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Atmosferisch ozon 

Christian Muller 

Sinds 1925 is de aanwezigheid van ozon in de stratosfeer bekend, maar pas rond 1970 
ontstond er bezorgdheid over de stabiliteit van de ozonlaag onder invloed van industriele 
verstoring. Rond 1980 bleek deze bezorgdheid terecht toen seizoensgebonden ozon-afname 
tijdens de Zuidpoollente werd waargenomen. Na 20 jaar atmosfeeronderzoek is nu gebleken 
dat de chemie een belangrijke rol speelt in de ozonafbraak en dat de mens hieraan mede 
schuldig is. In de tussentijd is troposferisch ozon, dat sinds de jaren vijftig wordt gemeten 
als produkt van stedelijke vervuiling, toegenomen op grotere schaal. 

Ozon (03) in de troposfeer (zie kader) is bekend sinds de 
ontdekking door Schonbein in 1848. In deze vroege 
jaren werden op verschillende stations veldmetingen 
verricht en in verband gebracht met allerlei milieuver
schijnselen. Deze waarnemingen hebben jammer 
genoeg weinig waarde meer voor ons, omdat oncon
ventionele technieken werden toegepast, waarvan het 
resultaat vaak meer zegt over de totale hoeveelheid 
oxidanten in de atmosfeer. Aan het begin van deze eeuw 
werd het ozononderzoek een vaste routine. De ontwik
keling van UV-instrumentatie leidde tot de ontdekking 
dat ozon UV-straling absorbeert, waardoor zonnestraling 
met een golflengte korter dan 300 nm niet tot het aard
oppervlak doordringt. 

De ontdekking van de stratosfeer in 1912 en de 
opkomst van de luchtvaart leidden tot een brede ontwik
keling van de meteorologie. Nagenoeg gelijktijclig ont
dekten Fabry en Buisson in Frankrijk, Dobson in Enge
land en Gotz in Zwitserlancl clat het absorberende ozon 
zich bevinclt in de stratosfeer op een maximum hoogte 
van 25 km. Nauwkeurige routinemetingen begonnen in 
1926 in Arosa (Zwitserlancl) en zijn tot op heden voort
gezet. Het doe! van cleze eerste onclerzoekers was om 
ozon als speurgas (tracer) voor atmosferische circulatie 
te gebruiken. We moeten hen nu dankbaar zijn voor hun 
metingen van absolute waarden, waarcloor de hele serie 
ozonmetingen van toen nu nog steeds kan worden verge
leken met die van het huiclige netwerk van 'Dobson' 
instrumenten. 

Een eerste theoretische verklaring were! in 1930 gege
ven door Chapman: ozon wordt zowel gevormd als vernie
tigcl door UV-straling in de stratosfeer volgens het schema: 

0 2 + hl' (A< 242 nm) 
0 2 +0+M 
0 3 + 11l' (}, < 300 nm) 

-o+o 
-03 +M 
-02+0 

waarbij M een katalytisch molecuul is. 

Dit eenvoudige mechanisme leiclt tot een ozonlaag 
van ongeveer de juiste concentratie op ongeveer de 

juiste hoogte. De volgende stap kon worclen gezet naar 
aanleicling van uitgebreide raketwaarnemingen na de 
oorlog. Meer verfijnde ozonwaarclen brachten Bates en 
Nicolet in 1950 ertoe waterstof afkomstig uit waterclamp 
en methaan in dit schema te betrekken. 

De ozon-controverse 
Stikstofoxyden, hoewel eerder door Nicolet ge"introclu
ceercl om de vorming van de D-laag in de ionosfeer te 
verklaren, kwamen pas echt in beelcl in 1970 toen het 
mechanisme were! gevonclen om stikstofoxyclen in de 
stratosfeer te vormen. Troposferisch N20 (lachgas), 
afkomstig van kunstmest en landbouwactiviteiten, werd 
ge"identificeercl als een stabiele bron in de stratosfeer, 
waar het dissocieert in NO en atomair zuurstof. Tevens 
were! duidelijk clat NO ook een belangrijke component is 
in de uitlaatgassen van straalvliegtuigen, in het bijzonder 
de supersonische Concorde. NO leiclt ondermeer tot een 
katalytische cyclus waarin ozon en atomair zuurstof 
recombineren, terwijl NO zich herstelt volgens: 

NO + 0 3 - N02 + 0 2 

N02 + 0 - NO + 0 2 

Dit mechanisme leiclt tot vernietiging van het stratos
ferische ozon door een heel kleine hoeveelheicl stikstof
oxyde. Dit inzicht gaf aanleicling tot een versneld vijf 
jaar clurend atmosferisch onderzoekprogramma, geba
seerd op ballon/Concorde-campagnes aan de experimen
tele kant en een-climensionale atmosferische moclellering 
aan de theoretische kant. De conclusie was zowel ver
bazingwekkencl als onverwacht: stikstofoxyde (NO) is 
een natuurlijk bestanddeel van de stratosfeer en het ver
clwijnt door uitregenen uit de troposfeer als zure regen: 
op hoogtes beneclen de 15 km zouden vliegtuigen zelfs 
smogreacties veroorzaken en (verwaarloosbare) ozon 
producenten worden, terwijl op Concorde-hoogte (18 km) 
de vliegtuigen neutraal zouclen zijn voor de ozonbalans. 
Deze conclusie was zeer onderkoelcl vergeleken met de 
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Samenstelling van de atmosfeer 

De aarde wordt omhuld door een dunne gasschil met 
een dichtheid die afneemt met de afstand tot het 
aardoppervlak volgens de barometrische hoogte
formule met een karakteristieke exponent van 7 km. 
In die gasschil bestaat een temperatuurverdeling die 
een aantal atmosferische lagen definieert: 
- de troposfeer met een dikte varierend van 16 km 

aan de equator tot 8 km aan de polen. De tropo
sfeer wordt gekarakteriseerd door een tempera
tuurafname van 6,S-°C per km hoogte. In de tropo
sfeer bevindt zich het grootste dee! van de atmos
ferische waterdamp. van primair belang voor alle 
atmosferische processen. De troposfeer omvat de 
atmosferische grenslaag van ongeveer 3 km hoogte. 
Dit is een turbulente Iaag met goede menging, 
waarin de uitstoot van natuurlijke en antropogene 
sporegassen plaatsvindt met directe (smog. zure 
re gen) of indirecte ( ozonafbraak) invloed op de 
biosfeer. 

- de tropopauze is een stabiel overgangsgebied 
boven de troposfeer waar de temperatuur nage
noeg constant is (-60 T). Er vindt daardoor weinig 
verticale uitwisseling plaats met de bovenliggende 
stratosfeer. 

- in de stratosfeer. van 15 tot 50 km hoogte. neemt 
de temperatuur weer toe tot ongeveer O °C in de 
stratopauze op 50 km hoogte. De stratosfeer be vat 
90% van de totale hoeveelheid atmosferisch ozon. 
Het temperatuurprofiel van de atmosfeer wordt 
bepaald door de ozonlaag, waar UV-absorptie 
van de zon in warmte worclt omgezet. Op onge
veer 22 km hoogte. bij een druk van ongeveer 
30 mbar bereikt de ozonconcentratie zijn maxi
mum. De totale hoeveelheid ozon. de zoge
naamde kolomhoogte. \vordt uitgedrukt 111 

Dobson-eenheden (DU). genoemd naar de 
Oxfordse fysicus Dobson, waarbij 1 DU overeen
komt met 10-c mm kolomhoogte bij standaardtem
peratuur en druk. De ozonkolom hoogte vertoont 
natuurlijke variaties per seizoen. 2 jaar ( quasi
biannual oscillation) en 11 jaar (zonnecyclus) 
met een gemiddelde waarde van ongeveer 300 tot 
400 DU's. 

- de mesosfeer, van 50 tot 80 km hoogte. wordt 
gekenmerkt door een wederom afnemende tem
peratuur tot -90 °C in de mesopauze. Binnen deze 
schil bevindt zich 99% van de totale atmosfeer. 
Boven de mesosfeer bevinden zich de thermo
sfeer, die de ionosfeer tussen 80 en 300 km bevat 
en vervolgens de magnetosfeer. die de overgang 
vormt met de interplanetaire ruimte. 

Interessante verdere achtergrondlectuur over het 
onderwerp zijn de boeken van Dotto en Schiffl5l 
en van Gribbinf6l en het artikel van Brasseur uit 
1992.Pl 
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verhitte twist, die de achtergrond vormde van de mislukte 
Amerikaanse en Russische supersonische vliegtuig
programma 's, terwijl de Concorde zijn eerste commer
ciele vluchten uitvoerde. Er werd evenwel gesteld dat 
een nieuwe studie noodzakelijk is voordat de ontwikke
ling van een op grote hoogte vliegend (30 km), sneller en 
zwaarder supersonisch vliegtuig (Mach 2-3) ter hand 
wordt genomen, en <lit is de huidige situatie. 

Chloriden verschenen in 1974 op het toneel, toen 
ontdekt were! dat freon uit spuitbussen en koelkasten 
een vast bestanddeel van de atmosfeer van verstedelijkte 
gebieden was gaan vormen. Andere studies, metals doe! 
chloriden als tracer voor atmosferisch transport te 
gebruiken, Iieten zien dat chloriden al in het hele atmos
ferische systeem aanwezig waren. Verscheidene 
auteurslll publiceerden dat deze freonen ongeschonden 
naar de stratosfeer diffunderen waarna ze fotodissocie
ren. Hierbij zou atomair chloor worden vrijgemaakt, dat 
een katalytische reactie zou initieren. in evenwicht met 
CIO, welke ozon vernietigt. Ook hier ontstond een 
hevige controverse, die tot op heden niet is beslecht. 

Een dee! van de controverse were! veroorzaakt door 
de grote industriele belangen die waren gemoeid met de 
investeringen in freonfabrieken, die tot in 1974 waren 
gedaan, toen volgens iedereen deze produkten nog vol
komen veilig waren. Na twintigjaar onderzoek kan wor
den vastgesteld dat er geen enkele natuurlijke bron van 
stratosferisch chloor is ge"identificeerd en dat men moet 
veronderstellen dat alle stratosferische chloor- en fluor
verbindingen die zijn waargenomen daar door menselijk 
handelen terechtkwamen. De vraag naar het verliesme
chanisme van chloor blijkt veel ingewikkelder te beant
woorden clan die van NO, het is geen simpel uitregenen 
van zoutzuur. 

De inclustriele en politieke wereld reageerden lang
zaam bij het zoeken naar freonvervangers. eerst rnor 
spuitbussen. toen voor industriele reinigingsmidclelcn 
en nu ook voor koelmachines. Verscheiclene verdragen. 
met name het Montreal-protocol van 1987. werden aan
genomen om de produktie en het ontsnappen van freonen 
te verminderen en deze zijn inmiddels door nationale wet
gevingen bekrachtigd. Het laatste aspect van deze geschie
clenis is de rol die wordt gespeelcl door bromiden. zoals 
toegepast in halon-brandblussers. Hoewel broom vcel 
effectiever ozon kan afbreken dan chloor. werden halonen 
door het Montreal protocol niet aan banclen gelegd. Het 
Amerikaanse milieu-agentschap heeft nu een nieuwe 
regelgeving ingestelcl, die alleen het gebruik van de 
bestaande rnorraden toelaat voor essentieel gebruik. 

De onverwachte opschudding uit de Zuidpool 
Ozon aan de Zuiclpool worclt gemeten sincls het Interna
tionale Geofysische jaar van 1957-1958. De jaarlijkse 
variaties onthulclen enige specifieke zaken: een maximum 
in november verbonclen met een plotselinge verwarming 
van de atmosfeer en een relatief laag plateau in oktoher. 
Gemiddelcl genomen was de ozonkolom hoger clan op 
gematigcle breedte, hetgeen owreenkwam met de reeds 
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Fig. 1. De ontdekking van bet ozongat vanuit verschillendc 
grondstations aan de zuidpool. De Belgisch-Nederlandse waar
nemingen vanaf de Koning-Boudewijn-basis zijn afgebroken in 
1967. toen het grondstation werd gesloten. (H. Kelder en 
Chr. Muller - Herinterpretatie van antarctische ozonmetingcn 
vanuit de Koning-Boudewijn-basis. 1992). 

eerder waargenomen toename van ozon met de breedte
graad. Tijdens de Belgiscb-Nederlandse expeditie van 
1965-196 7 naar de Koning-Boudewijn-basis gaven 
meteorologen van het KNMI destijds een dynamische 
verklaring voor de periodieke ozonvariaties. Echter. in 
het begin van de jaren tachtig lieten twee series waarne
mingen herhaald !age oktober ozonwaarden zien die 
moeilijk met dit dynamische beeld waren te rijmen 
(figuur 1 ). Deze metingen kwamen van het Japanse 
Syowa station en het Britse Halley Bay station. De 
Japanners waren de eersten die dit resultaat publiceer
den, zowel in Japanse tijdschriften als op het ozonsym
posium in 1984, maar de Britse publikatie!2l in Nature in 
1985 maakte echter wereldnieuws, speciaal nadat de 
auteurs curven hadden getrokken die een correlatie tus
sen de ozonafname en de freontoename over dezelfde 
periode lieten zien. Het ozongat werd vervolgens ook in 
de ultraviolet-terugverstrooiingsmetingen van het satel
lictinstrument TOMS (Total Ozone Mapping Spectro
meter) gevonden (zie voorplaat), dat sinds 1978 mon
diale ozonmetingen uitvoerde, maar waar de anomale 
metingen aan de Zuidpool tot clan toe waren afgedaan 
als ecn artefact in de techniek. Twee uitgebrcide Ameri
kaanse campagnes in 1987 en 1988 bevestigden bet 
bestaan van het ozongat en zijn omvang; in oktober 1987 
werden de laagste waarden ooit gemetcn. Sindsdicn zijn 
deze !age waarden van 100 DU (zie kader) bijna elk jaar 
herhaald. met name in 1991 en 1992. 

Het mechanisme dat tot het ozongat leidt, verschilt 
van de katalytische cyclus voor chloor- en stikstofoxydc; 
er is een sterk verband met de vorming van stratosferi
scbe wolken gedurende de poolnacht in de Zuidpool-
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vortex ( een stabielc stratosferiscbe luchtstroming rond 
de pool). Aan deze wolken condenseert altijd een groot 
aantal gassen, inclusief zoutzuur en salpeterzuur, ten 
gevolge van de extreem !age temperaturen. Bij bet 
terugkeren van de zon in de Zuidpoollente ( oktober) 
beginnen de gassen uit de ijsdeeltjes vrij te komen en 
ontstaat er een fotocbemiscbe nevel. die zeer reactief is 
en die bet ozon vernietigt. Het exacte mecbanisme is niet 
bekend; verscbeidene reacties gebaseerd op heterogene 
chemie (gas-vastestof fase) zijn voorgesteld welke de 
waarnemingen scbijnen te verklaren. Onderzoek aan 
antarctiscbe waarnemingen van v66r 1970 laat zien dat 
het maximum in november samengaat met het opbreken 
van de vortex; men beeft echter niet de anomaal !age 
oktober-waarden van ozon uit de jaren tachtig kunnen 
reproduceren. Het is jammer dat de meetreeks zich niet 
uitstrekt tot v66r 1957. Een niet-conventionele ozon
meting van 1959 van het Franse station Dumont 
d'Urville laat zeer eigenaardige spectrale verdelingen 
zien, die als !age ozonwaarde ge'interpretcerd zouden 
kunnen worden. Echter. de metingen zouden ook door 
de polaire stratosferische wolken zelf kunnen worden 
verklaard. Het meest directe bewijs voor een chemiscbe 
oorsprong van bet ozongat wordt geleverd door de 
anticorrelatie van ClO en ozon. gemeten in de vroege 
zuidpoollente van 1987 tijdens een NASA U-2 vlucbt 
tangs de meridiaan. 

Vanaf 1990 worden ook aan de Noordpool tijdens 
iedere lente ozon-meetcampagnes uitgevoerd, maar 
tot nu toe zijn er nog geen ozongaten waargenomen 
(figuren 2, 3 en 4). Een van de redenen hiervan is dat 
vanwege de andere landmassaverdeling rond de Noord
pool er geen stabiele vortex ontstaat en ook dat zelfs met 
de zeer hoge CIO-waarden van 1992 de temperatuur te 
hoog is om langdurig polaire stratosferische wolken te 
vormen. Een ozongat aan het Noordelijke halfrond zou 
uiteraard enorme consequenties hebben voor de econo
mie en de gezondheid van de bevolkingscentra boven de 

TOMS gegevens 1978-1992, 55 breedtegraden 
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Fig. 2. TOMS (Total Ozone Mapping Spectrometer) satelliet
metingen van de totale ozonkolom. gemiddeld over de 55e noor
derbreedtegraad over de periode 1978 tot 1992. Men ziet onmid
dellijk dat de seizoensvariaties veel groter zijn dan de eventuele 
lange termijn trend. Het is daarom noodzakelijk nauwkeurige 
metingen te doen over een lange tijdsperiode. 
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TOMS gegevens, tussen 50 en 60 breedtegraden. 
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Fig. 3. Maandelijkse variatie in de totale ozonkolom voor de 
jaren 1989. 1990 en 1991. Het zonale ozonkolom gemiddelde van 
50 tot 60 graden NB is gegeven. (Uit: TOMS ozonmetingen van 
1978 tot 1991. NASA 1992.) 

50ste breedtegraad. Tot op heden is de verwachte toe
name in de schadelijke UV-B-straling echter niet waar
genomen. De toename van aerosolen (sulfaatdeeltjes), 
de daarmee gepaard gaande wolkvorming, maar ook de 
vorming van troposfcrisch ozon speclt hier een roL 
omdat deze op hun beurt UV-B-straling absorberen. 

Troposferisch ozon 
Troposferisch ozon maakt slechts 10% van de totale 
ozonkolom uit. maar speelt een belangrijke rol in het 
leefmilieu en in de chemische cycli waarin het is verwik
keld. Troposferisch ozon reageert, na excitatie door 
UV-licht met waterdamp. Het daarbij gevormde hyclro
xyl-radicaal is zeer reactief is en gaat reacties aan met 
koolmonoxyde, methaan en bijna alle andere door men
selijk of natuurlijk toedoen in de atmosfeer gebrachte 
gassen. Het OH-radicaal wordt daarom wel het reinigings
middel van de atmosfeer genoemcl. Of er een netto pro-

TOMS ozoon over Amsterdam en Brussel ( Ukkel) 
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Fig. 4. Vergelijking van de totalc ozonkolom metingen met het 
satellictinstrument TOMS boven Ukkel (Koninklijk Metcorolo
gisch Instituut. Belgie) en Amsterdam. De Belgische mctingcn 
zijn gcvalidcerd met het Dobson grondinstrument. Het netwerk 
van Dobson grondstations is esscntieel voor de validatie van de 
satellictmctingcn. Men zict dat de mctingcn in Ukkcl rcpresenta
ticf zijn voor de ozonsituatie bovcn Nederland. 
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duktie of verlies van ozon optreedt, hangt in sterke mate 
af van de aanwezige hoeveelheicl NO. Dit laatste ont
staat voornamelijk door menselijke activiteit uit N20. 
In NO-rijke gebieden zal er een netto ozonproduktie 
plaatsvinden, in NO-arme gebieden een netto verlies.f3l 
De ironie hierbij is dat NO-vervuilde lucht stabiliserend 
werkt op de afbraak van de andere sporegassen ( door de 
verhoogcle ozon en claarmee OH-produktie). Ander
zijds leidt de toename van troposferisch ozon tot schade 
voor de gezondheid. 

Er zijn weinig vroege metingen van de toename van 
troposferisch ozon, maar modelberekeningen laten een 
toename zien van meer dan een factor 10 aan het Noor
delijk halfrond, vergeleken met de ozonconcentratie in 
de pre-industriele atmosfeer. De laatste 20 jaar is er 
meer clan een verdubbeling gemeten. 

In de ozonbalans spelen de tropen een belangrijke 
rol: de clunnere stratosferische ozonlaag en de hogere 
zonnestand veroorzaken een intensere UV-straling, en 
daardoor een grotere produktie van het OH-radicaal. 
De troposferische ozonproduktie is daar nog beperkt 
vanwege de NO-arme atmosfeer, maar een potentieel 
gevaar ligt op de loer: de explosieve bevolkingstoename 
en de verwachte industriele ontwikkeling in de tropen 
zal de belangrijkste atmosferische veranclering voor de 
toekomst bepalen. 

Blik op de toekomst 
De UARS (Upper Atmospheric Research Satellite) 
waarnemingen van januari 1992 tonen hoge CIO-con
centraties aan boven Europa. Deze veroorzaken welis
waar geen ozongat. maar Iaten we! een lagere ozon
kolom zien boven Belgie in februari 1992 en 1993. Als 
deze trend zich ongeveer vijf jaar tang zou voortzetten, 
moet er serieuze bezorgclheicl worden geuit over de 
gevolgen van de noordelijke ozon-afname. De waar
neming uit Ukkel werd onlangs bevestigd door de 
TOMS satellietPl en schijnt zijn oorsprong te vinclen in 
de uitbarsting van cle Pinatubo vulkaan in 1992. Boven 
de Zuidpool worclt het ozongat iecler jaar grater en 
bestrijkt nu bet gehele continent. Het gat blijkt ook iecler 
jaar hardnekkiger. het opbreken van de vortex gebeurt 
iecler jaar op een later tijdstip . 

De totale moncliale ozon-afname is niet goed 
bekencl. Een afname van ongeveer 5% over de periode 
1978 tot 1992 worclt algemeen aangenomen, maar valt 
binnen de foutenmarge van de huidige satellietmetin
gen. Een geheel nieuwe genera tie van ruimteinstrumen
tatie wordt nu ontwikkeld om nauwkeurige metingen te 
verrichten van ozon en gerelateercle gassenconcentra
ties. Prominent hierin is het SCIAMACHY-instrument 
(SCanning Imaging Absorption spectroMeter for 
Atmospheric CartograpHY), een Nederlancls-Duits 
nationaal project dat onlangs door de Nederlandse 
ministerraad werd goedgekeurcl. Het SCIAMACHY
instrument zal naar verwachting in 1998 worden gelan
ceercl op de Envisat-1 satelliet van ESA, die nog een 
aantal anclere instrumenten voor atmosfeeronderzoek 
zal meevoeren. 
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Orn in een vroegtijdige Europese ozonmeting te 
voorzien, wordt door ESA het GOME-instrument 
(Global Ozone Monitoring Experiment) ontwikkeld. 
Het gaat hier om een verkleinde versie van Sciamachy, 
die zal meevliegen op de ERS-2 satelliet, waarvan de 
Iancering eind 1994 is gepland. Het hart van beide instru
menten is de spectrometer. Deze is in Nederland door 
TPD-TNO en SRON (Stichting Ruimte Onderzoek 
Nederland) ontwikkeld. In het wetenschappelijk team 
zijn naast de Duitse en internationale onderzoekers ook 
wetenschappers van SRON, KNMI, RIVM en IMAU 
gestart met het voorbereiden van de metingen. De 
instrumenten zullen een meetnauwkeurigheid halen van 
1 % voor ozon en verder zullen ze de aanwezigheid van 
aerosolen en verschillende belangrijke atmosferische 
gassen, in het bijzonder stikstofoxyden, meten. SCIA
MACHY zal als uitbreiding op GOME ook de hoogte
verdeling van de genoemde gassen meten en daarmee 
het onderscheid tussen stratosfeer en troposfeer. Verder 
zal SCIAMACHY als uitbreiding op GOME naast de 
ozongassen ook de broeikasgassen N20, CH-1 en CO/CO:. 
meten. Vanwege de polaire baan van de satelliet, die in 
3 dagen een mondiale bedekking haalt, kunnen de 
moncliale ozontrend en de regionale variaties daarop 
efficient warden gemeten. De verwachting is clat na een 
paar jaren van observaties een schatting kan warden 
gemaakt van de invloed die de veranderende samenstel
ling van de atmosfeer op ons klimaat zal hebben. 
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Van de bestuurstafel 

De voorbereidingen voor de produktie van de Gids 1994 
zijn gestart. Sinds 1986 doet het bestuur dat werk al, 
maar ook de leden moeten iets doen. In oktober zal u 
warden gevraagd uw gegevens zoals die in het bureau
bestand zijn opgenomen te verifieren en, indien nodig 
verbeterd, terug te sturen. Orn de NNV-kas te sparen 
wordt u ook verzocht daaraan een postzegel van 80 cent 
te spenderen. Het bestuur vraagt daarvoor reeds nu uw 
begrip. 

Dan zijn er nog twee onderdelen waaraan u kunt 
bijdragen, maar daarvoor hoeft u niet te wachten tot 
oktober. 

In de Gids 1992 is voor het eerst een lijst opgenomen 
van de 'Overige Neclerlandse fysici'. Deze lijst is 
(vrij)wel volledig wat betreft de namen en afstudeer- en 
promotiegegevens, maar is in de overige gegevens 
(adressen. telefoonnummers) nog verre van compleet. 
Alleen u kunt helpen! Bij de Gids 1992 zijn vier invul
kaartjes gevoegd, maar u mag ontbrekencle gegevens 
natuurlijk ook per brief, fax en zelfs per telefoon aan
leveren ( tel. (020) 6580228, fax (020) 6592477, Ali Jelles). 
Wie door de lijst 'Overige Nederlandse fysici' bladert, 
komt ongetwijfeld oude of nieuwe collega's tegen van 
wie men het ontbrekende adres wel kent. Het bestuur zelf 
heeft al een lijst van ruim hondercl man gereedgemaakt, 
maar er zijn nog 3000 andere identificaties nodig! 

De lijst is niet alleen een faciliteit voor de Ieden, de 
NNV-commissie Werkgelegenheid voor Fysici gebruikt 
hem voor serieus onclerzoek. Compleetheid is des te 
belangrijker geworden nu de overheid sinds kort geen 
gedetailleercle cijfers van cle arbeiclsbureaus meer 
beschikbaar stelt. Nu moet de NNV de werkloosheicls
ontwikkeling in de fysicasector zelf cijfermatig in de 
gaten zien te houden. Er komen helaas signalen binnen 
clat het voor fysici moeilijker wordt een baan te vinden. 
moeilijker clan dat decennialang hct geval is gewecst. 

Het Iaatste onderdeel betreft de advertenties. Met 
ingang van de vorige Gids is geprobeerd het beclrijfs
Ieven te interesseren voor het plaatsen van een advcrten
tie. Die paging is volledig mislukt. Uit de gevoerde 
waarom-niet-gesprekken kwam naar voren clat men de 
tarieven te hoog vond. Maar bij verder praten bleek dat 
men eigenlijk geen reden heeft om te adverteren. 'Die 
fysici kopen toch we! bij ons, wij hebben een directe 
band met ze'. Die advertentietarieven zijn clan nu ver
laagd, maar daar hoeven dus geen wonderen van ver
wacht te worclen. Wellicht kan en moet u, lezer, helpen. 
Bij contacten met een firma die een flinke omzet maakt 
in het natuurkundebeclrijfzou een opmerking in de trant 
van 'U adverteert toch we! in onze Gids of in ons NTvN?' 
we! eens behoorlijk effect kunnen sorteren. Wilt u het 
niet eens proberen? Geef clat beclrijfsleven maar een 
duwtje. Het is KivI en KNCV ten slotte ook gelukt een 
substantiele hoeveelheid advertenties in hun periodie
ken te krijgen. 
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