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VRIJ NEDERLAND

Wanstaltige kikkers in Amsterdamse sloot
Eerste slachtoffers van radio ·activiteit in Nederland?
DIT zUn de felten.
Even buiten de bebouwde kom van Am.!ter.
dam.Oost zUn, nu enkele dagen geleden, In een
,loot een aantal kikkers gevonden, die zeer 01'merkelUke afwUklngen vertonen. De sloot 13 en·
kei tientallen meters verwUderd van de Ooster·
ringdUk. waar op nummer 18 het 'Instituut voor
Kempltysisclt Onderzoek' gevestigd 13. Aangezien
dit gebouw niet is aangesloten op Itet hoofdstedeIUke rioleringsnet. moet men de afvalstoffen In
die sloot deponeren. Onder de talrUke vloe13toffen die men er kwUt moet, bevindt zich ook radio·
acttef jodium en radio-actief goud. Op enkele
Itonderden meters van de plek waar men de afval
wast, In de Itoger gelegen Ringvaart, bevindt zich
een zwembad van Itet zgn. 'open tl/pe'.
Hct water in de swot wordt door het fK.O. ongrL'ecr drie maal per maand gekeurd,en nog nooit
/leeft men tets van een ver/loogde radio-activiteit

waargenomen,. Van tVd tot tiJd onderwerpt men
ook de In de omgeving voorkomende dieren _
speciaal wormen - aan een onderzoek. maar ook
/lIer 13 nooit lets van een verhoogde radio-activiteit
gebleken.
Biologen die de gevangen klkkerlaTVen /lebben
gezien, verklaren ecltter nog nooit deformaties te
hebben waargenomen van de soort die bil de
'RlngdVk-klkkers' zVn opgetreden. En Ze zVn duldeWk geneigd verband te leggen tussen de radioactieve 3toffen die /let milieu van deze amfibieën /lebben veranderd, en de opgetreden, hoogst
lugubere, afwUklngen,
In /let onderstaande laten wV belde partVen rde
leiding van /let Instituut voor Kernphl/.isc/l Onderzoek en de blowog van /tet Zoölog13c/t MU3eum
die de kikkers bl! toeval In /tanden kreeg en aan
een onderzoek onderwierp) In een vraaggesprek
aan /tet woord.

TOEVAL!

Dat i.s de overtuiging van prof. P. N. C. Guge/ot, directeur
lKO en prof. A. H. W. Aten, kernfisicus.

'\VlJ doen dat al een paar jaar zo.

het kan nu eenmaal nIet an~
dt'tl'l; z~t !"Imf. A. H. W. Aten. We
hl'hhen hlt"t lSeen riolering. en er

llm nu !'Cnmaal bepaalde dingen
die je k\\ï)t moet, van tijd tot tijd

Ik geloot trouv.'ens niet dat het
1I:'1l"aad kan. want wij werken hier
atTlkt volgens de regels van een
Amenkaanse commiSSie, die allerlei
lImlet.en heeft va.'ltge.'lteld voor de
radlo-actlVltelt van water en 00..
dt'm. We zijn nog nOOit boven die
11mlf:!tcn ult.gekomen, Sterker nog:
h~t water ln de ,..loot waar die gekke
ktkkf"ftlefi gevonden z1jn. 1.s niet
m...er radlo-acllef dan het drinkw
'tater dat UIt uw kraan komt.

HIJ pakt f'en ~kJe en leest de
namt:o voor van de mannen, dIe

dne r~el!. hebben opgesteld. Het
blUkt"n kernfYSICi te 7.1Jn. $tralin~s_
det\kundla:tn.. ma.ar ook. genet.ici. ge.
lee:rden dua die 1Jch met de problt!!n'leD d" erteltjlthetd ber:t«houden.
HlJ _ , 'Ala u het mij vraagt.
-dan het>ben we hter te ~en met

... doodrcewoae alT'Ukln&.

roa1& dj.

w

in de natuur wel meer voorkomt
De deur gaat open en professor
P, N, C. Ougelot komt binnen. Hij
heeft de laatste opmerking gehoord

en zegt: <Ik ken eeu atoomgeleerde
die in de buurt van zijn huis een

Iulle f4mlUe witte eekltoorm heeft.
Niemand kan zeggen dal cf4t niets
met radl<HUOtlviteit te m4ken Iteeft.
maar niemand kan het ook bm.'ts..

tigen. Volgens mii benut dat gev<Ü
V4n die gedeformeerde kikker. g~
woon op een toeval, Ze hadden
overal elders ook wel gevonden
kunnen worden. U moet niet ver~
geten dat dat beetje radio-actle!
jodium en goud dat wij in de sloot
gooien, eenvoudig niets is vergeleken bij de andere stoffen. die we
erin kwijtraken. Die andere stoffen
zijn soms erg glitig, Ook dat kan
wel een rol gespeeld hebben.'
De maxima. die de Amerikaanse
commIssie heeft bepaald, hebben
na.tuurlijk a.lleen betrekking op
mensen. De dierenwereld bleef bui·
ten beschOUWing. Het ZOU dus heel

loed mogelijk kunnen zijn dat

atralingsdosis. die voor de mens geen
achadelijke consequenties heeft. de
chromosomen 1n de gealachtaeeUen
van een kikker grondig door elkaar
JOU kunnen gooien. Oe beide kern
fysici moeten dat toegeven. Ze we-ten dat er alleen wat stl'alings·
proeven zijn gedaan met het zoge.naamde bananenvliegJe', maar men
heeft aan dat onderzoek geen veiligheidsmaatregelen inzake de in...
sektenwereld verbonden.

een

'En wat die kikkers nu betreft:
zegt protessor Aten. 'ik geloof dat
die biolOOg wel een beetje vér is gegaan toen hij meteen met een ver..
onderstelUni over radio-actieve in...
vloeden kwam. Deze mensen weten
ten slotte niets van kernfysica en
stralingstheorieën.

Overigens vindt men het in het
Instituut voor Kernfysisch Onderzoek wél een vervelende zaak. Als
we maar een riolering hadden.
zegt men er vaak en met veel nadruk. Een paar honderd meter ver~
derop ligt een zwembad dat in open
verbinding staat met de Ringvaart.
Die ligt wel een fUnk stuk boven
het niveau van het slootje. ma.a.r
het grote publiek trekt soms con~
c1usies, die minder voor de hand
liggen dan een atoomgeleerde denkt.

dr•. D. HUleniUl, bioloog:
RA.DIO·ACTIEVE STOFFEN ZIJN DE SCHUl.D
RS. D. HILLENIUS. d. lil ""'.
phlblel!n gespeela1.llleel'de ....
lOOlI van 't Amaterdamae ZOöIOlilCb
W\lIOWIl. zegt onmlddelllJk wat DIen
recIe1IJk......IJ. van hem kan _ .
......,bten: 'U moet ntet oerget.m dIJt

D

/llI kernfll.icl vér bulten hun boek1e

tJfJIP' al.! •• beweren dat d" ge.
illJormeerde kikker. niet. te ""'""
Mbben met de radlo-actlel>. fJ/fXJlIfIdfen In dat .Iootje. Ten .Iotto

tHfen ze ntet!: van btologle en getUf->
llCG.' OVer en weer kijken de gel....•
deIl elkaar nogal boos aan, In deze

saat.

De heer Hillenius vertelt hoe de
- " aan bet rollen is gebracht:
')!len paar dagen geleden belde.hl....
iemand op. die Iemand wilde sp.....
ken die 'in kikkers doet·. Z. riepen
mIJ aan de telefoon. en toen hoorde
ft Iemand vrag.n: ·Men..... wat zijn
10 de gebruikelijke afwij\dngen VIlD
ldkkers?' U kunt zich dat mlB8chien
niet zo goed voorstellen, maar op
een dergellJke vraag is voor een
bioloog haast geen antwoord mo.elijk. Ik vroeg dus gewoon wat er
aan de hand w.... en toen vertelde
hij me dat hlj een hele zwerm klk.
kers had gevanll"n dle ... poten
hadden. Ik dacht eerst dat Iemand
probeerde me In de maling te n...
men. en ik zei dus dat hij ze maar
moest brengen,
En dat deed hij. H.t was Iemand
Yan het Instituut voor Kern·
physlsch Onderzoek. niet lemllDd
van de leiding, maar zo maar eeD
medewerker. Hij had de beestJ_
zelf gevangen en hij zei dat ze allemaal nog leefden.
Hij bracht de meest gruwelijke
deformaties mee die ik ooit .<ZIen
had. De klkketlarven - want Ie
waren allemaal pas een paar weken
oud - hadden allemaal de een ar
andere vergroeiing aan de extremiteiten. Er WfJren kikkert met poten
die zich vertakten, WOfJr kiel...
pootje. groeiden uit de gewrichten

van

voor~

en achterpoten. Er warm

kikker. die drie normale poten hadden. en één woorvon alleen het dl;.
been aanwezig WfJIl. Moor op de
ploot. woor het .cheenbeen hoorde
te zUten. groeiden opeeM viiltfell
tot twintig longe. héél dunne te.......
Er waren kikker' met zes tenen een betrekkelijk veel voorkomend
ver.chijMel. Moor er WfJIl QOk _
ezemploor dat héél """""'" g&vormd W<l8. behalve don dof olj",
bekte achterpoten prectes achtertrt.voren stonden. Wat dat betekent

voor iemand die dagelijks m.t k:J1I:.
kers omgaat. kunt u zich alleen
maar indenken als u zich voorstelt
hoe u zich zoudt voel.n aIa u
iemand zag lopen met benen dl. de
knieën aan de rugzijde hebben. ....
dat het onderbeen biJ h.t lopen
n...... voren \dapt. in plaato VIlD
naar achteren.
Ik heb d. larven hler In een
aquarium ondet1lebracht, maar de
Ol'lIllte deformaties overleefden h.t
larvenstadium ni.t. Hun broertJ"
die er wat beter aan toe waren.
leven nog steeds. In de sloot zouden
:re vroeger of later n&tuurlljk de
,eest hebben iegeven, want alA Ie
een echte klkker worden. en zich
dUf> niet meer door middel van hun

ataart kunnen voortbewegen.moeten :re gaan springen. Stelt u zich
dat maar eens voor. met knièl!n die
de verkeerd. kant op scharnieren.
Of met zes poten:
:ors. Hlllenius .taat op en gaat naar
zijn kikkers kijken. Ze blijken h.t
allemaal nogal geed te maken; er 11
er d. laatote ~4 uur niet één m....
overleden. Van boven gezien ia het
een gewoon glibberig, groen volkj••
in h.t aquarium met h.t 1I:Jeln.
l....gJe water. maar van dichtbII bekeken zijn het allemaal gruwelijk.
onnatuurlijke monstertjes. De d...
formatie heeft zich niet bepaald tot
hun voor· en achterpoten. oolr. de
romp blijkt allerlei afwljk:Jn8'll1 te
h.bben. Naast een vrijwel gavelarve
ligt een exempl...... met een lijf als
een knikker. waar twee naald·
dunne poten br.ekbaar achtel'aan
waaieren.
HIlI.nius zegt: 'Ik zal d. lllUIIIl
van de man dl. ze mlj gebracht
heeft nl.t noemen. Hij heen m.
om g.heltnhoudlng verzocht; Ik
mocht van dlt alles nleto vertellen.
UIl niemand. Daar heb ik me zéér
bewust niet aan .<houden. Toeval·
Ii. aprak 1It bijna onmiddellijk na·
dat Ik d. larven ontvangen ~
een h.leboel vakgenoten. Die h.b
ik h.t ....1 preeles uit de doeken
gedaan. Een bekend fy.lolOOl la er
zic.h m.teen voor pan lnterlllH.ren,
en ..I d. zaak nu ...men .... mij
verder onderzoeken. WiJ zouclen 10
rraa& ro. h.I. sloot oono wlllen leer-

Vl88en. d...... heb ft bij het IKO ook

IN HET VIZIER

toestemnung voor gevraagd. Maar
ze hebben noe hiet geantwoord. Ik
bel> "" het gevoel dat ze d... h.l.
I&&l< maar nauw.kuT vinden.'

BANGE TWIJFEL

Geen twijfel
EN dan. na eer! lang••tllte: 'IlI:
bemoei me e1.eniIJk alleen met
amtyblel!n. Zolang als Ik bezig ben
zijn er kJ1I:1I:era door miJn handen
gegallD. duizenden. tienduizenden.
Ik beb al heel wat afwlJking.n ge-

zien. maar noe nooit van een

gru-

welijkheid. ..n ....ntal en een variatie zoals hier. Gun .nkele bioloog zal eroon twijfelen dat dit te
""'"" heeft met de radfo.fJctieve
fJ/val.toffen die _
worden gegooid:

In die ,loot

Maar hoe zit h.t dan met di.
.trallnpmaxima? Het water in die
sloot is. volgens d. deskundigen van
het IKO. ni.t radio-actiever dan
dIlnkwater. Dr•. Hlllenius zegt:
'De - g.netiel en biologen hebben
de .telling verlaten. dat d. straling
ongevaarliJk' zou worden als ze
maar laag genoeg is. Ieder. straling
dl. bepaalde vltal. c.llen - zoal8
óe geslachtsc.ll.n - raakt. kan een
verandering In d. structuur van d.
chromosomen teweeg breng.n. Al.
J. de straling sterker maakt, sch.p
Je daarmee geen érgere deformati.,
maar vergroot'. aneen de kans.
Met onze kikkers Is, naar mijn
mening. het volll"nde gebeurd. Het
neet (d. 'dril') 18 tereehtrekomen
In de buurt van de plaats waar d.
radio-actl.ve afval in de sloot t&rechtkomt. Daar 11 de h.I. koloni.
blootresteld aan radio-actiev. straling. Or, .n dat is een andere mogeliJkheid. d. geslachtsc.llen van
één van d. ouders zijn door de .t......
Iing belnvleed. In beid. gevallen zou
Je verwachten dat de gedeformeerd.
kikkerlarven nog .teeds radio-actlef
zoud.n zijn. maar dat hoeft hel...
maalnlet.D.~lingksn.alsbll

een schot, een stnkJe uit een chromosoom h.bben weggeslagen. en
daarna zijn verdwenen.
Daarom zijn de proev.n die men
van tijd tot tijd bij dat IKO met
dier.n sch1jnt te doen. van weinig
waarde. Men kookt ze dan. of m.n
loot :re op in het een of andere
loog. en meet v.rv<>lgeno d. mate
waarin ze radio-actler zijn. A,I8 er
niets bijzonders Uitkomt, 1s men ge..
rustresteld. Maar men weet dan
abooluut ni.ts over d. jongen. dl.
d.rg.UJke dieren gekregen zouden
bebben. BegrIjpt u het? Al. er door
radi<H&Cti.ve .tralin. lets in d. g...
.lachtscell.n van d. ouders van deze
jong. I.....en veranderd zou ziJn.
zoud.n het doodgewone \dkkers zijn
• eblevon. All Je . . .ekookt zou h.l>ben. zouden .. nI.t radio-actlever
zijn ••w_t dan ieder. andere \dk·
ker. neem 1It aan. Maar toch. kon·
den .. monstertJ'" voortbrenll"u,
zoal8 we dle hier op het ogenblik.
voor d. helft op sterk water. voor
de helft in bet aquarium. bij 0IllI
h.bben.·
'Dit,' zeet HIlleniua. 'kan all..n
een bioloa. weten en bek:Jjk.n. M.t
dle ervarinl van dl. oloot bij do
ClosterrtngdJJk IlJkt het me DU
toch wel tijd te worden, dat l!lllII
er 10 Iemand rer_tII _c.h~ op
l....t houd"",'

WU

h.bben ni.t ....laJH!D de
nachl Ioen wij h'l ••rhaal
o••r d. 1I:lkIo:era van d. OOl1errl"..
dijk hoord.n (11e eld.ra op d....
paginal. Plotsellnr ....... de ....
schrlkk'lIJke mogelijkheden van de
toekoma" voor 0111 op. II het dan
toeb I'een boze droom aat door
ndlo--acttvttett levende wezens C.
drocht.eD
kunnen
voortbren..en...
Dan zou het lot van dQIe huive..

rlnrw.kk.nd. .mflblel!n h'l 10'
van bogere wezens kWlDeD worden.
En nl.mand 10U bij enlre benad...
rtn, kunnen ueren hoeveel radio-actIvitelI nodir Is om noodlottlre
onlwlkkeUugen op PB&' '" bren·

......Want wij tasi... I.. h'l duister.

Mlsschl... zijn d. afwijklnr'" van
d... 1I:lkIo:e.. niet ....n radi""""tlvI·
lelt te wijl.n. In leder reval heefl
h'l InatlluUl voor K.rnp!l7.llICh
Onderzoek voortdurend het water
OIidenocht .onder iets &larmereDdi
te ontdekken en het mocht .Ieh
daarom rer..hlv....rdlrd voele.. bij
r.brek ....n een rlGlerhlr de afval·
.Ioff... In d. sloot te laten lopen.
M...... aIa dan toch onda..'" de
.00riorpmaalr.g.l.n mochl blij·
ken dal d..e tIlertj.. d. eorale
s1.. hloll.... In N.derland van de
radl......Uvlleil .Ijn r.worden, wordl
de _
enel maar bedenk.IUk.....
Bet JOU blijken hoe remakkelUk een
onr.luk k&n r.beoren en hoe nme!.
lijk het Is na te pan welk. Iraad
van radio-..Uvltell schadelijk la
voor mena en dler.
Wij .taan voor een kweUende
.....,. En wij moren ellen dat d....
zaak wordl allrezocht m.1 aUe mld.
d.l
til. daarvoor belChII<baar aIJn.
W , hel ....t nlel enkel om wat
mla
de 1I:lkIo:ora: on.lndlr _
m
tasl op h.I.pel.

PIJN
IN d. tastste weke.. voor PrIJuI.
Jeodar voelen ••Ien zich r...pen tIJD de minister .... Flnanelëll
van advlea Ie dl.ne... 1'1.. hwen
wij een .ooraiel voor een .erhoor·
de w.pn· ... _ ...betasUnr om
otllwerennei op peU te houden eIl
all te br.lden. Een I....d dal aan
zijn Ioekomat denkl zal Inderdaad
nlel rema1l:1l:eIIjlt op lijn w'ren be.ulDlren. De Iloortaschtlle ..UvI·
lelt lil Dul1aland op dit reblod la
blervoor
ee.. bewijo aIa de
d........WIe
heYelfde pa"l In
ee.. aehterul_elend E".eland.
Maar of d. _ replaarde belaaU".•
betaler rene!ld aal zU.. rreUr ep de
.OOnloU.... na de belrukkenen In te
...... lil een .....,. Wij herl...........
ona Ie r - hoe daar 0.... _ "
w _ . _ de .....lotIh..abeperl<lnr
.... hoe be1rekke\lll< roetII<oop het .
Ilae. Dat de ........ 10_ bI....bU .....
nIl h.bbeD reapeeJd.
wij
P&I"DI Uft, mu.r &11 wij boren

..em....

dat er na onclanka tIr.lrende werIr;.
loosheid niet wordl Inretek...d op
..... project omdat d. aannemen
moeten beloven r..... 'opaetJeo' uit
te k......, daD vermind.rt 0 .... ..,....
pat"l. voor d. aan...m.... enlp.!na. Men wilt wel dat d. laapf<r
lnachrl,tren hlUl coU.p'. beloonden
op 1'OOl'WlUlrd. dal aU horer !n..m ............ m... hoop", dat d_
l1,ItI, _
die der awarIe lonen. nu
wel tet hel verled... behoorde.

lEE" OPSLAI • GEEN AANSIAI

EEN \and, dal .Ijn be1&Itlnpmll-

tenaren .I..hl be1&alt., apeelt
hoor .pel, _
m.nire P'ranameIlI
..... retulren. Elk. Nederlander
weet bij enarhlr dal eorrapU......
ambtenaar ....md la. 011llAnQ <Ie
n_. die In vele r ..lnn.... moe&
heeraen. En hoewel v.len 0..... wol
..... met eell betasllnrambte_
.... m..."" h.bben -hU4I, _
hlJ op heel _I .,....palhle kl1llUOIl
r.kellllll aIa hlJ In .1&Idnr rInr en
het dI.lreme"l ·G..... opalar . _
.aanatal' nitvoerd.. Mlascblell IOU
mlnl.ter Rof.lra ..... m.nlr.... de
u.ure raad krUr'" ho' been ltUf
Ie houd..., ........ aan de eerUJ1I:heI4
d.... bedoelInren va.. d...e advlaenn
zon men ......... Iwijfelen. E.. _
be_er der schalldat IOn !ani
lenoel' ftJl adem zIJn om dJt ....
.et la". vol te houd.....elf. aIa Ned.rland ..... nI.nw Monaeo IOU ....
den waar d. InternaUonale ~
tinrontdllikora zI"" .1101 In rrole
UIl1allen lOud....eaUren. Er Is alla
rec\en om de lrie_ .... d...e "",11te.......... mei bekwam••pned te ou.
d""""en .... Ie mei .... odelmoedll
I'eba&r ..er te nemen.

