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Wanneer u rondkijkt in een universiteitsbibliotheek ziet u over alle mogelijke
onderwerpen ontelbare boeken. Steeds
weer komen er nieuwe exemplaren bij.
Toch zijn al deze boeken voortgekomen
uit het gebruik van slechts 26 letters, het
alfabet van a t/m z.
De letters vormen woorden; de woorden
vormen zinnen; de zinnen vormen
hoofdstukken en hoofdstukken tenslotte
het boek.
De kleinste deeltjes die we in de natuur
kennen zijn de atomen, waarvan nu 103
soorten bekend zijn. Van al die 103
soorten worden er 26 - gelijk aan het
aantal van het alfabet - in de levende
natuur gebruikt. Deze 26 atomen vormen
moleculen; moleculen vormen cellen;
cellen vormen weefsels; weefsels vormen
organen; organen vormen orgaanstelsels
en orgaanstelsels tenslotte de mens.
Kernfusie
In werkelijkheid ontstaat een nieuwe mens
door kernfusie. Op de eerste plaats denken
we bij kernfusie aan de vereniging van kleiV O O R P O S T 1991 12

ne atoomkernen tot grotere, waarbij relatief
veel energie vrijkomt.
Processen zoals die voorkomen in het
inwendige van sterren. Zulk een gecontroleerde kernfusie zal naar verwachting pas
tegen het eind van de twintigste eeuw kunnen worden gerealiseerd. Kernenergie in
een kernreactor ontstaat door kernsplijting,
dus het tegenovergestelde van kernfusie.
De mens ontstaat dus door kernfusie, niet
van atoomkernen maar van de kernen van
eicel en zaadcel.
De energie die hierbij vrijkomt stelt de
bevruchte cel in staat uit te groeien van ±
0,01 mg bij de bevruchting tot ± 3 kilo bij de
geboorte, dat wil zeggen 300 miljoen keer zo
groot!
Celdeling
Alle levende cellen hebben een kern, en de
kern bestuurt het leven van de cel. In de kern
zit wat je als aanleg van je ouders hebt meegekregen. De celkern werd in 1835 door
Robert Brown ontdekt. Tegenwoordig weten
we dat alle cellen, die afgeleid zijn van een
ongespecialiseerde cel, alle erfelijke informatie bevat, nodig voor de vorming van een
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compleet organisme: een nieuwe mens.
Celdeling op zich zou van begin af aan een
massa gelijke cellen opleveren. Sommige
moeten echter huid vormen, andere leverweefsel, sommige hersenmateriaal en weer
andere een groot aantal verschillende weefsels. Tezamen moeten al die weefsels het
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