Sovjet-Unie. Het boek circuleerde in de Sovjet-Unie als samizdat.⑤ Later zou het
in de Verenigde Staten als boek uitkomen onder de titel The Rise and Fall of T.D.
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Het spoor van de radioactieve besmetting na de ontploffing in het Mayak-complex. Ca. 10% van het
radioactieve materiaal kwam buiten het complex terecht, dat is dus 0,4 EBq. De belasting is op de kaart
aangegeven in Ci (Curie). De relatie met de Becquerel: 1 Ci = 3.7×1010 Bq = 37 GBq. Kaart: Jan Rieke.

Lysenko.⑥ Wetenschappelijk gezien had Medvedev, sinds 1962 hoofd van een radiologisch laboratorium, een goede naam, maar door de publicatie over Lysenko
in de Verenigde Staten en door twee andere samizdat publicaties aan het eind van
de jaren zestig viel hij in ongenade. In 1970 werd hij gedwongen in een psychiatrische inrichting opgenomen; niet ongebruikelijk in die tijd in de Sovjet-Unie om
dissidenten te ‘behandelen’. Na hevige protesten werd Medvedev vrijgelaten. Toen
hij 1972 met vrouw en jongste zoon in Londen verbleef voor een jaar onderzoek
aan het National Institute for Medical Research, werd hem zijn staatsburgerschap
ontnomen en werd zijn paspoort ingetrokken. Daarop bleef hij in Londen – hij zou
in 1980 het Britse staatsburgerschap krijgen – en werkte aan het genoemde instituut tot zijn pensionering in 1991. Op zich al bijzonder, maar Medvedev deed nog
iets meer. In 1976 bestond het tijdschrift New Scientist 20 jaar. De redactie wilde
daarom een speciaal nummer wijden aan ontwikkelingen in de voorgaande 20 jaar.
Een toevalligheid was dat het in 1976 eveneens 20 jaar geleden was dat Chroestsjov
zijn geheime rede hield die het einde van de stalinistische tijd inluidde. Men verbond
het een met het ander en zocht onder andere naar een artikel over de dissidentenbeweging in de Sovjet-Unie in relatie tot wetenschappelijke ontwikkelingen. En
zo verscheen in de New Scientist van 4 november 1976 een artikel van Medvedev
met de titel ‘Two decades of dissidence’. En daarmee was een rel geboren, want
Medvedev suggereerde onder andere dat in 1958 ‘a tragic catastrophe’ met als gevolg ‘Tens of thousands of people were affected, hundreds dying’ had plaatsgevonden.⑦ Het artikel vermeldde echter geen herkomst van deze informatie en dat
kwam Medvedev op zware kritiek te staan. Het was vooral Sir John Hill, voorzitter
van de United Kingdom Atomic Energy Authority die fel van leer trok. In de London
Times van 8 november 1976 sprak Hull zelfs van ‘rubbish’ en ‘science fiction’. Bovendien meende Hill dat een explosie van opgeslagen en afgewerkt radioactief materiaal onmogelijk was. Steun voor Medvedev kwam echter uit onverwachte hoek,
namelijk van de Amerikaanse CIA, waar al langer bekend was dat er in 1957 iets
ernstigs in de Oeral was gebeurd. In tegenstelling tot Medvedev meende de CIA
dat er sprake was geweest van een ongeluk met een kernreactor. Maar er kwam
nog meer steun. In de Jeruzalem Post verscheen in december 1976 een ingezonden
brief van professor Tumerman onder de titel ‘Soviet nuclear disaster’.⑧ Tumerman,
een van oorsprong Russische geleerde, reisde in 1960 door het getroffen gebied –
hij was in de Sovjet-Unie om deel te nemen aan een seminar – en merkte daarover
op: ‘[...] a road sign warned drivers not to stop for the next 30 kilometers and drive
through at maximum speed’. Het was een verlaten land; geen mens te zien. Ondanks deze steun voelde Medvedev zich gedwongen om zijn zaak te onderbouwen
met feiten. Hiertoe deed hij iets ongewoons. Medvedev redeneerde dat het door
het ongeluk getroffen gebied in de Sovjet-Unie zwaar radioactief was verontreinigd
en dus wetenschappelijk interessant voor diverse disciplines die gevolgen van hoge
stralingsbelasting wilden onderzoeken. Hij veronderstelde vervolgens dat over de
resultaten van het wetenschappelijk onderzoek in de Russische wetenschappelijke
literatuur moest zijn gepubliceerd. Medvedev sprak zelf van ‘scientific detective
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work’. De resultaten zou Medvedev publiceren in een artikel in New Scientist van 30
juni 1977 onder de titel ‘Facts behind the Soviet nuclear disaster' en in een boek ‘Nuclear diaster in the Urals’ in 1979. Medvedev zocht naar publicaties over onderzoek
aan vissen, vogels zoogdieren, bodemdieren, maar ook over waterplanten en bomen en over onderzoek naar de waterkwaliteit. Vooral de al genoemde elementen
strontium (90Sr) en cesium (137Cs) zijn hierbij goede indicatoren. Uiteindelijk vond
Medvedev ruim 100 wetenschappelijke artikelen die op de een of andere manier
van doen hadden met onderzoek naar radioactief strontium en cesium. Het was
inderdaad een mooi staaltje wetenschappelijk detectivewerk. Toch bleef er twijfel
bestaan en bij gebrek aan informatie van bijvoorbeeld de autoriteiten van de Sovjet-Unie was alles ‘circumstantial evidence’.⑨ Na de val van de Berlijnse Muur en
daaropvolgende ontspanningspolitiek kwam geleidelijk aan steeds meer informatie uit de voormalige Sovjet-Uni beschikbaar en werd duidelijk dat Medvedev altijd
gelijk had gehad. Toen werd ook duidelijk dat na het ongeluk tienduizenden mensen uit het besmette gebied waren geëvacueerd; veelal veel te laat – in extreme
gevallen pas twee jaar na dato! – waardoor waarschijnlijk bij velen onherstelbare
stralingsschade was opgetreden. Het was weer goed voor een publiciteitsgolfje.⑩
Terug naar de documentaire. Wie Metamorphosen bekijkt, zal overweldigd worden door een gevoel van verlatenheid, neerslachtigheid en vervreemding. Het besmette landschap, de onschuldige bewoners, de ziekten: het veroorzaakt een vaag
gevoel van dreiging. Dit alles wordt nog versterkt doordat het geheel in zwartwit
is gefilmd. Ook de permanente suggestie van kou en wind draagt bij aan de vervreemding. En wie denkt dat iets vergelijkbaars na 1957 niet meer is gebeurd, weet
na het zien van Metamorphosen wel beter. Bijzonder spijtig dat deze indringende
documentaire niet op DVD is uitgebracht. c
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Lege landschappen met een hoorbaar ijzige wind versterken het gevoel van vervreemding en verlatenheid
daar waar mensen aan zichzelf zijn overgelaten. Still uit de documentaire ‘Metamorphosen’ .

❶ Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bedroeg in
2013 (er bleken – ondanks navragen – geen recentere cijfers te zijn) de gemiddelde
stralingsdosis voor een Nederlander 2,6 mSv per jaar. De belangrijkste bron is ‘Medische straling’ (38%), ja van het veelgevraagde ‘kan in het ziekenhuis niet even een foto
worden gemaak? Voor de zekerheid’. De op een na belangrijkste bron is straling uit
bouwmaterialen, zeg maar waar onze huizen van zijn gemaakt. Leuk detail: via voedsel krijgen we 16% van de belasting binnen. Een belangrijk aandeel daarin is afkomstig
van radioactief kalium (40K) dat van nature in de bodem voorkomt (en een deel van de
aardwarmte levert). Het menselijk lichaam bevat ongeveer 0,015-0,020 gram radioactief kalium. Dit levert 4.400 vervallen atoomkernen per seconde. De belasting door
proeven met kernwapens, ongevallen met nucleaire installaties en rookmelders (ja,
met radioactief Americium [241Am; halfwaardetijd 432 jaar], in de vorm van americiumoxide. Americium wordt geproduceerd in kernreactoren) is in vergelijking daarmee
zeer klein. ❷ EBq staat voor Exa Becquerel. De Becquerel is een maat voor de radioactiviteit en geeft het aantal atoomkernen dat per seconde vervalt. De Becquerel is
vernoemd naar Antoine Henri Becquerel (1852 – 1908), een Frans natuurkundige die
in 1896 bij toeval de radioactiviteit ontdekte. Exa staat voor 1018, zodat 4 EBq staat
voor 4.1018 vervallen atoomkernen. ❸ Nitraatzouten zijn ook een veelgebruikt middel in vuurwerk en explosieven; het fungeert daarbij als oxidator/zuurstofleverancier.
Zie ook op onze website ‘Stikstof: van zegen tot plaag’ (www.inzichten.nl/chemie/chemie_601_stikstof.htm). Zie ook het speciale chemienummer van Vi, OR no 8, februari 2004. Gratis te downloaden op de website (http://www.inzichten.nl/contact/num-

Bewoners van het verontreinigde gebied. Still uit de documentaire ‘Metamorphosen’. Er zijn veel scènes in
de documentaire waarbij mensen vol in beeld komen maar niets zeggen. De mensen in de streek hebben
60 jaar na dato nog steeds een breed scala aan kwalen. Kanker is er zo ongeveer endemisch; de medische aandacht is gering. De documentaire laat er vele voorbeelden van zien. De vis uit de zwaar besmette
rivier Tetsja wordt zonder aarzelen genuttigd, hoewel de vis ernstig radioactief besmet is.
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mer_08.htm). ❹ 90Sr, halfwaardetijd 29 jaar, is een zogeheten botzoeker. Het gedraagt
zich als calcium en komt daardoor in de botten en het beenmerg terecht. Het veroorzaakt botkanker. 137Cs, halfwaardetijd 30 jaar, gedraagt zich als natrium en kalium
en verspreidt zich daardoor gemakkelijk door het hele lichaam. ❺ Het ondergrondse
circuit in communistische landen waarbij gecensureerde en ondergrondse publicaties
in getypte vorm worden gereproduceerd en via via worden verspreid. Samizdat betekent zo veel als zelf uitgeven. ❻ Lysenko (1898-1976) was de beruchte, Russische
bioloog die een biologische pseudowetenschappelijke dwaalleer bedacht waarbij de
bestaande biologische kennis volledig werd genegeerd. Zo meende hij dat de omvang
van de melkgift slechts afhing van hoe een koe werd behandeld. Genetische factoren
spelen volgens Lysenko geen rol. Hij ontkende dan ook het bestaan van DNA als drager
van erfelijke eigenschappen. ❼ New Scientist, 4 november 1976, 274-267. Later zou
blijken dat hij er een jaar naast zat. Op internet circuleert het bericht dat in de Oostenrijkse krant ‘Die Presse’ al op 18 maart 1959 een bericht over het ongeval zou hebben
gestaan. Ook het NRC van 4 maart 1993 verwijst hiernaar. In het bericht in ‘Die Presse’
wordt een kernfysicus aangehaald die in de Sovjet-Unie met een arts in de regio van
Sverdlovsk, waarin ook Mayak en Kysthym liggen, zou hebben gesproken die slachtoffers van stralingsziekte had verpleegd. Een en ander zou het gevolg zijn geweest van
een groot ongeluk. We deden navraag bij ‘Die Presse’, maar geen reactie. ❽ Een klassiek geval van overschrijven. Menig auteur maakt melding van deze publicatie, ergens
in december 1977. Maar niemand is in staat de details van datum en paginanummer
te geven. We vroegen de Jerusalem Post om hulp. Bij het ter perse gaan van dit nummer hadden we, ondanks reclameren, nog geen bericht ontvangen. ⑨ Zo verscheen
bijvoorbeeld in 1982 een rapport van twee medewerkers van het toonaangevende Los
Alamos Laboratory – hét Amerikaanse instituut op het gebied van onderzoek naar
radioactieve materialen – met de suggestieve titel ‘An analysis of the alleged Kyshtym
disaster’. Uit de samenvatting: He [Medvedev. Red.] has argued that a vast contaminated area exists east of the city of Kyshtym in the southern Ural Mountains. Further,
he has alleged that a nuclear waste disposal accident in 1957-58 caused the contamination. The authors of this report are in partial disagreement with Medvedev’s first
allegation and in complete disagreement with his second. A contaminated area does
exist east of Kyshtym, but Soviet carelessness coupled with general disregard or the
citizenry and the environment are the prime causative factors, not a nuclear waste accident.’ ❿ Zie in Nederland bijvoorbeeld NRC, 4 maart 1993.
Literatuur – Z.A. Medvedev, ‘Two decades of dissidence’, New Scientist 72, no 1025
(4 november 1976), 264-267. – Z.A. Medvedev, ‘Facts behind the Soviet nuclear disaster’, New Scientist 74, no 1058 (30 juni 1977), 761-764. – W. Stratton, D. Still, S. Barr, H.
Agnew, ‘Are portions of the Urals really contaminated?’, Science 206, 26 oktober 1979,
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EEN VEENBRAND De vereniging Milieudefensie, en dan vooral haar boegbeeld voor
de luchtkwaliteit Anne Knol, campagneleider duurzame mobiliteit Milieudefensie, laat
niet na steeds maar weer de mensen op het hart te drukken dat fijn stof de grootste
pestilentie is die mensheid ooit heeft getroffen. Maar klopt dat wel?
Nu echt aanpakken! – Aan de website van Milieudefensie ontlenen we de volgende uitspraak van Knol in reactie
op het door Milieudefensie tegen de Nederlandse staat
in september 2017 aangespannen kort geding: ‘Dit is een
regelrechte doorbraak voor gezonde lucht! We zijn blij
dat de rechter de Staat dwingt om de gezondheid van de
burgers beter te beschermen. De luchtvervuiling in Nederland moet nu echt aangepakt worden zodat minder
mensen door luchtvervuiling ziek worden of doodgaan.
Ook voor de miljoen longpatiënten in Nederland is dit
zeer hoopvol nieuws.’ Fijn stof moet de wereld uit, schijnt het adagium van deze
vereniging te zijn. Geen middel wordt onbeproefd te laten om het eigen gelijk te
halen. De uitspraak van de rechter in het kort geding was dat de Nederlandse overheid werd gemaand om binnen twee weken met een plan te komen hoe de luchtkwaliteit kan worden verbeterd. Maar er liep ook nog een bodemprocedure over
dezelfde kwestie. Op 27 december 2017 was de uitspraak. Tot grote teleurstelling
van Milieudefensie meende de rechter dat weliswaar inderdaad niet overal aan de
grenswaarden wordt voldaan, maar dat de inspanningen van de overheid om tot
oplossing van de knelpunten te komen op dit moment voldoende zijn. Ook meende
de rechter dat de knelpunten in de binnensteden onvermijdelijk zijn in verband met
de bereikbaarheid van de stad. Milieudefensie overweegt een hoger beroep.
Het gaat om grenswaarden – Nu zijn er zaken die Anne Knol en Milieudefensie
niet vertellen. Zo richt de woede van Milieudefensie zich vooral op de overschrijding
van de grenswaarden voor jaargemiddelde concentraties van fijnstof en stikstofdioxide (in jargon PM10 en NO2). Inderdaad komen op beperkte schaal nog overschrijdingen voor. En ja dat valt de overheid aan te rekenen, want de overschrijdingen
hadden al tot het verleden moeten behoren. Dus daar heeft Milieudefensie zeker
een punt. Maar wat Milieudefensie er op dit moment niet bij vertelt, is dat beneden de grenswaarden ook effecten voor de gezondheid optreden. Het ging hun
alleen om de overschrijdingen. In de berichteving op hun website maakt men zich
er echter vooral boos over dat ook bij concentraties onder de normen effecten optreden. Weliswaar terecht, maar er zijn pas in het geheel geen effecten meer als
de concentraties nul zouden zijn. Een toekomstbeeld dat weinig realistisch is om
na te streven. Niet onbelangrijk om hier nog te vermelden is dat de keuze voor een
bepaald niveau van een grenswaarde primair niet gezondheidskundig maar politiek
gedreven is.①
‘Associaties’– De effecten van (fijn) stof en stikstofdioxide zijn overigens helemaal niet zo zeker. De relatie tussen het niveau van luchtverontreiniging en de gezondheidseffecten, zoals korter leven, zijn het resultaat van modelberekeningen
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die door epidemiologen zijn uitgevoerd. Welke precies de oorzakelijke relatie is tussen bijvoorbeeld fijn stof in de lucht en effecten op de gezondheid is nog steeds
onderwerp van onderzoek. Het is daarom ten onrechte dat er voortdurend wordt
geroepen dat bijvoorbeeld fijn stof allerhande kwalen kan veroorzaken. Een mens
kan het zo gek niet verzinnen of er is wel een ziekte die (vooral) in verband met fijn
stof is gebracht: niet alleen luchtwegaandoeningen, maar ook longkanker, Alzheimer, Parkinson, hartfalen, beroertes. Onderzoekers praten meestal zorgvuldig over
‘associaties’. Zij vinden dus statistische samenhangen. Daarmee wil niet gezegd zijn
dat luchtverontreiniging niet schadelijk is, maar overdrijven is ook kunst.
Meer dan luchtverontreiniging – En tot slot, luchtverontreiniging is niet de enige en ook in de verste verten niet de belangrijkste levensverkortende omstandigheid. Iets dat zeker helpt om de somtijds verhitte discussie over de veronderstelde
luchtkwaliteit in Nederland wat in een beter perspectief te plaatsen. Zo leren we
dat de berekeningen van de epidemiologen dat fijn stof de belangrijkste milieugerelateerde oorzaak van ziektelast is (zie afbeelding onder). Maar er zijn ook nog leefstijlgerelateerde oorzaken van ziektelast en de milieufactoren nemen daarin een
bescheiden vierde plaats in. Weliswaar niet onbelangrijk, maar op andere fronten
is nog veel meer te verdienen. Zo zou totaal een kwart van de ziektelast vermeden
kunnen worden door niet te roken, gezonder te eten en meer te bewegen. Nu is
er iets dat niet uit de afbeelding blijkt. Al eerder vestigden we er de aandacht op
dat het aantal mensen dat rookt, gerelateerd is aan het opleidingsniveau. Simpel
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Totale (links) en milieugerelateerde (rechts) ziektelast in Nederland in 2010. Gezondheidseffecten in de
bevolking kunnen, behalve uitgedrukt in aantallen mensen, ook worden weergeven in de zogeheten DALY’s,
waarbij DALY staat voor Disability Adjusted Life Years. Hierin worden omvang, ernst en duur van de effecten
verdisconteerd waardoor een soort universele gezondheidsmaat ontstaat voor het totaal aan sterfte en de
ziektelast in de bevolking. Hierdoor wordt het mogelijk de gezondheidseffecten van verschillende milieufactoren ook beter onderling met elkaar te vergelijken. Bron: Hänninen & Knol, 2011 en Buijsman et al., 2013.②

gezegd komt het er op neer dat lagere sociale klassen oververtegenwoordigd zijn
bij de rokers. En hetzelfde geldt voor slechte eetgewoontes en te weinig beweging.
Dit alles vertaalt zich niet alleen in de ziekelast maar ook in de levensverwachting.
Mensen met het laagste opleidingsniveau leven gemiddeld zo'n vijf jaar korter in
vergelijking met mensen met het hoogste opleidingsniveau. Nu mag men sociale
klasse natuurlijk niet een op een koppelen aan opleidingsniveau, maar het valt toch
wel te verdedigen dat er sprake is van meer dan enige samenhang. Om de ellende
nog groter te maken zijn er mensen die beweren dat het ook niet anders kan, omdat het een kwestie van geld is. Wie niet zo veel geld heeft, vervalt bijvoorbeeld
al snel in slechte eetpatronen. Een drogreden, want er is al lang aangetoond dat
gezond eten weinig met geld te maken heeft. Het is bovenal gedrag en gedrag kan
worden veranderd. Boekdelen spreekt in dit opzicht het geval van de verstokte
rookster die met roken was gestopt en beweerde dat ze nu honderden euro's meer
per maand had te besteden. En dat terwijl bovendien voorheen de keus vaak was:
sigaretten of eten, waarbij sigaretten de voorkeur kregen. We zijn de eersten om
toe te geven dat dit alles niet op terrein van de vereniging Milieudefensie ligt. Maar
het geeft wel aan de eenzijdige aandacht van Milieudefensie voor de in haar ogen
slechte luchtkwaliteit ook (en misschien zelfs beter) in een ander perspectief kan
worden bezien.
Nieuws! Heet van de pers! – De gemeente Eindhoven heeft een primeur. Men
wil luchtzuiveringssystemen bij parkeergarages plaatsen om zodoende de concentraties van fijn stof in de lucht te verlagen. Een en ander is gebaseerd op berekeningen met ‘luchtstromingsmodellen en computersimulaties’ door de vakgroep
Bouwfysica van de Technische Universiteit Eindhoven. Het onvermijdelijk ronkende
persbericht meldt: ‘Als in ondergrondse parkeergarages van het centrum in Eindhoven fijnstof wordt afgevangen, kan dat de concentratie van deze stofdeeltjes in de
stad op plekken tot wel vijftig procent verminderen.’ [Cursivering door de redactie]
Verderop lezen we dat hier 594 luchtzuiveringssystemen voor nodig zijn.③ Bekijken we de wetenschappelijke publicatie dan lezen we als een van de belangrijkste
bevindingen: ‘594 removal units allow reductions in local outdoor PM10 by up to
50%.’ Inderdaad, de 594 systemen maar ook met de niet onbelangrijke toevoeging
‘local’ en dat blijkt ‘close to the garages’ te zijn. Hoeveel precies is te zien op de
afbeelding.④ Dat is hooguit 300 meter en dat dan ook nog bij een onrealistisch lage
windsnelheid.
Met deze kennis gewapend bekijken we eens wat dit voor gevolgen heeft. Op
8 december kondigde de gemeente Eindhoven met trots aan dat er een proef zal
worden uitgevoerd. Niet met 594 maar met 30 luchtzuiveringsinstallaties. Wat dat
zou kunnen opleveren in termen van de verbetering van de luchtkwaliteit, is eigenlijk al bekend: weinig. Dat valt af te leiden uit de hierboven genoemde wetenschappelijke publicatie. Daarin worden namelijk de uitkomsten van berekeningen gepresenteerd met 99 installaties en dat is drie maal zo veel als men in het echt wil gaan
inzetten. Op korte afstand berekende men een reductie in de orde van 5%. Alleen
bij de muren van de parkeergarage was de reductie 10%. Men zou vooraf kunnen
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De situatie waarin de hoogste reductie van de concentratie van fijn stof wordt bereikt. Inderdaad tot een
halvering. Daarvoor zijn dan 594 luchtzuiveringsapparaten benodigd. ‘Close to the garages’ blijkt maximaal 300 meter te zijn. Let ook op de gekozen windrichting: zuidoost; een situatie die weinig voorkomt. De
berekeningen zijn uitgevoerd met een windsnelheid van 1 meter per seconde. Dat is zelfs voor een (binnen)stad erg weinig. Al bij een windsnelheid van 2 meter per seconde zullen de concentraties een factor
vijf tot 10 lager zijn en zal de afstand waarover noemenswaardige concentratiesreducties kunnen worden
bereikt navenant afnemen. Het beschouwde gebied heeft een diameter van 20 kilometer.
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bedenken dat bij slechts 30 installaties de reductie in de concentraties niet meer dan 1 tot 2% zou
kunnen zijn. Niettemin lezen we in het persbericht:
‘Wethouder Mary-Ann Schreurs is dan ook erg blij
met de proef. Volgens haar is het niet voldoende
als we alleen meten dat de luchtkwaliteit slecht is,
maar moeten we er ook echt iets aan doen.’ Mary
Ann Schreurs (zie afbeelding → ) is wethouder ‘innovatie en design, duurzaamheid en cultuur’. We
zetten het maar tussen aanhalingstekens als zijnde
een citaat, want als we liegen dan liegen we in commissie. De vraag is natuurlijk waarom de gemeente
Eindhoven hierop inzet. Voor de onderzoekers is
het leuk, want zij kunnen met metingen nu nagaan
of hun modellen het goed doen en of de bereken-

de concentraties overeenkomen met wat wordt gemeten. En de wethouder zegt
graag te willen ‘faciliteren’. Wat dat precies inhoudt, kon men ons niet vertellen.
Even rekenen – Tot slot namen we nog de moeite om even te rekenen. Er wordt
gesuggereerd dat voor de luchtzuiveringsinstallatie het apparaat Aufero van het
bedrijf ENS Technology zal worden gebruikt. Volgens opgave van de fabrikant heeft
een apparaat een energieverbruik van 440 Watt. Dat betekent op jaarbasis 3850
kWh (kiloWattuur) en dat is iets meer dan het jaarlijkse energieverbruik van een gemiddeld huishouden in Nederland. In de berekening met 594 luchtzuiveringsinstallaties wordt nog enig effect op de luchtkwaliteit bereikt, zij het op korte afstand.
Dat leidt dan tot een energieverbruik dat gelijk is aan dat van ruim 600 (gemiddelde) huishoudens. En dan kost dan bij een elektriciteitsprijs van 20 cent per kWh
(all in) bijna een half miljoen euro per jaar.
Feitelijkheden – Maakt men zich in Eindhoven terecht druk over de luchtkwaliteit? Aan wethouder Mary-Ann Schreurs wordt het volgende ontleend: ‘Volgens
haar is het niet voldoende als we alleen meten dat de luchtkwaliteit slecht is, maar
moeten we er ook echt iets aan doen.’ Dus de luchtkwaliteit is slecht, zo meent
de wethouder. Wij vroegen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM) in Bilthoven meetgegevens op over de luchtkwaliteit in Eindhoven. Het
RIVM meet op twee drukke plaatsen in Eindhoven fijn stof (PM10) en stikstofdioxide
(NO2) in de Eindhovense lucht. Fijn stof: volgens Milieudefensie zo ongeveer het
ergste dat er is. Stikstofdioxide: hiervan zegt Milieudefensie dat ‘het een belangrijke indicator voor de luchtvervuiling door verkeer is en voor de sterfte en ziekte,
die daardoor optreedt’. Wat het RIVM de afgelopen jaren heeft gemeten, zien we
in de afbeeldingen. Voor fijn stof zijn de concentraties in 15 jaar tijd met maar liefst
50% gedaald. Voor stikstofdioxide is de daling minder spectaculair maar altijd nog in
de orde van 25 tot 35%. We kunnen dus met recht spreken van een aanzienlijke verbetering van de luchtkwaliteit. Of er nu sprake is van goede of slechte luchtkwaliteit
is een kwestie van tekstexegese.

Jaargemiddelde concentraties van stikstofdioxide (NO2, links) en fijn stof (PM10, rechts) voor twee meetpunten op drukke plaatsen in Eindhoven. De metingen van fijn stof op meetpunt 237 zijn pas in 2005
gestrat. De grenswaarde voor beide stoffen ligt bij 40 µg/m³. Gegevens afkomstig van het RIVM.
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Metingen in steden
Het RIVM is niet de enige instantie die metingen van luchtverontreiniging doet. Verder zijn er de DCMR Milieudienst Rijnmond, de GGD Amsterdam, de provincie Limburg en de Omgevingsdienst Regio Arnhem die metingen verrichten. Samen
voeren ze op 28 punten metingen uit in straten met verkeer
(zie rechts: een meetstation in Den Haag). Daarnaast zijn er 27
meetpunten in steden die meer op afstand van drukke straten
liggen. De 10 meetpunten in industriegebieden en de 20 meetpunten buitensteden zijn in deze beschouwing niet van belang.
Op al deze meetpunten worden continu de belangrijkste luchtverontreinigende stoffen gemeten. Actuele uurgemiddelde concentraties worden gepresenteerd op www.luchtmeetnet.nl.
Bron: www.lml.rivm.nl
Passieve monsternemers
Als geen data met een hoge tijdsresolutie nodig zijn, vormen passieve
monsternemers een eenvoudig maar kwalitatief prima alternatief. Een
dergelijke monsternemer bestaat uit een klein (ordegrootte centimeters) glazen, afgesloten buisje. Aan een kant zit een membraan waar
gassen doorheen kunnen. In het buisje zit een stof die het gas van
interesse bindt. Na afloop van de monsterneming moet de inhoud
in een laboratorium worden geanalyseerd. Op de foto een passieve
monsternemer langs een snelweg.
Bron: RIVM.
Nationaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit
Aan het eind van het vorige decennium van deze eeuw werd duidelijk dat in Nederland
niet op tijd zou kunnen worden voldaan aan de eisen van de Europese luchtkwaliteitsregelgeving voor fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2). Daarmee riskeerde de Nederlandse overheid juridische procedures bij het Europese Hof van Justitie. Daarop heeft
de toenmalige minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Cramer, een plan, het Nationaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit (NSL), opgesteld waarin werd aangegeven met welke maatregelen en op welke termijn Nederland
wel zou kunnen voldoen aan de regelgeving. Dit plan is geaccepteerd door de Europese Commissie waarna Nederland tot 2011 voor fijn stof en tot 2015 voor stikstofdioxide uitstel kreeg om te voldoen aan de grenswaarden, de zogeheten derogatie. Het
plan liep tot in 2014 maar is daarna twee maal verlengd, tot het moment dat de Omgevingswet in werking treedt (1 januari 2019). Een belangrijk onderdeel van de NSL is de
monitoringstool NSL. Hiermee wordt onder andere nagegaan of de luchtkwaliteit zich
ontwikkeld op de manier zoals was beoogd. Het is daarmee dus ook een instrument
waarmee de effectiviteit van maatregelen kan worden beoordeeld. Over de kosten van
deze zwaar opgetuigde machinerie kon de overheid bij navraag geen opgave doen.
Bron: Infomil.

24

Feitelijkheden (bis) – Nu kan men beweren dat die metingen op twee punten
natuurlijk niet zo veel zeggen over de luchtkwaliteit in een gehele stad. Op andere
plaatsen kan het erger of juist minder erg zijn en daar weten we dan niets van.
Dit argument, althans alleen het eerste deel ervan, heeft Milieudefensie ertoe
aangezet om zelf te gaan meten. De vereniging roept mensen op om – met eenvoudige apparatuur – stikstofdioxide te meten. Eenvoudig hoeft in dit geval niet
slecht te zijn. Er kunnen met zogeheten passieve monsternemers kwalitatief goede metingen worden gedaan (zie uitleg op de linkerpagina). Het enige verschil is
dat de professionele metingen uurgemiddelde concentraties opleveren en de passieve monsternemers een week- of een maandgemiddelde. Voor wie echter alleen
geïnteresseerd is in bijvoorbeeld een jaargemiddelde is dat geen probleem. En zo
gingen in 2015 vrijwilligers op 58 punten in de steden aan de slag. Daarbij werden
op elf meetpunten (= ~20% van het totaal) overschrijding van de grenswaarde voor
het jaargemiddelde (40 µg/m³) vastgesteld. Ter vergelijking: in de luchtmeetnetten
werd in 2015 op ca. 30% van de stations de grenswaarde overschreden. Wat leren
we nu hiervan? Eigenlijk niet veel. We weten immers nog steeds alleen maar iets
over de punten in steden waar is gemeten en niets over de punten waar niet is
gemeten. Deze simpele vaststelling heeft al in de tweede helft van de jaren tachtig
tot een nieuwe gedachte geleid: met metingen alleen kan geen volledig beeld van
de luchtkwaliteit in steden worden verkregen.
Daarom is destijds besloten om de luchtkwaliteit in de straten in steden modelmatig vast te stellen. Dit is geëvolueerd tot het Nationaal Samenwerkingsverband
Luchtkwaliteit waarin langs drukke wegen op gemiddeld 100 meter afstand van
elkaar zogeheten rekenpunten liggen. Dit zijn punten waar de luchtkwaliteit wordt
berekend. En zo werd berekend dat in 2015 langs ca. 10 kilometer, waarvan bijna
9 kilometer in steden, de jaargemiddelde concentratie van stikstofdioxide boven
de grenswaarde lag.⑤ De verwachting is dat dit in 2020 zal zijn teruggebracht tot

Een deel van het centrum van Eindhoven
met daarop aangegeven de rekenpunten
in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit en de op die punten
voor 2015 berekende jaargemiddelde
concentratie van stikstofdioxide.
Rood: een concentratie boven de grenswaarde van 40 µg/m³; grijs: een concentratie onder de grenswaarde. Hoe lichter,
hoe lager de concentratie.
De rekenpunten liggen gemiddeld op een
afstand van 100 meter van elkaar. Soms
draagt de afstand echter slechts tientallen
of zelfs maar tien meter.⑥
Bron: http://nsl-monitoring.nl/viewer/.
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minder dan een kilometer. Op een totale lengte van het wegennet in Nederland
van 140.000 kilometer is dat natuurlijk een schijntje. Niettemin: het mag niet, want
daarvoor is het immers een grenswaarde. Bovendien is de grenswaarde geen schakelaar: boven de grenswaarden effecten en daaronder niet. Ook beneden de grenswaarde treden effecten op en daar heeft Milieudefensie helemaal gelijk in. Maar de
vraag is of voortdurend eisen dat de concentraties omlaag moeten, zinvol is. Bekijk
opnieuw de afbeelding op pagina 20 en we kunnen ons afvragen of meer aandacht
voor andere omstandigheden die de gezondheid kunnen verbeteren, niet zinvoller
is. Milieudefensie zegt: ‘En dat terwijl we zo hard werken om onze gezondheid op
peil te houden. We sporten, we stoppen met roken, we bewegen en we proberen
genoeg vitaminen binnen te krijgen. Gezondheid is een van de belangrijkste dingen
in het leven en daar werken we hard aan.’⑦ Wie om zich heen kijkt, weet dat de
werkelijkheid er minder rooskleurig uitziet.
Wie niet weet – Nederland heeft een lange traditie als het om luchtverontreiniging gaat. Weliswaar niet zo ernstig als vroeger in bijvoorbeeld de oude, Engelse industriesteden, Londen of het Ruhrgebied, maar helemaal onopgemerkt is het toch
ook ten onzent niet gegaan. Vooral in de (vroegere) industriegebieden als Twente,
de Mijnstreek, het Noordzeekanaalgebied, maar vooral bij Rotterdam, later het Rijnmondgebied was het in de jaren vijftig en zestig vaak ongezond toeven. Er werd wel
geklaagd, maar blijkbaar hoorde luchtverontreiniging er een beetje bij. Overigens
net zoals roken. Pas eind jaren zestig kwamen protesten tegen de toch wel forse
milieuverontreiniging op gang. Nu, zo’n vijftig jaar later, mag het resultaat er zijn.
Het deed de wetenschapsjournalist van Elsevier, Simon Rozendaal, in zijn boek Alles
wordt beter! verzuchten dat de lucht in Nederland sinds 1900 nog nooit zo schoon
was geweest. Zou kunnen of misschien niet, want zo lang terug in de tijd werd er
niet gemeten. Maar we weten er wel iets van. Zo staan er in het Compendium voor
de Leefomgeving alleraardigste plaatjes die de ontwikkeling van de stof-, zwaveldioxide- respectievelijk stikstofdioxideconcentraties in lucht sinds het begin van de
jaren zeventig tonen. Maar misschien wilde Milieudefensie dit alles niet weten.
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Concentrataties van stikstofdioxide sinds 1978 (links) en van stof sinds 1972 (rechts). Stof is niet hetzelfde als fijn
stof, maar we mogen met een factor van 0,7-0,9 het een in het ander omzetten. Er is sprake van een behoorlijke
(stikstofdioxide) of forse (stof) verbetering van de luchtkwaliteit. Bron: Compendium voor de Leefomgeving.⑧

Nieuws! Nog heter – Dit nummer van Vi was al gereed en toen was er nog het
laatste nieuws. Op 23 januari kwam een rapport van de Gezondheidsraad uit: Gezondheidswinst door schonere lucht.⑧ Dat konden we, in het licht van het voorgaande, natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Men zou ons anders kunnen
verdenken van selectieve berichtgeving. Het meest schokkende uit het rapport
is de volgende aanbeveling: ‘De commissie adviseert daarbij concentraties na te
streven die lager zijn dan de gezondheidskundige advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Ook bij concentraties onder de WHO-advieswaarden
zijn nadelige effecten op de gezondheid te verwachten.’⑨ Hier kan Milieudefensie
nog een puntje aan zuigen, want zo krachtig heeft zelfs deze organisatie zich nog
nooit uitgesproken. Toch bevat het rapport verder niets nieuws anders dan dat we
hiervoor in het artikel al hebben genoemd. Zo wordt ook nu weer vastgesteld dat:
‘Na roken (13%) behoort luchtverontreiniging daarmee tot één van de belangrijkste
risicofactoren, in dezelfde orde van grootte als overgewicht (5%) en weinig lichamelijke activiteit (3-4%)’. Alleen overgewicht is in belang bijna gehalveerd. En verder:
‘De commissie pleit voor het verder terugdringen van de concentraties fijnstof en
stikstofdioxide afkomstig van wegverkeer, en van de uitstoot van ammoniak vanuit de veehouderij.’ Dat laatste zou eens tijd worden, want de agrarische sector
heeft nog heel wat meer op zijn geweten dan de bijdrage aan het fijn stof in de
lucht.⑩ Dat men de uitstoot van stikstofdioxide ook zo drastisch wil beperken,
blijft vreemd. De WHO wil er namelijk niet aan, omdat het nog altijd niet duidelijk is
of gezondheidseffecten door stikstofdioxide zelf worden veroorzaakt of door een
andere schadelijke, begeleidende component in de uitlaatgassen. En ook vreemd:
de Gezondheidsraad heeft zelf in een ander advies vastgesteld dat stikstofdioxide
bij de gebruikelijk voorkomende concentraties waarschijnlijk niet schadelijk is.⑪ En
nog vreemder: in huizen waar aardgas wordt gebruikt om te koken, zijn de concentraties van stikstofdioxide hoger dan die in de buitenlucht.
Tot slot – Kijkend naar de samenstelling van de commissie (en naar het gezelschap van geraadpleegde) deskundigen die het rapport heeft opgesteld, vrezen we
dat de hardliners in bepalende mate de toon hebben gezet. Nogmaals wij zijn geen
voorstander van luchtverontreiniging, maar er zijn andere zaken die dringender
maatschappelijk aandacht behoeven, zoals roken maar ook de verwoestende effecten van de agrarische sector. Bovendien lijkt het erop dat we hier met een voorbeeld in de categorie van de ‘schaduwloze boom’ van doen hebben. Maar daarover
een andere keer. c
❶ Het is ook nooit goed. De stijging in het voorkomen van astma bij kinderen werd
onlangs door een longarts toegeschreven aan een te schone omgeving. Hierdoor zou
het immuunsysteem niet ‘tijdig leren om te gaan met schadelijke prikkels van buitenaf’. Ze was onzorgvuldig in het taalgebruik, zo veronderstellen we. Mogelijk doelde
ze op de afwezigheid van bacteriën in de huiselijke omgeving en verwees ze met haar
opmerking niet naar de te schone buitenlucht. ❷ – E. Buijsman, F.R. Cassee, P.H. Fischer, R. Hoogerbrugge, R.J.M. Maas, E. van der Swaluw, M.C. van Zanten, J.P.J. Berk-
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hout, J. Matthijsen. W. Mol, W.L.M. Smeets en K. van Velze en K.R. Krijgsheld, ‘Dossier
“Fijn stof” ’, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2013. – O. Hänninen & A.
Knol (red.), ‘European perspectives on environmental burden of disease. Estimates
for nine stressors in six European countries’, National Institute for Health and Welfare,
2011. ❸ Waar komt dit curieuze getal vandaan? Dit bleek te maken te hebben met
het aantal potentiële opstelplaatsten voor de luchtzuiveringsapparatuur. ❹ B. Blocken, R. Vervoort & T. van Hooff, ‘Reduction of outdoor particulate matter concentrations by local removal in semi-enclosed parking garages: A preliminary case study for
Eindhoven city center’, in: Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics
159, 80-98, 2016. ❺ Overschrijdingen in 2015. Amsterdam: Amsteldijk, Prins Hendrikkade, Weesperstraat, Stadhouderskade; Rotterdam: Coolsingel; Den Haag: Raamweg;
Utrecht: Graadt van Roggenweg, Waterlinieweg; Eindhoven: Emmasingel, Vestdijk,
Mauritsstraat. Het gaat niet om de gehele straat, maar beperkte delen ervan. ❻ We
wilden graag weten wat deze fors opgetuigde ‘kerstboom’ kost. Daarvoor gaat men
naar de website ‘Informatie overheid’. Wij stelden onze vraag en wisten natuurlijk
vooraf al dat zo'n specifieke vraag aldaar niet kan worden beantwoord. Een ontvangstbevestiging en de mededeling ‘binnen twee werkdagen een reactie'. Inderdaad, waarbij het bleek dat onze vraag was doorverwezen naar het Ministerie van Infrastructuur
en Milieu. Daarvan ontvingen we een ontvangstbevestiging en de mededeling ‘Binnen
4 weken na ontvangst van deze e-mail krijgt u van ons een reactie’. Maar zie! Binnen
een werkdag antwoord. En zo weten we dat de beheerskosten van het NSL-instrumentarium ruim 350.000 euro per jaar bedragen. Wat de ontwikkel- en optuigkosten
ooit zijn geweest, kon men ons helaas niet vertellen. Een zeer grove benadering is dat
de onderhoudskosten een tiende tot een twintigste deel bedragen van de ontwikkelkosten. De ontwikkeling en implementatie zouden dan tussen de 3 en 7 miljoen euro
gekost kunnen hebben. Het is in ieder geval niet meer dan 18 miljoen, zijnde het bedrag
dat een rapport van de Rekenkamer [zie bij ‘Literatuur’] noemt onder het hoofd ‘Innovatie en onderzoek’. ❼ Zie Knol (2016), p. 4. ❽ Zie www.clo.nl en dan bij de indicatoren 0213 (stikstofdioxide) en 0243 (fijn stof). ❽ Gezondheidsraad, ‘Gezondheidswinst
door schonere lucht’, Rapport 2018/11, Den Haag 2018. ❾ Voor de duidelijkheid een
overzicht van waar het over gaat. Huidige grenswaarden van de Europese Unie: fijn
stof (PM10) 40 µg/m³ als jaargemiddelde; fijnere fractie van fijn stof (PM2,5) 25 µg/m³
als jaargemiddelde; stiktofdioxide (NO2) 40 µg/m³ als jaargemiddelde. Zie bijvoorbeeld
bij het Compendium voor de Leefomgeving indicator 0237. Grenswaarden zoals voorgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO): fijn stof (PM10) 20 µg/m³ als
jaargemiddelde; fijnere fractie van fijn stof (PM2,5) 10 µg/m³ als jaargemiddelde; stiktofdioxide (NO2) 40 µg/m³ als jaargemiddelde. Zie voor een krachtige samenvatting WHO
(2005). We kunnen dus vaststellen dat: 1. de WHO-waarden voor stof een fractie twee
respectievelijk tweeëneenhalf lager liggen dan de EU-grenswaarden; en 2. de waarden
voor stikstofdioxide in beide gevallen gelijk zijn. En de Gezondheidsraad wil dus nog
strenger zijn. De Gezondheidsraad betrekt overigens ook ozon (O3) in zijn advies. ❿
Het ligt in het voornemen van de redactie om aan dit onderwerp in een van de volgende nummers een artikel te wijden. ⓫ Zie het advies van de Gezondheidsraad over

de invloed van stikstof op de gezondheid uit 2012.
Literatuur – A. Knol, ‘Wat ademen wij in? Resultaten meetcampagne luchtkwaliteit 2015’, Milieudefensie 2016. – M.C. van Zanten, ‘Monitoringsrapportage NSL 2016.
Stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit’, RIVM 2016. –
Algemene Rekenkamer, ‘Resultaten Verantwoordingsonderzoek 2016 Ministerie van
Infrastructuur en Milieu (XII)’. Den Haag 2017. – WHO, ‘WHO Air quality guidelines for
particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide. Global update 2005,
summary of risk assessment’. Genève 2005.

Ee
KWALiTEiT [1] Het is merkwaardig gesteld met kwaliteit. Iedereen heeft het erover,
maar weet diezelfde iedereen wel waar het over gaat? Men spreekt van hoge of grote
kwaliteit en (dus?) ook van lage, geringe of slechte kwaliteit, maar waar berust dat
eigenlijk op? Waar wordt die kwaliteit dan in uitgedrukt? Of welke zijn de criteria om
de mate van kwaliteit te benoemen? Een eerste verkenning van een ongrijpbaar fenomeen.
Een ongrijpbaar fenomeen – Kwaliteit is het gesprek van de dag. Bijvoorbeeld: is
iemand ziek dan valt tegenwoordig al gauw het begrip ‘kwaliteit van leven’. Ter verduidelijk horen we hierbij dan termen als welbevinden, kunnen doen wat je wilt, genieten van de kleinkinderen, klussen, vogels kijken, (kunst)schilderen, tuinieren of
noem maar op. Opvallend hierbij is dat mensen die gezond van lijf en leden zijn, zich
niet kunnen voorstellen dat iemand die dat niet of niet meer is, nog zin in het leven
heeft. Komen dezelfde mensen door een ongelukkig voorval van de ene in de andere categorie terecht dan kan men beluisteren dat het met de kwaliteit van leven eigenlijk best wel meevalt. Wat is er met de kwaliteit gebeurd? Of bijvoorbeeld: luchtkwaliteit, zoals in het artikel hiervoor. Sommigen menen dat deze slecht is; anderen
vinden het goed, hoewel men over hetzelfde praat. Het Nederlands Normalisatie
Instituut spreekt bij kwaliteit ‘van het geheel van kenmerken van een entiteit dat
betrekking heeft op het vermogen van die entiteit om kenbaar gemaakte en vanzelfsprekende behoeften te bevredigen.’ Dat schiet niet echt op. Soms dring zich
wel eens het vermoeden op dat er vagelijk sprake is van een relatie tussen kwaliteit
en prijs van een object, althans er zijn aanhangers van die gedachte. Toch wordt
niet alles wat duur is als vanzelfsprekend van hoge kwaliteit beschouwd. Laten we
een horloge als voorbeeld nemen. Een klein kind, van zeg drie jaar, is tevreden met
een plastic horloge in mooie kleuren waarvan je zelf de wijzers kan verdraaien maar
dat maar twee keer per dag de juiste tijd aanwijst. De vader daarentegen geeft de
voorkeur aan een dure Rolex©, waarvan hij de helft van de functies niet begrijpt.
Beiden hebben echter een horloge dat voor elk van hen voldoende kwaliteit heeft
of waarvan ze misschien zelfs wel vinden dat het van goede kwaliteit is. Duidt dit
nog op een andere variabele waarmee kwaliteit kan worden begrepen? [Wordt in
een later nummer vervolgd. Voor fijn stof moet alles wijken, ook bij ons.] [c]
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Vakantie
Geachte redactie,
Leerlingen van de basisschool hebben veelvuldig vakantie. Het zij ze gegund, want er
moet ook tijd zijn voor ontspanning, spelen
en anderszins kennismaking met het leven.
In die zin is vakantie functioneel. Hetzelfde
kan nog beweerd worden voor leerlingen van
het voortgezet onderwijs. In hoeverre het ook
nog voor studenten moet gelden, laat ik maar
in het midden. Wat ik onder uw aandacht wil
brengen, zijn de schoolachtige vakanties van
andere bevolkingsgroepen. Ik doel hier niet
op ouders die noodgedwongen op vakantie
moeten in de periode(s) dat hun kinderen
vakantie van school hebben. Nee, ik doel op
beroepsgroepen als televisiepresentatoren.
Waarom staken programma's als De Wereld
Draait Door of Wakker Nederland (voorbeelden willekeurig gekozen) hun uitzendingen als
er schoolvakanties zijn? Welke is de afhankelijkheidsrelatie tussen deze programma's en
schoolvakanties? Overigens zijn ook politici
vaak afwezig, maar dan heet het reces. Wat
doen die politici dan in die tijd? Ministers gaan
toch ook niet met reces?
Naam en adres bij de redactie bekend
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Redactiereactie. Een interessant probleem dat
u daar opwerpt. We kunnen er echter geen
verstandig woord over zeggen. Misschien ligt
de verklaring erin dat het ‘altijd zo is geweest’.
Over de leden van de Tweede Kamer zegt
de website van de Tweede Kamer: ‘Tijdens
de recesperiodes kunnen Kamerleden de
volgende vergaderperiodes voorbereiden en
allerlei stukken en dossiers bestuderen. Ook
gaan zij in die perioden vaak op werkbezoek
en het land in om hun achterban te spreken.’
Wel, daar hebben ze dan heel wat tijd voor
want vanaf eind 2017 en tot begin 2019 zijn

de recesperiodes: 22 december 2017 t/m 15 januari 2018
(Kerstreces 2017), 23 februari
t/m 5 maart (Krokusreces), 27
april t/m 14 mei (Meireces), 27
april (Koningsdag), 10 mei (Hemelvaartsdag), 21 mei (Tweede
Pinksterdag) 6 juli t/m 3 september (Zomerreces), 19 oktober
t/m 29 oktober (Herfstreces) en 21 december
2018 t/m 14 januari 2019 (Kerstreces). Dat een
en ander (ruim) samenvalt met de schoolvakanties is blijkbaar een toevalligheid.
Reizigers
Geachte redactie,
Ik meen een voortschrijdend inzicht ontdekt
te hebben waarover ik u graag informeer. Het
gaat om de nieuwe manier waarop de Nederlandse Spoorwegen haar reizigers aanspreekt,
namelijk met het genderneutraal veronderstelde ‘Reizigers’ in plaats van met ‘Dames en Heren’. Nu wil ik niet de flauwe opmerking maken
dat reiziger een mannelijk woord is, want dat
is mijns inziens niet de kern van de discussie.
Wat mij intrigeert is waarom een bedrijf als de
NS meent een soort voortrekkersrol meent te
moeten vervullen; men zou kunnen zeggen
dat de NS een voortschrijdend inzicht heeft
ondergaan. Toch vind ik dat vreemd. De NS is
tenslotte gewoon een vervoersbedrijf en geen
belangengroepering. Ik wil niet ontkennen dat
het gebaar van de NS sympathiek oogt, maar
de logica ontgaat me. Misschien kan Vi er zijn
licht eens over laten schijnen.
Naam en adres bij de redactie bekend
Redactiereactie. Het is ons natuurlijk ook opgevallen. De voorman van de NS, Van Boxtel,
verklaarde desgevraagd: ‘[...] tegelijkertijd is
het toch ook heel logisch om onze reizigers aan
te spreken met wat ze voor ons zijn? Namelijk
beste reizigers. Onze mensen op de trein wil-
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len graag dat iedereen zich welkom voelt.’ Niet
bepaald een sterke redenering. Bij het laatste
vraagt men zich af: ‘En vroeger dan? Was men
dan niet welkom? Of waren bepaalde groepen
(langharigen? horrelvoeten?) niet welkom?’ en
bij het eerste kan men als kanttekening maken dat het dan wel erg ingewikkeld dreigt te
worden. Van Boxtel verbindt met de nieuwe
naamgeving namelijk de activiteit en de mens
met elkaar. Dus wie straks bij de bakker komt,
wordt misschien wel aangesproken met ‘goedemorgen broodkoper’, ‘hallo consument’ of
‘gegroet inkomstenbron’, al naar gelang humeur en behoefte van de bakker. Het ware
beter geweest als de NS als ze dan zo nodig
iets anders willen, had gekozen voor iets als
‘Beste mensen'.
Niettemin tasten we nog steeds in het duister
over het waarom. Te meer omdat een woordvoerder van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf
in Amsterdam, dat dezelfde maatregel doorvoerde als de NS, verklaarde: ‘Dat we nu beste
reizigers gebruiken heeft niets met genderneutraliteit te maken. We vinden dit gewoon een
logischer boodschap.’ Logischer? Want? Bij de
vervoersbedrijven in Rotterdam en Den Haag
bestaan dan weer geen plannen om tot een
wijziging van het omroepbeleid over te gaan.
Het enige logische dat we uit deze uiteenlopende handelswijzen zouden kunnen opmaken is dat sommigen mogelijk bang (NS, GVB)
zijn en anderen niet. Maar laten we, nu we
toch bezig zijn, de gelegenheid benutten om
nog dieper op de kwestie van de genderneutrale aanspreekvorm in te gaan. Wat zich hier
voordoet, is dat via de taal wordt geprobeerd
iets te regelen wat eigenlijk op een andere manier geregeld moet worden. Waar het om gaat
is dat er een groep van toenemende grootte is
die zich én bijzonder voelt én graag als uniek
wil worden gezien (én misschien weinig kan
hebben?).
Biologisch gezien zijn er mannen, vrouwen,

intersexuelen (vroeger hermafrodieten) en
allerhande varianten van het laatste. Hoe iemand zich gedraagt en welke zijn sexuele
voorkeuren zijn, is een andere niet-biologische
kwestie. Dus de beschrijving van iemand uit
de groep LGBTQAP (Lesbian, Gay, Bisexual,
Transgender, Queer, Asexual, Pansexual) is
gebaseerd op gedragseigenschappen en niet
op biologische eigenschappen. Zo zijn er ook
mensen die menen dat ze Napoleon of Jezus
zijn. Kan zijn maar biologisch gezien zijn ze het
niet, ze voelen en gedragen zich zo. De essentie van de gehele discussie ligt naar onze
mening bij de fenomenen acceptatie, gelijke
rechten en antidiscriminatie. Zo lang mensen
niet accepteren dat je ook anders kunt zijn,
zullen er problemen blijven bestaan en zal er
discriminatie zijn. Dát is de kern van het probleem. Daar helpt genderneutraal taalgebruik
echt niet tegen.
Zwartwit
Beste redactie,
Ik lees uw blad al vele jaren; meestal met plezier. Af en toe gaat u echter toch wel in de fout.
Ik betrap u dan op wel erg zwartwitdenken,
alsof er iets mis zou zijn met grijstinten. U zou,
misschien zelfs wel meer dan anderen, daarop
bedacht moeten zijn. Zo sprak u in zwartwit
over klavecimbelmuziek als het er om gaat op
welk instrument deze muziek uit te voeren. Ik
wil daarbij graag u aandacht vestigen op de
grote Bach. Zijn klavecimbelmuziek, en dan
vooral het klavecimbelsolowerk, leent zich ook
uitstekend voor onze moderne piano. Zeker,
het klinkt anders op een piano, maar het is
even goed van een bijzondere schoonheid.
Naam en adres bij de redactie bekend
Redactiereactie. Wij kunnen de brievenschrijver alleen maar gelijk geven. Zou het komen
door het genie van Bach?
֍
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De redactie van Vi is in sommige opzichten eenkennig.
Zo is ‘Doctor Solar, the Man of the Atom’, een van de weinige stripfiguren die de redactie kan bekoren.
Solar tart namelijk alle natuurwetten en is daardoor tot bovenmenselijke inspanningen in staat.
Was Solar er maar om te helpen bij het oplossen bij het probleem van ... de verpakking van medicijnen.
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Wat is het probleem? De meeste medicijnen worden in doordrukstrips aangeboden. Bekijken
we verschillende medicijnen dan kunnen we een merkwaardige ontdekking doen. De aantallen
pillen per doordrukstrip kunnen per medicijn verschillen. We noemen geen namen, want daar
gaat het niet om. Voorbeelden zijn medicijn 1: 4 strips met elk 14 pillen; medicijn 2: 2 strips met
elk 15 pillen; medicijn 3: 3 strips met elk 10 pillen; en medicijn 4: 6 strips met elk 7 pillen.
Bij medicijn 1 kunnen we bedenken dat er mogelijk twee pillen per dag nodig zijn. Dan zijn de
56 precies genoeg voor vier weken. Er kan echter verwarring ontstaan als de arts niet in weken
maar in maanden denkt. De arts rekent dan met 30 dagen, dat is immers ongeveer een maand.
Dan twee pillen per dag en het totaal komt uit op 60 en niet op 56. Dus moet er uit een andere
verpakking bijgeplust worden. Dan medicijn 2; hiervan komt het totaal netjes uit op 30. Dat is dan
weer handig voor de in maanden denkende arts. Maar waarom dan per 15 verpakt? En eigenlijk
geldt dat ook voor medicijn 3. 30 stuks maar hier per 10? Waarom? Toch loopt ook hier niet alles
vlekkeloos, want elke maand is nu eenmaal niet 30 dagen. Dus in maanden met 31 dagen komen
we een pil te kort. Er zijn 7 maanden met 31 dagen, dus een tekort van zeven. Februari met 28
dagen brengt het tekort op vijf. Ook als we met 12 maanden van 30 dagen rekenen komen we op
365 dagen en dus een tekort van vijf. Chronische medicijngebruikers moet dit bekend in de oren
klinken. Medicijn 4 is ook een vreemd, afwijkend geval. Dit medicijn is voor kortdurend gebruik in
een zogeheten kuur van een week. Het voorschrift is zes pillen per dag (overigens: waarom niet
drie in een dubbele dosering?) Maar waarom dan verpakt in strips van zeven stuks?
Er zijn apotheken die deels een oplossing menen te hebben gevonden voor al dit pillengereken. Zo voorzien zij chronische gebruikers niet per maand (bijvoorbeeld altijd op dezelfde datum)
maar per vier weken van de noodzakelijke medicatie. Er passen, mits het geen schrikkeljaar
is, precies dertien periodes van vier weken in een jaar. Toch zijn de problemen daarmee niet
opgelost. Wanneer medicatie in verpakkingen van 30 (60, 90) wordt aangeboden dan krijgt de
pillenslikker elke periode van vier weken twee pillen te veel. Over een heel jaar is dat dan 13 x 2 =
26 pillen; bijna een volledige verpakking dus! Dus ook weer niet goed. Wij hebben hier ook even
geen oplossing voor. Zo blijft het tobben. Eén van de vele raadsels in het leven van de mens. ֍

