
Koude fusie. De onderzoeksgroep van Jan Engberts uit Gronin- 
gen heeft ontdekt dat de dri jvende kracht achter membraanfusie 
entropie is en geen enthalpie. De groep maakt blaasjes (vesi- 
cles) van di-n-aodecyloxyproly-beta-nitrostyrylfosfaat. Dit mole- 
cuul heeft een polaire kop en twee apolaire staarten. De vesicles 
zijn modelsystemen voor celmembranen. Uit microcalometri- 
scne metingen blijkt dat fusie endotherm is, maar dat er nauwe- 
li jks sprake is van een enthalpieverandering. Door het minimale 
warmte-effect spreekt Engberts over 'koude fusie'. De vesicles 
smelten waarscnijnlijk samen doordat de entropie grater wordt; 
blijkbaar hebben de moleculen in een groot membraan meer 
bewegingsruimte. (Journal of Physical Chemistry, in press) 

Hawaii. Loihi is een onderzeese vulkaan ten zuiden van 
Hawaii, die deel uitmaakt van een reeks vulkanen die verant- 
woordelijkzijnvoorhetontstaanvandeeilandenvan Hawaii. In 
1996 vertoonde Loihi de grootste seismische activiteit die ooit is 

registreerd. Amerikaanse geochemici hebben het water rand 
vulkaan onderzocht op de verhouding COo^He. Beide gas- 

sen komen vrii uit het magma van de vulkaan. Het blijkt dat de 
C02/

3He-vernouding sinds 1996 Sterken systematisch verän- 
dert. Dit duidt er op dat de chemische samenstelling van het 
magma ook aan sterke veranderingen onderhevig is. 
(Nature vol 396 (26/11 /98) pg 359-362) 

Aërosolen. Aerosolen uit het bovenste deel van de troposfeer 
bevatten meer organisch materiaal dan sulfaat. Dit is van 
belang omdat deeltjes in aërosolen optreden als kern in wolk- 
vorming. Satellielmetingen die er van uitgaan dat deze aëroso- 
len bestaan uit zwavelzuur en ammoniumsulfaat kunnen 
verkeerde voorspellingen over het weer geven. Amerikaanse 
wetenschappers hebben aërosolen onderzocht die voorkomen 
op een hoogte van vi jf tot negentien kilometer. Aërosolen in de 
troposfeer vertonen een grate variatie in chemische samenstel- 
ling. Die in de stratosfeer oestaan vooral uit zwavelzuur en 
water, maar bevatten ook restanten van meteorieten. 
(Science vol 282 (27/11 /98) pg 1664-1669) Han Vermaat 
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Hydrofiele kunststof verhelpt 

ondoorzichtig probleem 

Een hulpstuk dat er 
voorzorgt datjemo- 
torhelmvizier nooit 

meer beslaat. Met die vondst 
behaalde Derek Arnold vori- 
ge week de prijs voor de bes- 
te uitvinding van het jaar, uit- 

geloofd door ID-NL, Innova- 
tiecentrum voor Uitvindin- 
gen (Rotterdam). 

Arnold, importeur van 
motorhelmen, verkoopt al 
meer dan een jaar de door 
hem zelfontwikkelde kant- 

Amsterdam Summercourses 

University of Amsterdam 

high-performance courses in analytical chemistry 

Statistiek 

voor de Chemische Praktijk 

24-31 maart 1999 

Een compacte 6-daagse cursus (wo-vr en ma-wo), bij 
uitstek geschikt om de noodzakelijke kennis van veel 
gebruikte statistische technieken op te doen of op te 
frissen. Op HBO/acad. niveau. Van eenvoudige uitbijter- 
toetsen tot ANOVA; volgens NEN en ISO-normen. Veel 
aandacht voor het (zelf) toepassen in de praktijk van het 
chemisch laboratorium m.b.v. spreadsheets en regressie- 
software. 

* Docent: dr.W.Th.Kok. 
* In het Nederlands gegeven. 
* Incl. regressie-software voor calibratielijnen. 
* Cursusgeld: fl. 2700,-. 

HPLC 

12 - 16 July 1999 

An intensive 5-day course given by an international team 
of independent experts. Learn about the principles and 
applications of HPLC. Get experience in optimisation and 
troubleshooting during workshops and practical sessions. 
See and use the latest instruments of all major suppliers. 
Compose your individual program according to your main 
interests. 

* Lecturers: prof .dr. U.A.Th.Brinkman, dr. A.P.Bruins, 
dr. G.B.Cox (Fr), dr. R.Eksteen (USA), dr. W.Th.Kok, 
dr. J.C.Kraak, prof .dr. H.Poppe, prof.dr. P.Sandra (B), 
prof .dr. P.Schoenmakers, dr. C.F.Simpson (UK). 

* Course language: English. 
* Course fee: fl. 2600,-. 

Informatie 

Nadere informatie over het programma en registratie is 
aan te vragen bij: 

W.Th.Kok 
Laboratorium voor Analytische Scheikunde 

Universiteit van Amsterdam 
Nieuwe Achtergracht 166 

1018 WV Amsterdam 

fax: 020 - 525 6638 
email: wkok@its.chem.uva.nl 

http://its.chem.uva.nl/anal.htm 

en-klare condensvrij e helm- 
viziers. Ze bestaan uit een 
‘normale’ krasvrije kunststof 
met een daar op vastgezet 
binnenvizier, gemaakt van 
een -krasgevoeliger- kunst- 
stof die niet kan beslaan. 
Arnold: “Daar is op zieh veel 
belangstelling voor, ook van 
de kant van de politie, brand- 
weer en het leger. Maar niet 
iedere motorrijder wil ruim 
honderd gulden betalen om 
van een net aangeschafte 
helm het vizier te vervangen. 
Daarom heb ik de ‘Pinlock’ 
ontwikkeld, die je kunt aan- 
brengen tegen een bestaand 
vizier.” 

Sinds vier maanden levert 
Dereks Visors B V (Emmel- 
oord) spéciale snij- en boor- 
sjablonen aan motorhelm- 
dealers, waarmee ze voor on- 
geveer '50 gulden een niet- 
condenserende kunststof 
kunnen bevestigen op de vi- 
ziers van hun klanten. ID-NL 
vond het product ‘een lovens- 
waardige combinatie van vei- 
ligheid, simpelheid en betaal- 
baarheid’ en verleende Ar- 
nold de ID-NL Jaarprijs 1998 

wat -naast pubiciteit- neer- 
komt op 15.000 gulden. 

Duurzaam 
Een vizier (of een brillenglas) 
blijft helder als de druppeltjes 
die ontstaan door condense- 
rende waterdamp uit de 
(adem)lucht meteen ver- 
vloeien tot een waterfilm. 
Van oudsher (met name in 
gasmaskers) werd daarvoor 
zeep gebruikt, maar die 
spoelt te snel weg. Een bete- 
re oplossing vormen hydro- 
fiele wassen, die veel langer 
blijven zitten. Prof, dr.ir. Abe 
Posthuma de Boer (TU Delft, 
vakgroep Technologie van 
Macromoleculaire stoffen) 
heeft er goede ervaringen 
mee: “Ik heb al vijftien jaar 
een heel klein potje, dat ik 
eens bij een opticien heb ge- 
kocht. Dat gebruik ik altijd in 
mijn skibril; werkt fantas- 
tisch.” 

Een duurzamere oplossing 
voor het condensatiepro- 
bleem is een vizier gemaakt 
uit een hydrofiele kunststof. 
Probleem daarbij zijn de on- 
langs aangescherpte Europe- 
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Willem (‘Pirn’) van Gool 
studeerde scheikunde 

aan de Universiteit van Am- 
sterdam en zag kans de Studie 
voor een groot deel te combi- 
neren met het vervullen van 
zijn militaire dienstplicht. Na 
zijn afstuderen in de fysische 
Chemie werkte hij op het Na- 
tuurkundig Laboratorium 
van Philips in Eindhoven, het 
Materials Science Labora- 
tory van PennState Univer- 
sity en het Scientific Re- 
search Laboratory van Ford 
in Dearborn, Mi. Hij promo- 
veerde in 1961 bij prof. 
Ketelaar. 

In 1967 werd hij benoemd 
tot hoogleraar aan de Uni- 
versiteit van Utrecht. Direct 
bij zijn aantreden als hoogle- 
raar maakte hij duidelijk dat 
zijn leeropdracht (anorgani- 
sche chemie) iets anders was 
dan zijn wetenschappelijk 
werkterrein, dat hij zelf 
placht te betitelen als ‘ener- 
giewetenschap’. Van Gool 
bracht nieuwe dimensies in 
en voor Utrecht betekende 
dit grote veranderingen. 
Thermodynamica wilde hij 
vooral in praktische/techni- 
sche zin zien toegepast. Geus 
werd door hem aangetrok- 
ken voor de heterogene kata- 
lyse en Broers voor thermo- 
dynamica en elektrochemie 
van de vaste stof. De verbin- 
ding van energiewetenschap 

. Van Gool; 

•1998 

met het energiebeleid van de 
samenleving nam hij zelf 
voor zijn rekening. Ook in het 
na-kandidaatsonderwijs was 
hij vernieuwend bezig: werk- 
colleges thermo en katalyse 
werden afgewisseld met op- 
drachten die de hele stof om- 
vatten. De onderwerpen van 
de opdrachten kwamen uit 
zijn rijke industriële ervaring. 

Alhoewel hij zieh vaak in zijn 
functioneren belemmerd 
voelde door de subfaculteit 
en zijn vakgroep, zag hij toch 
kans zijn Stempel te drukken 
op belangrijke ontwikkelin- 
gen. Er is daar nu een grote 
activiteit op ‘zijn’ chemisch 
terrein: coördinatiechemie 
en homogene katalyse (Van 
Koten), thermodynamica 
(Van de Eerden, Oonk), he- 
terogene katalyse (Geus, 
Koningsberger, De Jong), 
elektrochemie van de vaste 
stof (Kelly). Op het gebied 
van het energiebeleid is er 
een grote groep ontstaan (na- 
tuurwetenschap en samenle- 
ving ; Turkenburg en Van 
Eyndhoven) en op het terrein 
van het scheikundig onder- 
wijs werd in Utrecht de eerste 
leerstoel ingesteld (Ver- 
donk). Bekende afstudeer- 
ders/promovendi van hem, 
die hoogleraar werden zijn 
W.H. Koppenol (ETH Zu- 
rich), J.H.W. de Wit (TU 

se regels. Zij schrijven voor 
nieuwe helmen krasvrije vi- 
ziers voor, en dat soort kunst- 
stoffen zijn juist extra gevoe- 
lig voor condensatie. 

Verwarring 
Over de precieze samenstel- 
ling van zijn binnenvizier laat 
Arnold zieh niet uit. “Ik heb 
die kunststof niet zelf ontwik- 
keld, ik koop het bij een fabri- 
kant die het materiaal ge- 
woon in zijn assortiment had. 
Nee, ik ga je niet verteilen wat 
het precies is, want ik heb 
geen zin om mijn concurren- 
ten wijzer te maken dan ze 
zijn.” Als ik zeg dat ik zijn pa- 
tent zal opvragen bij de 
Octrooiraad, begint hij te la- 
chen: “Volgens mij Staat het 
er niet in, dat patent gaat over 
de constructie zelf.” 

Bij wat rondvragen in het 
kunststofwereldje duikt 
meerdere malen de naam GE 
Plastics op als leverancier van 
het geheimzinnige materiaal. 
Mijn vraag leidt bij het in 
Berg op Zoom ge vestigde be- 
drijf tot verwarring en hulp- 
vaardiggezoek. Uiteindelijk 

blijkt dat GEP niet de leve- 
rancier is: “Wij hebben inder- 
daad een ‘anti-scratch/anti- 
fog’ materiaal op de markt 
gehad, een polycarbonaat 
met een coating. Maar op dit 
moment leveren we het niet 
meer. Eén van onze product - 
specialisten heeft het mate- 
riaal van dat vizier gisteren 
op de tv gezien, en hij denkt 
dat het is gebaseerd op CAB, 
cellulose acetyl butyraat.” 

“Dat zou best kunnen,” 
zegt dr.ir. Maarten Krupers, 
researchchemicus bij TNO 
Industrie. “Er zijn tal van 
‘anti fog’ additieven op de 
markt verkrijgbaar, bij voor- 
beeld esters van glycerol met 
polaire groepen, die je aan 
kunststoffen kunt toevoegen. 
Bijvoorbeeld aan EVA, ethy- 
leen vinyl acetaat copoly- 
meer. Iemand zou dat vizier- 
materiaal gewoon even moe- 
ten analyseren, dan weten we 
het zo.” • 
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"Is dit beleid, 

of is er over 

nagedacht?" 

Pim van Gool 

Delft) en M.C.E. van Dam- 
Mieras (OU Heerlen). 

Hij was voorzitter van de 
KNCV in de woelige jarenze- 
ventig en hij stuurde de 
KNCV heelhuids door de 
‘democratiseringsgolven’. 
Onder zijn voorzitterschap 
werd de KNCV-Ledenraad 
ingesteld. 

Hij is landelijk bekend ge- 
worden door zijn deelname, 
vaak als voorzitter, aan een 
groot aantal studiegroepen 
en adviesorganen over éner- 
gie, zoals de Landelijke 
Stuurgroep voor Energieon- 
derzoek en de Algemene 
Energieraad. Ook bij deze 
activiteiten toonde hij een 
brede visie en zette hij de 
koers voor nieuwe ontwikke- 
lingen. 

De laatste jaren stak hij 

veel tijd in de systematische 
overdracht van praktische 
kennis over energie en milieu 
aan de voormalige oostblok- 
landen. Hij leverde er meer- 
dere bijdragen tijdens con- 
gressen en workshops. 

We zullen ons Pim van Gool 
blijven herinneren als een bij- 
zonder mens. Hij is altijd een 
typische Amsterdammer ge- 
bleven : hartelijk, kritisch, 
nuchter en heel direct. Dat 
wordt heel goed ge'illustreerd 
door zijn hierboven geciteer- 
de vraag, na afloop van een 
lezing door een hoge functio- 
naris. Die uitspraak is dan 
ook legendarisch geworden. 
Een dergelijke directheid, 
gepaard aan een hoge intelli- 
gentie, wordt niet door ieder- 
een gewaardeerd. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat hij 
tijdens zijn loopbaan van tijd 
tot tijd in conflicten betrok- 
ken raakte. 

Met zijn gezondheidspro- 
blemen - en dat waren er veel 
tegen het eind van zijn leven 
-ging hij heel nuchter om. Hij 
kon er gewoon over spreken, 
heel analytisch en zonder 
klachten. Ook de dood is hij 
moedig tegemoetgetreden. 
Hij is met grote vasthouden- 
heid blijven doorwerken tot 
het einde. Daardoor heeft hij 
zijn boek ‘Energie en Exer- 
gie’ nog net kunnen afmaken 
en daarmee heeft hij ons een 
belangrijke erfenis nagela- 
ten. • 

Prof. dr. A.H. Verdonk, 
prof. dr. B.H. Bibo 
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• In een nieuwe joint-ven- 
lure gaat Akzo Nobel sa- 
menwerken met CCC 
(Coatings and Chemicals 
Corp.) op het gebied van 
productie en verkoop van 
antihechtingscoatings 
(AHC's). De nieuwe on- 
derneming, Akzo Nobel 
Non Stick Coatings, wordt 
wereldwi jd de op een na 
grootste leverancier van 
AHC's. • Na de introduc- 
tie op de elektronische 
schermenbeurs, Easdaq, 
dit jaar wil het Leidse bio- 
farmaceutische bedrijf 
Pharming begin volgend 
jaar ook een beursnote- 
ring aan de Amsterdamse 
effectenbeurs. • In de 
strijd tegen resistente bac- 
teriën verbiedf de EU van- 
af juli volgend jaar het ge- 
bruik van vier antibiotica 
in dierenvoedsel. De mid- 
delen, Bacitracin zinc, 
Spiramycin, Virginiamy- 
cin en Triclosin fosfaat zijn 
verwant aan geneesmid- 
delen voor menseliike ge- 
bruik. • Het Britse rar- 
maceutische concern 
Zeneca gaat fuseren met 
hetZweedse Astra. De 
nieuwe onderneming, 
AstraZeneca, wordt met 
een omzet van ca. f 26 
miljard de zevende ge- 
neesmiddelfabrikant van 
de wereld. • Technolo- 
gieconcern Stork gaat sa- 
neren in de slechtïopende 
ingenieursdivisie. Bij het 
Amsterdamse Stork En- 
gineering & Contractors 
verdwijnen 200 van de 
1200 banen. • De Rotter- 
damse oliemaatschappij, 
Petroplus, neemt in Duits- 
land de minerale oliedis- 
tributie over van zijn bran- 
chegenoot Cargill. De on- 
derneming krijgt hiermee 
13% van de Duitse diesel- 
olie en gasolie-import in 
handen. • RSU 
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